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educopédia
(86)

rioeduca
(69)

<COMENTÁRIOS>

Cada vez mais cresce o número de professores e alunos que aprendem e fazem 
regularmente o uso da Educopédia em seus estudos e aulas. É um sucesso!
Postado por 
Neilda
 em 29/03/2012 18:27

O trabalho da Educopédia é maravilhoso, com suas aulas digitais sendo acessadas 
por alunos e professores de qualquer lugar e a qualquer hora, e o Rioeduca veio 
complementar com a divulgação das ações que estão revolucionando a educação 
pública municipal na Cidade do Rio de Janeiro. 
Parabéns para todos os envolvidos!!!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 29/03/2012 20:42

Faço minhas as palavras das Professoras  Regina e Neilda.
Postado por 
Fatima Braga
 em 03/04/2012 01:19

Por favor, me indiquem onde encontro o passo-a-passo para montar um blog para a 
unidade de extensão que faço parte. Agradecida desde já, Adriana
Postado por 
ADRIANA
 em 11/04/2012 08:00
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 03/01/2012
<TÍTULO>
Livro da Educopédia - Seja também um Coautor

<TAGS>
Tags: 
educopédia.

Livro com a história da Educopédia será contado por coautores que participaram 
do programa, tanto como produtores de aulas, como utilizando-o em sala de aula.

Estamos elaborando um livro que contará a história do programa Educopédia. No 
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entanto, queremos que, assim como sempre foi todo processo de produção de aulas,
o livro seja também um trabalho coletivo e colaborativo.

Por isso, estamos recebendo relatos de quem participou de algumas dessas fases:

=
 das primeiras aulas da Educopédia. (divisão das orientações, definição de 
primeiras metas e método de trabalho, escolha de aulas, primeiras aulas 
produzidas e primeiras impressões registradas na troca de e-mails =
 sugestões, d
vidas e alegrias. Primeiras aulas aprovadas);

=
 da criação do vocabulário educopédico. (como surgiu o vocabulário educopédico, 
como se disseminou, quais as primeiras palavras desse vocabulário?)

=
 do lançamento da Educopédia. (o evento, as impressões, fotos etc)

=
 a Educopédia nas escolas. (escolas do projeto-piloto)

=
 a Educopédia no Ginásio Experimental Carioca.

=
 as disciplinas eletivas do GEC, Pé-de-Vento e Educação Infantil.

=
 da implantação e aceitação da Educopédia nas escolas. (adesão, aceitação, 
comentários, sugestões, depoimentos etc)

E outros relatos gerais dos produtores de aulas, validadores, coordenadores 
etc).

[FOTO]

Seja você também coautor do livro da Educopédia, com direito à noite de 
autógrafos!!!

Os relatos deverão ser enviados para Gabriela Silva ou Lilian Ferreira através 
do email
educolivro@rioeduca.net
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. Como os relatos serão organizados na colet
nea por períodos e temas, solicitamos que no campo 
assunto
 do email enviado, todos os colaboradores indiquem, na medida do possível, o 
período 
educopédico
 ou o tema a que se refere o seu relato, ok?

educopédia
(86)

<COMENTÁRIOS>

Enviando!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 06/01/2012 23:55
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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Quarta-feira, 04/01/2012
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<TÍTULO>
O uso de novas tecnologias na Educação

<TAGS>
Tags: 
educopédia.
Sou professora de primeiro segmento e atuo como Coordenadora Pedagógica no Ciep 
Avenida dos Desfiles, situado no bairro Cidade Nova, e participo de uma 
revolução na qualidade da educação p
blica da Cidade do Rio de Janeiro.
Sempre acreditei que a revolução digital iria reformular as escolas como hoje 
conhecemos. Que algo deveria acontecer para que a escola não perdesse a 
credibilidade e para que os professores pudessem de novo acreditar que seu 
trabalho ajudará a construir um mundo melhor e que a sociedade, por outro lado, 
reconhecesse o valor e a import
ncia dos professores.
A revolução já começou! Estamos na era da Educomunicação 
 um conceito ou metodologia pedagógica, que propõe o uso de recursos 
tecnológicos modernos e técnicas da comunicação na aprendizagem. Como se entende
pelo nome, é o encontro da 
educação
 com a comunicação, multimídia, informática, internet.
(Leia mais no E
ducação Nota DEZ)

[FOTO]

Angela dos Santos Ara
jo

Designer de Objetos de Aprendizagem

Ciep Avenida dos Desfiles
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educopédia
(86)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 02/01/2012
<TÍTULO>
A inserção social pela Educação

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, peja.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

10ªcre
(292)

peja
(21)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todos os formandos.
Postado por 
Fatima Braga
 em 02/01/2012 11:07

Que emoção ver os alunos da Classe Anexa do CIEP Ismael Nery nesta formatura, 
talvez, mais emocionante que qualquer outra, pois é uma prova que força de 
vontade supera grandes barreiras. 
Que vocês, alunos e alunas, possam estar rapidamente integrados num ambiente 
social mais favorável, para que a vida continue a ter outro sentido, 
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profissional e pessoal, pois o primeiro passo foi dado, querer mudar de vida. 
Deus os abençoe e dê à todos vocês saúde, paz e prosperidade neste ano novo que 
se inicia.
Regina - Repres. Rioeduca/5ªCRE
Postado por 
ReginaBizarro
 em 02/01/2012 11:07

Eu, como a professora da Classe Anexa, tenho muito orgulho de ter caminhado com 
eles. O que estas pessoas me ensinaram não tem preço. Foi a formatura mais linda
que já presenciei.
Postado por 
Milena
 em 02/01/2012 14:02

Para os que não viveram esse momento fica a sugestão... Compartilhem 
solidariedade e conheçam nossos meninos. Neste curto espaço de convivência, 
aprendemos o valor da vida e resignificamos a Educação. Aprendemos que as 
oportunidades vem e vão, aprendemos que fazemos a diferença na vida de muitos...
Oportunizar a esses meninos a melhoria da qualidade de vida e abrir novamente o 
leque de oportunidades nos fez pessoas melhores. Os laços de parceria firmados 
no Projeto Classe Anexa de Peja Ciep Ismael Nery com a SMAS garantiu e 
exemplificou de forma concreta e segura que estamos caminhando na direção certa.
 Juntos somos capazes de mover o céu e a terra. Muito obrigado a todos da SME e 
SMAS que creditaram a 10ª CRE e ao Ciep Ismael Nery a missão de mostrar que 
embora a vida nos apresente caminhos diferentes, sempre é tempo de recomeçar e 
fazer um novo final.                      Cláudia Medina -  Gestora do Ciep 
Ismael Nery
Postado por 
Cláudia Medina
 em 02/01/2012 19:40

Um lindo exemplo de perseverança,  solidariedade e competência!
Parabéns, Claudia Medina e sua equipe pelo excelente trabalho realizado.
Postado por 
Rosiane Espínola
 em 02/01/2012 20:27

Exemplo de perseverança! Todos do PEJA merecem esta homenagem. Belíssima 
postagem. Parabéns!
Postado por 
Neilda
 em 03/01/2012 09:17
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 03/01/2012
<TÍTULO>
PET Alzira Araujo - 2ª Exposição dos Trabalhos
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<TAGS>
Tags: 
9ªcre, artesvisuais, extensividade, pet.

Vamos iniciar o ano de 2012
com um evento que ocorreu no 
ltimo dia 15 de dezembro, em uma das unidades escolares da 9
 CRE que é o POLO de EDUCAÇÃO pelo TRABALHO ALZIRA ARA
JO, como uma forma de marcar a import
ncia da 
parceria
, palavra que deve se destacar neste ano que se inicia. 

Este foi o convite enviado, na
ocasião,
a todas as unidades escolares para o evento.

[FOTO]

O Polo de Educação pelo Trabalho Alzira Ara
jo é um Espaço de Extensão Escolar, supervisionado pelo Programa de Extensão 
Educacional, que atende prioritariamente alunos matriculados na Rede Municipal 
de Educação do Rio de Janeiro, oferecendo oficinas tendo o Trabalho como 
princípio educativo.

[FOTO]

A equipe do PET é dirigida pela 
Chefe I Professora 
ngela Nóbrega
, que nos recebeu com muita alegria, aliás, fato este que se repete a cada 
encontro por se tratar de uma pessoa muito apaixonada pelo que faz e que 
valoriza muito o trabalho de divulgação do Rioeduca.net.

A Professora 
ngela tem como equipe no PET:

Professora GlauciaCardim 
 Chefe II;

Ros
ngela 
 Secretária;
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Professor L
cio 
 Oficina de Vídeo e Fotografia;

Professora Marlene 
 Oficina de Reciclagem e Meio-ambiente;

Professora Herizete Staneck 
 Oficina de Informática Educativa;

Professora Ivone Hissae 
 Oficina de Meio-ambiente, Grafismo e Artes Visuais;

Professora Kely 
 Oficina de Jornal e Rádio Escolar;

Professora Claudia 
 Oficina de Foto e Vídeo;

Professora Monica 
 Oficina de Preservação da Sa
de e Alimentação Saudável.

A professora 
ngela nos mostra os portfólios que registram todas as atividades desenvolvidas 
ao longo do ano. Comenta sobre o Centro de Estudos que é feito semanalmente e 
nos explica que a avaliação no polo é feita semestralmente e que todos são 
avaliados (alunos, professores, oficinas, direção e polo). Fazem, também, 
analise do que é um Polo de Educação pelo Trabalho, seu objetivo que é preparar 
o aluno para a cidadania em primeiro lugar. Ela avalia quais as características 
necessárias a um professor de polo. Emociona-se quando fala da Gincana dos 
Espaços de Extensão da 9
 CRE, realizada no CIEP (Che) Guevara, do desempenho dos alunos do PET Alzira e 
também, da falta de conhecimento do trabalho que é desenvolvido no PET pela 
grande maioria da comunidade e escolas.

Na nossa visita a exposição tivemos acesso aos trabalhos desenvolvidos ao longo 
do semestre e entre eles destacamos abaixo os 
vídeos
 produzidos na oficina de
 vídeos e fotografia e algumas
 imagens 
dos trabalhos expostos.

PET.A.A Gravidez na Adolescência
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[VÍDEO]

PET.A.A Bulling, Uma Experiência Real...

[VÍDEO]

PET.A.A Contra a Dengue...

[VÍDEO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Queremos destacar, também, a 
professora Herizete
 Staneck 
sempre parceira nas postagens e comentários deixados aqui no nosso blog em 
várias ocasiões tanto pelo 
PET Alzira Ara
jo 
quanto pela 
E. M. Alcides Carneiro
. Ela é a responsável pelo blog das duas unidades. Nosso agradecimento pela 
parceria que tivemos ao longo do ano de 2011. 

[FOTO]

Segue abaixo alguns
 comentário deixado pela professora Herizete como incentivo aos alunos do PET e 
ao nosso trabalho.

O PPP do Polo tem como tema 
Plantando Educação, colhendo cidadão
. Eu me sinto como um jardineiro que, através das aulas, cultivou suas 
plantinhas. Sabendo que o melhor é que elas estavam ali, naquele espaço, por 
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gosto. Vi minhas plantinhas transformando-se em verdadeiras árvores frutíferas. 
Que alegria! O papel dos professores foi cumprido, sabíamos das necessidades de 
cada planta, incentivávamos ou podávamos na hora certa. Cresci e amadureci muito
aqui, e devo minhas conquistas às pessoas que estiveram me apoiando por todo 
esse tempo. Obrigada!!!!
 Bjus

Gostei muito dos vídeos. Alunos e professor estão de parabéns! Como é bom ver 
todo esse trabalho ser desenvolvido, apesar da pouca infraestrutura que nos é 
oportunizada. Ah! se tivéssemos acesso à softwares que nos viabilizam grandes 
obras. Não seríamos bons....Seríamos os melhores na Educação.

Obrigada pelo comentário Márcia Cristina. É muito bom saber que estamos 
caminhando e procurando novos canais midiáticos. Desejamos à equipe Rioeduca e, 
particularmente, à você um Feliz 2012 cheio de realizações e parcerias na busca 
de uma Educação de qualidade para nossa rede. Conte sempre com o Pet. Conte 
sempre comigo. Grande bju.

Que a marca do nosso trabalho neste ano seja a PARCERIA entre todos os 
envolvidos na educação, para que cada vez mais possamos alcançar a qualidade tão
desejada.

Fontes: 

http://pet-alzira-araujo.blogspot.com/2011/12/2-exposicao-dos-trabalhos-desenvol
vidos.html

http://pet-alzira-araujo.blogspot.com/2011/12/registro-da-exposicao.html 

http://pet-alzira-araujo.blogspot.com/2011/12/videos-exibidos-na-exposicao-sob.h
tml

http://www.rioeduca.net/programasAcoes.php?id=5

Venha você também fazer parte desta troca de experiências no nosso BLOG 
RIOEDUCA, basta procurar o representante da sua CRE pelo link 
http://www.rioeduca.net/sobrenos.php
e entrar em contato por e-mail.

Onde me encontrar:

     Prof
 Márcia Cristina Alves

     Representante do Rioeduca na 9
CRE

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

Página 12



RIOEDUCA 2

     Twitter: 
@marciacrisalves

9ªcre
(227)

artesvisuais
(68)

pet
(8)

extensividade
(7)

<COMENTÁRIOS>

PARABÉNS PELA BRILHANTE TRABALHO! EM ESPECIAL, MANDO UM BEIJO BEM GRANDE À AMIGA
ANGELA E SUA EQUIPE...SÓ FALTOU A JACA EM SEPETIBA(risos)! SUPER BEIJO!!!
Postado por 
MARCOS RENOVATO
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 em 03/01/2012 15:47

Não dá para não ficarmos envaidecidos com a postagem do nosso trabalho aqui 
neste portal. Fazer parte de uma equipe que busca com seriedade e competência 
uma educação de qualidade voltada para o desenvolvimento cidadão, é muito bom. É
gratificante ver tudo o que sabemos na teoria ser CONCRETIZADO na pratica. 
Perceber que nosso objetivo principal, o de tornar alunos em cidadãos, é 
possível. Mas que bom seria se tivéssemos maior infraestrutura para tal. Fazemos
parte de um grupo muito maior do que este e, temos certeza, na rede municipal 
muitos com pouco ou quase nada de recursos fazem a diferença. Como disse 
Einstein: "uma mente que se abre a uma nova ideia, jamis voltará ao seu tamanho 
original". Obrigada Professora Márcia Cristina por sua parceria constante. 
Obrigada Rioeduca por oportunizar e sociabilizar nosso trabalho. Feliz 2012 para
todos nós!
Postado por 
Herizete Staneck
 em 03/01/2012 23:54

Parabéns  a todos os participantes ! E, em especial, à amiga Herizete que sempre
floresce onde é plantada.
Feliz 2012!
Postado por 
Eliete Bahia
 em 04/01/2012 10:53
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 02/01/2012
<TÍTULO>
1ª CRE em Festa

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, eventos.

Dia vinte e dois de dezembro , diretores , coordenadores, e professores 
comemoraram as vitórias do ano de dois mil e onze em grande estilo.

[FOTO]

A confraternização aconteceu no Museu Militar Conde de Linhares em São Cristovão
e o que presenciamos foi uma festa entre pessoas que se querem bem e se alegram 
pelas conquistas alcançadas.

Devemos lembrar com carinho, respeito e admiração o trabalho desenvolvido dentro
da 1
 Coordenadoria. Durante este ano, as equipes das Gerências: Gerência de Educação
(GED), Gerência de Aquisição (GAQ), Gerência de Infraestrutura (GIN), Gerência 
de Recursos Humanos (GRH) , Protocolo, Assessoria de Integração, Assessoria de 
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Informática e Gabinete trabalharam intensamente , dando apoio, suporte, 
programando e assessorando as Escolas, Creches e EDIs. Não foi fácil! Cada 
professor integrante das equipes dedicou tempo, estudo e empenho para que na 
ponta, tudo desse certo! São professores que não estão nas salas de aula, mas 
prepararam caminhos, para que nas unidades escolares o trabalho aconteça!

[FOTO]

Os diretores e coordenadores das escolas de nossa Coordenadoria foram 
fundamentais para o resultado de sucesso dos alunos. Mais do que vontade, houve 
flexibilidade para superar paradigmas, incorporar de modo eficaz as mudanças e a
por em prática as ações que visam a melhoria na Educação.

[FOTO]

Muitos foram os momentos de desafios , afinal o gestor lida com uma variedade de
constantes acontecimentos, que requer dele coragem, criatividade, dedicação e 
muitas virtudes! Além da parte burocrática, programas, sistemas e verbas a 
gerenciar, há a gestão de pessoas, que inclui as mais diversas situações que 
envolvem professores, funcionários, alunos, famílias e comunidade. No entanto, 
os diretores e coordenadores da 1
 CRE, encararam os desafios e produziram Educação de Qualidade.

[FOTO]

Em dezembro, é natural que equipes de gerências e gestores escolares estejam 
cansados, mas o sentimento é de alegria e satisfação pelo trabalho criativo, 
honrado e bem realizado. Deste modo, nada melhor que um grande encontro para 
celebrar as metas alcançadas e o sucesso dos alunos .

[FOTO]

O Rioeduca esteve na festa e compartilhou desta alegria. Abraços, 
congratulações, desejos de boas festas, e bom humor de sobra foram os temperos 
que deram um sabor especial ao encontro.

[FOTO]

[FOTO]
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1ªcre
(234)

eventos
(210)

<COMENTÁRIOS>

Que alegria poder estar entre amigos e nada mais justo que compartilhar essa 
alegria com o Portal Rioeduca!
Abraços à todos da 1ª CRE e à você, Rute, que nos dá a oportunidade de tê-la 
entre nós, rioeducadoras.
Postado por 
ReginaBizarro
 em 02/01/2012 11:00

Amo comemorações .Esta foi em grande estilo mesmo.Parabéns 1 CRE!
Postado por 
Fatima Braga
 em 02/01/2012 11:09
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 03/01/2012
<TÍTULO>
Profª Ana Márcia,  uma Eterna Apaixonada pela Alfabetização

<TAGS>
Tags: 
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5ªcre, professores, alfabetização, entrevista.
Alfabetizar é ir além de ler e escrever, cabendo ao professor orientar o aluno 
ao uso da leitura e escrita de modo interpretativo, a fim de ser possível à 
criança não só ler e escrever, mas compreender o que foi lido e saber fazer uso 
da palavra. 

[FOTO]

ENTREVISTA PARA O PORTAL RIOEDUCA/5
CRE

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Agradeço imensamente a prof
 Ana Márcia pela presteza de me enviar via e-mail os arquivos de fotos e por 
esta
entrevista tão significativa concedida para o Portal Rioeduca.

[FOTO]
Professora Regina Bizarro _ representante do Rioeduca/5
CRE
E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net
Twitter: @rebiza
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5ªcre
(268)

alfabetização
(19)

entrevista
(4)

professores
(1)

<COMENTÁRIOS>

Achei muito gratificante esta iniciativa de entrevistar professores que amam o 
que fazem e obtém sucesso com suas turmas. Demonstra que é possível realizar um 
trabalho de qualidade, apesar das adversidades, basta querer. Parabéns pela 
iniciativa.
Postado por 
Selma
 em 03/01/2012 06:52

Tenho o prazer de trabalhar com a Ana Márcia no municipio por 12 anos. E este 
fato só me faz  agradecer essa excelente profissional que tanto nos ajuda e 
alegra alfabetizando com textos e muitas histórias de forma dialógica e 
contextualizada! Parabéns Ana!!!
Postado por 
Juliana
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 em 03/01/2012 08:42

Parabéns Ana Márcia! 
Regina, foi muito importante para nós, professores, ver o trabalho de uma pessoa
que acredita e faz a educação ter sentido. Realmente, Ana Márcia é fantástica no
trabalho que desempenha na alfabetização, ela vibra, emociona-se, cria, tem 
paixão... Eu a vejo todos os dias e asseguro que tudo o que ela disse na 
entrevista é é isso e muito mais. Quero parabenizá-la pela iniciativa de um 
começo de trabalho em 2012 com muita qualidade.
Postado por 
Sandra Mara Carvalho Oliveira
 em 03/01/2012 09:34

Oi, eu adorei a matéria da minha MÃE(OUVIU MÃE?), kkk, realmente ficou legal. Eu
já conheço bem o jeito da minha mãe ensinar, muito tempo acompanhando... e eu 
sempre gostei de estar junto, é muito legal fazer parte disso... Beijos!
Postado por 
Lud
 em 03/01/2012 09:34

Sabendo que: Alfabetizar é ir além de ler e escrever, cabendo ao professor 
orientar o aluno ao uso da leitura e escrita de modo interpretativo, a fim de 
ser possível à criança não só ler e escrever, mas compreender o que foi lido e 
saber fazer uso da palavra. E já FAZENDO o uso da palavra venho por meio deste 
comentário PARABENIZAR primeiramente pela entrevista de uma excelência sem igual
e expressar também a minha ADMIRAÇÃO por essa APAIXONADA professora que coloca o
coração e amor em TUDO que faz, que esse exemplo perpetue em todos os 
professores do Brasil!!!
Postado por 
Thiago Mendes Alves
 em 03/01/2012 10:02

Parabenizo a professora Ana Márcia pelo brilhante trabalho. Fiquei muito feliz, 
pois tive a oportunidade de trabalhar com ela e aprender muitas coisas também.
Postado por 
Dalva de oliveira amaral
 em 03/01/2012 11:10

Gostaria de parabenizar a profª Ana Márcia e dizer que tenho muito orgulho de 
trabalhar com ela que é exemplo de dedicação e   competência. Beijos
Postado por 
Claudia Breves
 em 03/01/2012 11:32

Gostaria de esclarecer que aguardei ansiosa por esta publicação/entrevista, pois
meu grande sonho era ser assim, uma excelente alfabetizadora, no entanto a vida 
nos encaminha para outros destinos. Minha satisfação aumentou quando abri estes 
comentários e vi o quanto esta pessoa, professora de coração e alma, é amada. 
Acertei de cheio minha 100 PUBLICAÇÃO!
Obrigada Ana por me propiciar esta alegria.
Que seu 2012 seja cheio de bons momentos e ótimos projetos. Estarei te 
aguardando.
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Regina Bizarro
Representante do Rioeduca/5ªCRE
Postado por 
ReginaBizarro
 em 03/01/2012 11:49

Parabéns pela matéria, ficou linda!! Fico muito orgulhosa de fazer parte de uma 
Rede tão envolvida com a qualidade de um serviço tão essencial quanto a 
Educação!
Postado por 
Ana Accioly
 em 03/01/2012 12:00

A Pastora/Professora Ana Márcia mostra que educar, amara o que faz são dons de 
DEUS e isso não tem preço.
Parabéns, você é uma Jóia rara !
Postado por 
Graça Cossatis
 em 03/01/2012 12:57

Parabéns Ana, você merece, por toda sua dedicação e amor pelo que faz e pelos 
pequeninos, eles são privilegiados de ter uma professora como você, mais uma vez
Parabéns!!!!!
Postado por 
Ana Lúcia S.  Mendes
 em 03/01/2012 13:16

Parabéns,vejo o amor e o grande empenho que você tem ao ensinar, que minha filha
Ana Caroliny seja assim como você,apaixonada pelo ensino.
Postado por 
gabriela
 em 03/01/2012 17:28

Eu acompanho a vida profissional da Ana a muito tempo e quero dizer aqui ,algo 
que disse para ela há muito tempo, quando ela passou no concurso para o 
município. "Irmã é um desperdício ter vc fora da sala de aula", a cada dia eu 
tenho mais convicção disso. Parabéns, vc merece pq vc investe naquilo que 
acredita.
Postado por 
Kátia Regina
 em 03/01/2012 17:43

Tenho a honra de dizer que Ana Márcia e eu trabalhamos juntas e "trocamos 
figurinhas" desde o Projeto Realfabetização (Se Liga), em 2009. É mesmo uma 
apaixonada pela alfabetização, que se entrega profundamente ao seu trabalho, 
dando o melhor de si sempre. Parabéns, minha amiga!!! Espero que continuemos 
sempre juntas nessa luta, por um ensino público de qualidade!
Postado por 
Michelle Moreira
 em 03/01/2012 18:38
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Parabéns, nossa Pastora/professora Ana Marcia, fico muito feliz de ver o seu 
trabalho reconhecido, pois você é realmente apaixonada pelo ensino. Que todas as
crianças do nosso país pudessem ter uma Prof Ana Márcia, feliz, realizada e 
sempre muito interessada em educar e ensinar.
Que a minha sobrinha Ana Caroliny seja assim como você, apaixonada pelo ensino e
pelos nossos pequenos cidadãos, que em alguns momentos são esquecidos pelos 
politicos e educadores. Um grande abraço.
Postado por 
Marli Brito
 em 03/01/2012 19:07

Obrigada a todos pelo carinho!
Postado por 
Ana Márcia
 em 03/01/2012 19:11

Eh, Ana, fico mt feliz em ver que vc tem crescido e têm sido reconhecida em seu 
trabalho. Realmente a educação precisa de vc em sala de aula e não na 
coordenação pedagógica, pelo menos não agora, vc ainda tem mt a dar a essas 
crianças com uma educação de qualidade. Por isso a vc meus parabéns!!
Postado por 
Vânia Loraine
 em 03/01/2012 20:06

Conheci a Professora Ana Márcia ano passado, assim que cheguei removida para a 
E.M. Pará. Ela é realmente o máximo! Seu trabalho não  é "artesanal" (rs, só ela
vai entender o que eu quero dizer com isso). Seu envolvimento, sua dedicação 
fazem com que nos orgulhamos de tê-la na equipe de nossa escola, um exemplo de 
Alfabetizadora (com maiúsculo) e uma grande Amiga. 
Ana Márcia, você está de parabéns e que seu trabalho continue dando muitos bons 
frutos.
Postado por 
Mônica Proença
 em 03/01/2012 21:55

Parabéns!!! È  um orgulho ter a professora Ana Márcia como colega. Não a conheço
pessoalmente, mas adorei e me emocionei bastante com a matéria. Ana Márcia vocè 
é nota 1000!!!
Postado por 
Adriane Guimarães Dias
 em 03/01/2012 22:38

Primeiramente gostaria de parabenizar a minha esposa por esse reconhecimento de 
um trabalho que tenho acompanhado ao longo dos anos.Posso  a afirmar a paixão 
que ela tem por aquilo que faz, ensinar com dedicação é sua marca ou melhor já 
faz parte do seu DNA.Parabéns minha linda
Postado por 
Edson Ferreira Vieira
 em 03/01/2012 23:52

É um orgulho trabalhar com a Prof. Ana Márcia. São profissionais como ela, que 
nos orgulham em nossa missão, nos encorajam a seguir em frente e acreditar que 
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EDUCAR é possível!!! Parabéns, colega! Sucesso sempre!!! Beijos!
Postado por 
Luciana Matias Rodrigues
 em 04/01/2012 00:01

Você sempre foi e sempre será motivo de orgulho pra mim.Tudo o que você disse 
nada mais é do que a sua vivência pois amar o que faz não é para qualquer um e 
você ama e acredita, não somente com palavras mas com atitudes,como você sempre 
disse"as nossas boas ações precisam falar mais alto do que nossas palavras" e 
disso você entende muito bem .Por isso desejo a você mais sucesso ainda e tenho 
orgulho de fazer parte da sua vida.PARABÉNS!!!!!!
Postado por 
Carla gomes da silva de ornellas
 em 04/01/2012 00:45

É de extrema importancia fazer o que se ama, e esse é um grande exemplo. 
Parabens Prof. Ana e que esse espírito contagie outros professores, pois a 
educação ganhará com profissionais qualificados e as crianças serão ensinadas 
com amor e respeito que elas merecem.
Postado por 
Vagner Palha Silva
 em 04/01/2012 09:11

Parabéns Ana Marcia!!! É muito importante acreditar que nós podemos e devemos 
fazer a diferença na vida dos nossos alunos, que o seu exemplo se multiplique na
nossa Rede.
Postado por 
Rosa Maria
 em 04/01/2012 11:03

Profª Ana Marcia sempre foi minha mentora em todas as áreas, ouvi projetos e 
sonhos, e sei que isso  é só o começo, sempre acreditei em seu sucesso como 
educadora, por seu enpenho, por fazer concreto aquilo em que acredita, por sua 
sabedoria,e uma mansidão invejável.Sempre falei que ela é minha inspiração! 
Parabéns Ana Marcia! Sei que isso é só o começo! Acredito que todos aqueles, os 
quais receberem das suas sementes, serão grandes colheitas para um futuro 
melhor!
Postado por 
Márcia Maria (Palha)
 em 04/01/2012 13:09

Para mim é uma honra conhecer a Professora Ana Márcia, me inspira falar com ela,
ouvila e agora podemos ler também sobre seu lindo trabalho...Parabéns! Obrigada 
por tudo...
Postado por 
Elaine Attanazio de Brito
 em 04/01/2012 17:32

Parabéns!!Você é isso e muito mais!! Admiro seu trabalho e sua garra.É sempre 
bom trabalharmos juntas,suas idéias sempre me inspiram.Beijão amiga!
Postado por 
Nilene Lima
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 em 04/01/2012 17:46

Mais uma vez quero agradecer a todos os que leram e deixaram gentis comentários.
Agradeço também a oportunidade de compartilhar um pouco do meu trabalho. 
OBRIGADA PELA OPORTUNIDADE!
Postado por 
Ana Márcia
 em 04/01/2012 18:43

Trabalhar com Ana Márcia e vivenciar sua dedicação e seu entusiamo pelo que faz 
é gratificante!! Ela não se limita a sala de aula. Ela contagia toda escola com 
suas idéias maravilhosas.A BIENAL EMOM partiu desta cabecinha incrível!! 
Parabéns lindona!! Amo ter sua companhia na EMOM!!!
Postado por 
Cátia Rocha
 em 04/01/2012 20:35

agradeco a Deus por ter sido estimulada pela Professora Ana Marcia  retornar  ao
magisterio, redescobri uma paixão adormecida e tenho me tornado um diferencial  
meu ambiente trabalho. Ela sabe o que faz, e melhor, compartilha... "pedrinhas 
coloridas" para ti amada... rsrsrs
Postado por 
Carla Simone Lucas
 em 04/01/2012 21:09

Minha amiga!! Sempre te vi com um potencial enorme! Aprendi muitas coisas com 
você! E te conheço a muitos anos, e sei como o seu coração é ligado ao seu 
trabalho!! Sei que Deus te deu esse dom, e você o tem aperfeiçoado com sucesso! 
Tem se esforçado para aprender cada vez mais, para aprimorar aquilo que foi 
entregue nas suas mãos! Parabéns!!! Seja sempre um exemplo de vida para os 
pequeninos, não só na leitura dos códigos da escrita. Mas, na leitura da vida!!
Te amo! 
Sua amiga de sempre.
 Susanna.
Postado por 
Susanna Wesley
 em 05/01/2012 14:33

MÃE... só quem te conhece sabe o esforço e o prazer que você tem para fazer o 
seu trabalho com tanto capricho, agora você está colhendo os frutos e eu estou 
muito orgulhosa em ser sua filha.
Postado por 
Biah
 em 06/01/2012 10:54

É emocionante ler e viver tudo isso ao seu lado...sermos vizinhas de sala me 
proporcionou aprender com você muita coisa. Sabemos que o amor aumenta quando se
divide e acredito que esse é o sentimento que traduz seu trabalho. Obrigada por 
dividir com suas colegas sua garra, suas ideias, suas "ações", por ser a 
"formiguinha" que faz das "cigarras", trabalhadeiras!Parabéns!
Postado por 
Aline Brillo
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 em 06/01/2012 11:07

Gostaria de parabenizar esse brilhante trabalho que ela realizou, com as 
crianças não acreditando que minha filha chegaria lá, mais graças ao desempenho 
dela quanto da professora ela conseguiu. Fico muito contente de minha filha ter 
passado por uma professora brilhante como ela. Parabéns e continue assim essa 
professora exemplar que é.bjão.
Postado por 
Nívea de Souza
 em 06/01/2012 13:41

"Gostaria de esclarecer que aguardei ansiosa por esta publicação/entrevista..." 
Aconteceu o que eu esperava. Vc é demais! Parabéns querida, persistência e 
saúde, duas coisas importantes que te desejo. Deus te abençoe por dar a 
oportunidade de me sentir feliz com esta publicação tão significante.
Bj no seu coração.
ReginaBizarro_Representante do Rioeduca/5ªCRE
Postado por 
ReginaBizarro
 em 06/01/2012 18:32

Trabalhei com a Ana Márcia numa escola da 6ª CRE que ela cita nesta entrevista, 
e presenciei o início de sua tragetória na rede.
Ela é realmente sensacional e muito dedicada.
Queria ela na minha escola!
Parabéns pelo excelente trabalho e pela pessoa maravilhosa que és!
BJS
Postado por 
Ana Paula
 em 06/01/2012 19:20

Olá Ana Márcia, me emocionei com sua entrevista e com os comentários. Fico muito
feliz por ter a oportunidade de trabalhar na EM Pará com vc. Seu amor pela 
educação é imenso contagiante. Parabéns por vc ser assim e muito obrigada por 
compartilhar tudo isso com a gente. Bj.
Postado por 
Ieny Bento
 em 09/01/2012 15:02

Parabéns pelo belíssimo trabalho que você faz, se dedica e realiza com tanto 
carinho. Espero ter mais oportunidades de aprender com uma profissional que 
tanto tem a nos ensinar. Um grande abraço.
Postado por 
Eufêmia R. N. Araujo
 em 10/01/2012 00:52

Quero agradecer a todos que com carinho deixaram aqui seus comentários, algumas 
pessoas que eu não  via a muito tempo, mas que foi bom saber que fiz parte de 
suas vidas de alguma forma. MUITO OBRIGADA!
Postado por 
Ana Márcia
 em 16/01/2012 07:42
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Venho atraves deste meio parabenizar uma pessoa especial que durante tres anos 
aprendi amar.Uma pessoa maravilhosa contudo serva de Deus. Dedicada e zelosa 
como só ela, uma professora que se da pelos seus alunos.Ensinando-os a amar, 
respeitar e conviver com seus semelhantes. Profissionais assim como voce é que 
estamos precisando na educação do povo brasileiro.
À voce os meus parabéns e louvo a Deus por este reconhecimento. Como a Bíblia 
diz:Dá honra a quem merece honra e voce esta merecendo toda honra.Um super beijo
e me desculpe pela demora porque não estava conseguindo acessar sua entrevista.
Postado por 
Sheila da Costa Vieira
 em 07/02/2012 17:56

tia eu gostaria de estar falando o quanto a senhora e tão especial para  mim 
parabens por esses 3 anos de muita alegria muito obrigado por tudo.beijos fique 
com Deus
Postado por 
Amanda Vieira de Souza
 em 07/02/2012 18:10

Sheila foi bom ter tido você como uma mãe participativa e que muito me ajudou e 
você Amanda continue estudiosa você tem muito potencial. Obrigada.
Postado por 
Ana Márcia
 em 12/02/2012 23:18

A Ana Márcia é a profª que ensinou minha filha a ler e ter gosto pela leitura.  
Como sou uma pessoa que também adoro ler, isto é muito gratificante. Serei 
eternamente grata por tudo que ela fez pela minha pequena Vitória e por todas as
outras crianças da turma do EMOM. Ana te agradeço por ser esta profissional tão 
dedicada. Parabéns! SILVANA ACCIOLY.
Postado por 
SILVANA F.S.ACCIOLY
 em 09/04/2012 20:24
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 04/01/2012
<TÍTULO>
2011, Ano dos pequenos cientistas da 10ª CRE

<TAGS>
Tags: 
10ªcre.

Nesta postagem retrospectiva que faço para o Rioeduca, quero descrever, em breve
relato, um pouco do que pude testemunhar durante o ano letivo de 2011, visitando
as feiras de ciências realizadas por algumas das escolas da Rede Municipal de 
Educação, na área abrangida pela 10
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 CRE.
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10ªcre
(292)

<COMENTÁRIOS>

Parabenizo todos os professores da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro 
que, junto com com seus alunos, realizam excelentes trabalhos pedagógicos, cuja 
culminância permite que seja observado um trabalho de qualidade, valorizando 
assim, o nosso ensino público. Me orgulho muito de fazer parte desse enorme e 
qualificado time de profissionais que acreditam na Educação e na capacidade dos 
nossos queridos alunos. 
Com carinho,
          Maria Fernanda
Postado por 
Maria Fernanda Leivas Portella
 em 04/01/2012 10:53

O grande "barato" da descoberta científica é saber que nunca mais esqueceremos 
das experiências vivenciadas, nunca mais! 
Parabéns aos envolvidos na tarefa de transmitir os ensinamentos científicos aos 
nossos alunos.
Postado por 
ReginaBizarro
 em 04/01/2012 16:41
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 02/01/2012
<TÍTULO>
A E.M. Madrid Conta sua História

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, blogsdeescolas.
O blog da E.M. Madrid foi criado em 26/08/2011 e tem como finalidade registrar a
passagem de alunos e funcionários pela escola. Hoje vamos conhecer um pouco da 
história e do trabalho desta escola.

[FOTO]

Navegando pelo blog da E.M. Madrid descobri, que apesar, do blog ter sido criado
em 2011 ele possui postagens de acontecimentos ocorridos desde 2008, quando a 
escola passou por uma reforma no prédio.
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Dentre as postagens do blog temos as que relatam o histórico da escola, falando 
sobre o contexto da época de seu surgimento, e criação de sua bandeira.

Histórico da Madrid

Nossa Escola foi inaugurada em agosto de 1958, durante o governo JK e sendo 
prefeito o Doutor José Joaquim de Sá Freire Alvim, numa década que se 
caracterizou pela aproximação entre Estados Unidos e União Soviética, 
minimizando as tensões da Guerra Fria e deixando o mundo menos apreensivo.

O Rio de Janeiro viveu os seus 
ltimos anos de capital federal, exportando para o mundo as belezas de Copacabana
e o som suave da Bossa Nova. A televisão começava a seduzir os brasileiros e a 
violência urbana ainda não assustava as populações das grandes cidades.

Durante esse período, a Escola Madrid funcionou em dois turnos como escola de 1
 à 4
 série (nomenclatura da época). Um grupo seleto de professores, por volta de 
1963, atendia crianças da Favela do Esqueleto, onde hoje se encontra a UERJ. 
Havia duas turmas que faziam parte de um projeto piloto, subsidiado por 
americanos, inclusive com controle nutricional. Mais tarde, com a remoção da 
Favela, a Escola passou a fazer parte da Rede Oficial da Capital. Durante algum 
tempo funcionou à noite, de forma independente, com o curso supletivo. 
Aproximadamente em 1975, a Escola passa por mais uma transformação: as turmas de
Jardim de Inf
ncia deram lugar a turmas de 5
 à 8
 série (nomenclatura da época), concomitantemente com as do 1
 segmento (até a 4
 série). Provavelmente, por volta de 1985, a Madrid passou a receber somente 
alunos que cursassem de 5
 à 8
 séries, hoje, do 6
 ao 9
 ano.

Quanto ao nome MADRID, ainda não temos referências
.

Texto retirado do blog da escola 
http://escolamadrid.blogspot.com/search/label/Hist%C3%B3rico?updated-max=2011-08
-27T13:31:00-07:00
max-results=20 acesso em 29/12/2011

Criação da Bandeira da Escola

A criação da bandeira da escola é um fato interessante e merece destaque. De 
acordo com as informações contidas no blog da escola, no ano em que esta 

Página 28



RIOEDUCA 2
completou 50 anos, foi realizado um concurso entre todos os alunos para que 
fosse criada a bandeira da escola. Veja qual foi o resultado deste concurso: 

[FOTO]

Nossa bandeira foi criada após um concurso entre todos os alunos da Madrid, em 
comemoração aos 50 anos
. 
 Retirado do blog da escola

[FOTO]

A postagem mais recente no blog refere-se à formatura dos alunos do 9
ano do Ensino Fundamental.

E chegou o dia da formatura do 9
 ano! Foram 4 longos anos de estudo para então segurar o tão esperado canudo que
representa o término do Ensino Fundamental. As turmas 1901 e 1902 estavam 
impecáveis e o evento foi muito agradável. Tudo aconteceu na quadra da nossa 
escola
. 
 Retirado do blog da escola

Conheça mais sobre o trabalho da E.M. Madrid visitando o blog 
http://escolamadrid.blogspot.com/

O Portal Rioeduca é um espaço feito por e para professores.

Divulgue os projetos ou blogs de sua escola, basta entrar em contato com o 
representante do Rioeduca em sua CRE.

     Professora Renata Carvalho 
 Representante do Rioeduca - 2
 CRE

     Twitter: @tatarcrj

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net
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blogsdeescolas
(402)

2ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Dar um passo para a criação de um espaço digital é fenomenal, pois revela-se ser
alguém que gosta de dividir seus saberes com o outro. 
Parabéns a E.M. Madrid e a Renata por nos proporcionar esta bela publicação.
Postado por 
ReginaBizarro
 em 02/01/2012 10:57

Parabéns!
Postado por 
Fatima Braga
 em 02/01/2012 11:10

A criação de um Blog possibilita organizarmos em um mesmo espaço o que 
produzimos ao longo dos anos: nossas ideias, sonhos,expectativas,os projetos 
saem dos muros da escola e ganham o mundo.Através do site Rioeduca temos a 
oportunidade de conhecer um pouco da história de cada escola da rede. Parabéns 
pelo excelente trabalho!
Postado por 
Rosana Sales
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 em 02/01/2012 13:58

Parabéns ao Rioeduca por divulgar trabalhos tão legais! Parabéns á Escola Madrid
pelo trabalho de qualidade!
Postado por 
Isabel Sampaio
 em 04/01/2012 16:17
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 02/01/2012
<TÍTULO>
Aqueles que Estão por Trás do Sucesso e da Qualidade da Educação

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, educaçãofísica.

     Educação inclusiva é um processo em que 
se amplia a participação de todos os estudantes nos estabelecimentos de ensino 
regular, com uma reestruturação da cultura, da prática vivenciada nas escolas de
modo que estas respondam à diversidade dos alunos. Alguns Professores 
destinam-se a colocar em prática esse fazer tão especial. Hoje, vamos conhecer 
um pouco da história de um deles

...
Há muitas pessoas de visão perfeita que nada vêem
......
O ato de ver não é coisa natural. Precisa ser aprendido
... (Rubem Alves)

[FOTO]

Meu nome é Luciana Teixeira Bernardo, sou professora de Educação Física formada 
pela UERJ e professora da rede desde 2003. Sou ex-atleta de voleibol e resolvi 
estudar Educação Física por dois motivos:

1
 Sou apaixonada pelo desporto Voleibol.

2
 Fui babá de uma menina com Síndrome de Down e descobri como é fascinante o 
mundo especial.

Bom, durante minha formação não tive nenhuma oportunidade para aprender algo 
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sobre educação especial. Minha vida foi indo por outro caminho, mas lá no fundo,
eu mantinha a curiosidade de como seria trabalhar com educação física adaptada. 
Concluí minha primeira Pós-Graduação em Educação Física e Psicomotricidade e fui
trabalhar em uma creche particular. Quando fui chamada para trabalhar na rede, 
tomei posse e fui trabalhar na Escola Municipal Joracy Camargo, que fica na Vila
Cruzeiro. Na época ainda não estava pacificada.

Muitas experiências tive por lá (boas e ruins), fiquei três anos inteiros, 
guardo saudades e lembranças gostosas de todos, por tudo que passamos neste 
período... Quando cheguei lá, percebi o quanto carente eram todos, descobri que 
criança pode não sonhar e isso me machucava muito. A agressividade era uma marca
de todos naquela comunidade e com o tempo vi que isso foi se tornando menos 
presente, éramos quatro professores de Educação Física chegando com vontade de 
mudar. 

Vieram a Mostra de Dança, os Jogos Estudantis, os Torneios Internos, os jogos 
diferentes, brincadeiras, grandes papos, muitas risadas e etc. Enfim, fizemos a 
escola sair da rotina e crescemos todos, mas a vida segue, não tinha mais como 
ficar ali. Fui embora de coração partido. Percebi que essa era a hora da 
despedida. Foi quando uma professora da rede me apresentou a Escola Especial 
Rotary Club e decidi que iria para o ensino especial. Quando cheguei, fiquei bem
assustada, pois, a escola especial não era nada parecida com o que eu já estava 
acostumada a ver nas classes especiais da minha escola de origem. 

Quando pensamos em aluno especial pensamos no deficiente auditivo, no deficiente
visual no deficiente físico ou naquele que tem uma deficiência mental. Pois bem,
essa, definitivamente não é a realidade de uma escola especial da rede. 
Atendemos pessoas que não têm condições de serem integradas ao ensino regular, 
são deficiências m
ltiplas, síndromes raras, crianças, adolescentes e adultos que, muitas das 
vezes, só têm aquele espaço pra interagir com a sociedade. São muitas pessoas 
que necessitam da cadeira de rodas para se locomover, não falam e, muitas das 
vezes, nem sabemos se, de alguma forma, com nossas atividades, estamos atingindo
esse aluno. Mas a Rede, com todo o carinho e dedicação, abraça-os e os atende.

Aqui, descobri que muitas das vezes um sorriso é uma resposta e que pequenos 
gestos - digo, pequenos mesmo - representam uma enormidade pra gente. Fui 
gradativamente entendendo como era a din
mica dessa escola tão particular que é a escola especial, minha paixão foi 
aumentando e hoje já estou há cinco anos lá e ainda aprendo todo dia. Aprendo a 
ser tolerante com o próximo, aprendo a esperar, a ter muita paciência, a não ter
grandes expectativas e ver que temos que explorar nossas possibilidades e não 
reforçar nossos problemas. Aprendo a sorrir todos os dias, mesmo eles não sendo 
os melhores, pois é isso que recebemos deles... Aprendo a não julgar, a não 
rotular.

(Professora Luciana Teixeira Bernardo)

[FOTO]
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Neste ano de 2012, busco a inclusão da Educação Física Especial no caderno 
curricular de Educação Física. Entendo que não podemos tratar o assunto como uma
receita de bolo, até porque, nossa realidade é ímpar; mas precisamos mostrar que
a escola especial está presente, que tem sua import
ncia, mostrar o quanto ela produz, o quanto ela é rica e deveria servir de 
modelo para todas as escolas, pois ela não exclui ninguém, ela acolhe. Sonho 
realizar neste ano a implementação de um projeto de bocha adaptada como elemento
extracurricular pra esses alunos. Gostaria de convidar a todos os interessados a
virem conhecer essa escola. Venham!!!

[FOTO]

É apenas com o coração que se pode ver direito; o essencial é invisível aos 
olhos.

     (Antoine de Saint Exupéry)

Compartilhe a sua história e a sua trajetória profissional 
conosco, Basta enviar-nos o material desejado e o seu sucesso fará parte do 
Maior Portal Digital de Educação P
blica do Rio de Janeiro!

Página 33



RIOEDUCA 2
4ªcre
(164)

educaçãofísica
(30)

<COMENTÁRIOS>

Que depoimento lindo!  Ser babá de uma menina com Síndrome de Down é tudo de 
bom. 
Que aprendizado!  
Parabéns Luciana Teixeira, você é uma lição de vida!
Parabéns a Aninha pela bela publicação!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 02/01/2012 10:53

Parabéns professora Luciana.
"É apenas com o coração que se pode ver direito; o essencial é invisível aos 
olhos."
(Antoine de Saint Exupéry) 
Não preciso escrever mais nada.A frase acima diz tudo.
bjks
Postado por 
Fatima Braga
 em 02/01/2012 11:14

Parabéns pelo belo depoimento, há experiências na vida que falam por si só, 
tenho a certeza que essa é uma delas!!
Postado por 
Mariana Carvalho
 em 02/01/2012 17:25

Tão querida parceira Luciana, suas palavras realmente me tocam... espero 
continuar tendo o privilégio de ter sua parceria nos meus loucos sonhos 
possíveis e às vezes pouco possíveis, mas q nós tornamos realidade. Obrigada por
permitir isso. A Escola Especial Rotary Club nos ensina a viver!
Postado por 
Sílvia Salles
 em 02/01/2012 18:02

Parabéns Lu pelo seu lindo trabalho e dedicação!!!
Postado por 
Andrea Freitas
 em 02/01/2012 21:58

Equipe é isso! Ter profissionais comprometidos, envolvidos, responsáveis, amigos
e amorosos. É verdadeiramente ser educador, PROFESSOR. Parabéns! Luciana conte 
conosco, sempre....
Postado por 
Leila Strzoda
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 em 02/01/2012 22:04

Show! Luuu...muito bom! Realmente o Rotary É "ESPECIAL" e precisa de pessoas e 
de professores ESPECIAIS como você. Aprendi muito ali.  As vezes o ouvir, o 
olhar, o tentar entender, falar  muitas vezes sem saber se esta sendo ouvida, o 
bagunçar o implicar do nosso jeito rsrsrsss  é mais importante do que qualquer 
coisa p/ os nossos "especiais". Agradeço muito a DEUS a oportunidade que ELE me 
deu de conhecer esse lugar tão ESPECIAL e que ELE te ilumine e te abençoe na 
continuidade do seu trabalho. bjnhos
Postado por 
Tania
 em 03/01/2012 00:13

Lu, fiquei muito tocada com tudo que li, emocionante sua história pessoal e 
profissional. Muitas vezes não temos noção da beleza do interior das pessoas e 
hoje vejo a beleza do seu! Parabéns por tudo e obrigada por fazer as nossas 
crianças muito mais especiais, pois elas merecem!
Postado por 
Sheila
 em 03/01/2012 21:27

Lindinha, nós sabemos que não é fácil estar 
compromissada com o nosso trabalho, mas ele nos gratifica a cada dia, um 
sorriso, um olhar nos mostra que a Rotary é uma Escola de Vida, mesmo para quem 
não consiga aprender nenhuma lição. Sonhar em grupo, torna o sonho realidade . 
Seu trabalho é iluminado pq você possui luz própria. Parabéns pelo seu sonho 
real, e vamos "especialmente" juntas e misturadas.
Postado por 
Helaine Corredoura Campina
 em 05/01/2012 18:08
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 01/01/2012
<TÍTULO>
Parabéns pra você, Raphaella Marques!

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, entrevista.

     Hoje é o aniversário dela : Raphaella 
Marques, a professora que recebeu, em 2011, o 3
 lugar na categoria Blog de Rioeducadores do Troféu Rioeduca.

     Mas não é só por isso que ela merece 
parabéns. Confiram a entrevista feita com ela e saibam um pouco mais sobre essa 
educadora que também acredita e colabora ativamente para uma Educação P
blica com mais qualidade.
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[FOTO]

Educação a Dist
ncia) na AVM. Agora em Janeiro, participará do 4
 Encontro Nacional de Educadores apesentando o tema 
O Uso do Blog na sala de aula
.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Página 36



RIOEDUCA 2

7ªcre
(192)

entrevista
(4)

<COMENTÁRIOS>

Ahhhh, SEUS LINDOS!!!! Estou com olhos inchados de chorar! Eu q sempre sofri o 
trauma de ninguém ligar para mim no meu aniversário e receber palavras lindas 
dos meus amigos agora faz eu repensar como é bom ter aniversário!! rsrs
Muito feliz mesmo! Meu trabalho não é só trabalho (sem piegas),eu convivo com 
pessoas tão apaixonantes, alegres e loucas como eu q tudo fica mais fácil! rs 
Muito obrigada pelo reconhecimento. Simplesmente AMOOOOOO VCS! Beijosssssssssss
Postado por 
Raphaella Marques, a aniversariante =D
 em 31/12/2011 18:00

Parabéns Raphaella .Na primeira vez que vi vc na reunião na 6 CRE te achei muito
simpática,alegre e educada e super inteligente.bjs
Postado por 
Fatima Braga
 em 31/12/2011 19:46

Você é um amor de pessoa e merece! Parabéns mais uma vez!!!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 31/12/2011 21:12

Ahh amiga que linda homenagem. Parabéns! muito merecida. Gurde também meu 
carinho e meus votos de muitas felicidades e sucesso. Um beijo bem grande . 

Página 37



RIOEDUCA 2
Nossa rede rebebeu um presentão com sua chegada!
Postado por 
Dilma
 em 01/01/2012 12:35

Parabéns! Que Deus lhe abençoe rica e abundantemente .Que o caminho, a ser ainda
trilhado,seja de muitas vitórias !
Postado por 
Regina Mel
 em 01/01/2012 15:12

Parabéns Raphaella! Você faz aniversário num dia muito lindo: o começo de um 
Novo Ano! Vai ver que por isso que você é tão iluminada!  Outro dia Li seu post 
"Se vc não existisse que falta faria?"Digo que MUITA... para todos aqueles que a
conhecem mesmo que pouco e que de alguma forma você ajuda, com uma frase no 
twitter, mensagem no e-mail, blog,site, enfim, com suas palestras...Feliz 
Aniversário! Ah! Assim como vc também gosto de Gandhi, li essa frase na 
exposição que fui CCBB (India) :"Existem dois dias no ano em que não podemos 
fazer nada: o ontem e o amanhã".Que você possa continuar sua caminhada e 
continuar a fazer a diferença sempre!E Feliz 2012!!! Beijocas
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 01/01/2012 23:19

Parabéns, querida amiga!
Você é uma pessoa especial em todos os sentidos. É uma honra conhecer você, seu 
trabalho, alegria e determinação.  Você é um exemplo pra todos nós!!! Grande 
beijo
Postado por 
Rute Albanita
 em 01/01/2012 23:37

Querida amiguxa!!!!!!Eu, Marcos, Gustavinho e Guilherme desejamos q vc continue 
sempre essa menina bonita por dentro e por fora!E q em 2012, com mais um ano de 
feliz existência, vc realize seus desejos mais profundos e tenha muita saúde 
p/usufluir de toda as alegrias dessas conquistas!Te amamos!!!bjsbjsbjs
Postado por 
lucy ribeiro
 em 02/01/2012 13:49
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 04/01/2012
<TÍTULO>
A Leitura é uma Descoberta Gratificante na E.M. Ernesto Francisconi

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, riodeleitores, educopedia.
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A Sala de Leitura da Escola Municipal Ernesto Francisconi desenvolveu em 2011 
alguns projetos de incentivo à formação de alunos leitores, mas a maior emoção 
fica por conta dos professores alfabetizadores, que participam dos primeiros 
passos dessa grande conquista que é a leitura!

A Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro desenvolve o projeto Rio de
Leitores, que tem como objetivo estimular nos alunos o hábito da leitura.

A Escola Municipal Ernesto Francisconi dedicou muitos momentos do ano de 2011 
para esta tão importante missão, pois não há maior alegria para uma escola e 
seus professores do que perceber seus alunos lendo de forma espont
nea, com prazer e descobrindo todo o potencial que é despertado através da 
leitura!

[FOTO]

Todo caminho tem um começo e o início da formação de um leitor é a sua 
alfabetização.

     O professore alfabetizador tem a 
responsabilidade de estar de mãos dadas aos pequeninos leitores no início de sua
caminhada pelo mundo da leitura e não há maior satisfação do que acompanhar o 
desenvolvimento do aluno até estar alfabetizado.

[FOTO]

A professora Gisele Coutinho lecionou na turma 1103 em 2011 e falou ao Rioeduca 
de sua experiência como alfabetizadora:

2011 foi um ano importante para minha vida profissional!

Aprendi muito sobre o desenvolvimento dos alunos. Um fator determinante para o 
melhor desempenho deles é a participação da família.

     A família precisa conversar, apoiar, 
transmitir segurança e acompanhar cada processo pelo qual a criança está 
passando.

Com minha turminha participei de projetos como 
Contação de Histórias
, 
Minha Primeira Biblioteca
 e outros que foram desenvolvidos na Sala de Leitura, mas minha maior satisfação
é ver que os alunos foram alfabetizados, já podem escolher seus livrinhos e 
iniciar suas primeiras viagens ao mundo da literatura!
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     É muito gratificante!

[FOTO]

Em 2012 os professores alfabetizadores poderão contar com um grande aliado na 
importante tarefa de alfabetizar: o Projeto PÉ DE VENTO.

O Projeto PÉ DE VENTO faz parte da plataforma colaborativa da EDUCOPÉDIA, onde 
educadores encontram aulas digitais.

É uma nova proposta que se abre para o futuro que já começou!

O PÉ DE VENTO é destinado aos alunos do 1
 ano e irá proporcionar uma viagem mágica ao mundo da alfabetização!

A professora Gisele Coutinho espera ansiosa pela capacitação para o uso desta 
nova ferramenta, que trará ainda mais prazer ao ato de alfabetizar!

[FOTO]

Para mim, nada é mais gratificante do que ver que eles estão lendo! É
muito bom!

Se você ainda não conhece o Projeto Pé de Vento, clique abaixo e veja como a SME
está revolucionando a Educação Carioca:

Você quer contar sua experiência como professor?

Entre em contato com o 
Rioeduca 
e compartilhe seus projetos!

neildasilva@rioeduca.net

Twitter: @Prof_Neilda
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8ªcre
(193)

riodeleitores
(165)

educopedia
(16)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns!! É muito gratificante apreciar em nossos alunos o seu progresso. Isso 
é a maior gratificação do nosso trabalho! As crianças são o futuro!
Postado por 
Fabricia Figueira
 em 05/01/2012 07:53

Esta professora com o sorriso vibrante que tem, com certeza, conquista estas 
crianças de graça! Parabéns, professora!!! Parabéns a toda a equipe da 
Francisconi! Ééééé´´e da oitava!!!!
Postado por 
Jô Cruz
 em 05/01/2012 09:18
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 03/01/2012
<TÍTULO>
Leia Sempre, Leia Mais, Ler é Bom Demais

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, educaçãoinfantil.
No segundo semestre de 2011 a turmas de Educação Infantil da E.M. Friedenreich 
participaram de um projeto de incentivo as práticas de leitura e escrita, para 
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isso contaram com a parceria do projeto 
Entre na Roda
. Cada turma criou um mascote que, semanalmente, acompanhava um aluno até sua 
casa.

[FOTO]

Os mascotes criados pelas turmas de Educação Infantil tinham como objetivo o 
incentivo a leitura, por isso, junto com o mascote, os alunos levavam um livro e
um caderno para registrar como foi aquele final de semana
em que
receberam a visita do mascote de sua turma. O registro poderia ser através de 
desenhos, fotos ou escrita por parte do aluno ou da família, porém, a história 
contada no caderno tinha que envolver a participação do mascote. Os alunos 
ficaram muito entusiasmados desde a escolha do mascote e seu nome.

[FOTO]

[FOTO]

O projeto também contou com a participação dos responsáveis que foram à escola 
contar histórias para os alunos.

[FOTO]

Este projeto nos veio como um presente das próprias crianças, tendo em vista o 
grande interesse que elas tem pelas histórias infantis, contos de fadas, pelas 
histórias que fazem parte do cotidiano delas. Esse interesse é despertado nelas 
e estimulado desde quando chegam à nossa escola através de várias atividades da 
Sala de Leitura, como a Ciranda de Livros onde elas criam o hábito de levar os 
livros para casa para ler com os responsáveis. Os alunos trazem os livros na 
semana seguinte e as histórias são recontadas em sala de aula, algo enriquecedor
para o nosso trabalho
. 
 Relato dos professores

Assista ao vídeo sobre o Projeto Leia Sempre, Leia Mais, Ler é Bom Demais, 
produzido pela oficina itinerante de Vídeo do N
cleo de Arte Copacabana - prof. Maurício Sancho - com os alunos do 4
 e 5
 anos da E.M. Friedenreich.

[VÍDEO]
Nota: As imagens e informações foram retiradas do vídeo 
http://www.youtube.com/watch?v=cIy7oMTD_Y
context=C3ad83d7ADOEgsToPDskIemKuEtOofkqYABR02c5pz acesso em 29/12/2011

Entre em contato com o representante do Rioeduca em sua CRE para divulgar os 
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projetos desenvolvidos em sua escola. Participe deste espaço compartilhando as 
práticas pedagógicas que fazem a educação carioca.

Gostou desta matéria? Então deixe um comentário!
Professora Renata Carvalho 
 Representante Rioeduca 2
 CRE

     Twitter: @tatarcrj

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

2ªcre
(192)

educaçãoinfantil
(100)

<COMENTÁRIOS>
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Que ideia interessante!
Além de estimular as crianças, aproxima a comunidade à escola.

Parabéns!
Postado por 
Adriana Afonso
 em 03/01/2012 09:43

Parabéns a todos que realizaram esse projeto!
Postado por 
Vanessa Garcez
 em 03/01/2012 14:31

Adorei o Projeto, principalmente pela participação dos pais! O grupo está de 
parabéns!!!
Postado por 
Adriane Dias
 em 03/01/2012 22:27
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 04/01/2012
<TÍTULO>
Saber Cuidar com a E.M. Honório Gurgel

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, meioambiente, saúde.

Para começar bem 2012, vamos Saber Cuidar. A E. M. Honório Gurgel realizou sua 
Mostra Pedagógica com as atividades realizadas ao longo do ano sobre o Projeto 
Político Pedagógico Saber Cuidar.

A professora Erica Valim nos conta da Mostra Pedagógica que fechou o projeto 
Saber Cuidar que foi trabalhado durante o ano de 2011. O objetivo da Mostra 
 foi levar toda a comunidade escolar a observar as diversas maneiras do 
Saber Cuidar
 repensado durante o ano letivo. Foi um momento de alegria e admiração ao vermos
o quanto nossa escola produziu, aprendeu e evoluiu.
 - nos conta a professora da turma 1102.

[FOTO]

Saber Cuidar de Si ( família) e Saber Cuidar do Mundo: turma 1102, Prof.
 Erica Valim.
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No 1
 e 2
 bimestres, a questão do 
Saber Cuidar de Si
 foi privilegiada. A import
ncia de manter hábitos de higiene, sa
de física e emocional, prevenção de doenças, amor próprio, a leitura para a sa
de mental, dentre outros, se apresentou nas atividades que foram desenvolvidas 
por todas as turmas. 
 Os professores adequaram seus planejamentos a fim de integrar os conte
dos ao tema a ser trabalhado, de forma que todos os anos de escolaridade 
atendidos pela escola (Educação Infantil ao 5
 ano) pudessem participar do projeto, cada qual com suas peculiaridades.

[FOTO]

Saber Cuidar de Si: cuidados com a alimentação e a sa
de ( Dengue) e cuidados ambientais ( Saber Cuidar do Mundo) Turma 1202, Prof.
 Ana Paula Salomon

No 3
 bimestre, o tema abordado foi 
Saber Cuidar do Próximo
, com assuntos como: amor ao próximo, respeito às diferenças, solidariedade, 
bullying, convivência em comunidade, a import
ncia da família, direitos e deveres e outros.
 Então, após adquirir os valores dos cuidados pessoais é hora de pensar sobre os
valores sociais necessários à uma convivência colaborativa enriquecida pela 
diversidade pessoal de cada um. Após reconhecer seus valores, saber cuidar dos 
valores do próximo e respeitá-los demonstra o crescimento de cada um. Observar a
maneira como cada um expressa seus pensamentos ou seu modo de ver o mundo, como 
vemos nas representações do E.I. 20 e 21 é fundamental para a aceitação do 
próximo tal como é.

[FOTO]

Saber Cuidar do respeito a diversidade:Turma E.I. 21, Prof.
 Ana Lolita Canavitsas

[FOTO]

Saber Cuidar das diversas representações do mundo:
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     Turma E.I. 20, Professora Cristiana de 
Oliveira

Para agregar ainda mais valor ao PPP, foram feitas parcerias com o SESC e a 
Guarda Municipal, e, com eles, a escola promoveu diversas atividades: visita ao 
Centro Cultural da Justiça Federal, oficina de reciclagem, contação de 
histórias, passeio ao Planetário, apresentação dos cães da Guarda Municipal, 
palestra sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, arrecadação de garrafas 
pet, passeio ao zoológico, passeio à Cidade da Criança e palestra para os pais 
com psicóloga sobre a import
ncia da família na educação dos filhos.

[FOTO]

Saber Cuidar do Próximo e do Mundo: turma 1301, Prof.
 Cláudia L
cia

No 4
 bimestre, o tema foi 
Saber Cuidar do Mundo
 e os aspectos enfatizados foram preservação ambiental, tratamento do lixo, 
reciclagem, bom uso do ambiente escolar, uso adequado da água e preservação do 
patrimônio histórico.
 A professora Erica Valim finaliza seu relato: 
 Com certeza, 2011 foi um ano de muito trabalho, mas também de muita festa e 
alegria. A E.M. Honório Gurgel acredita que os desafios e a diversão também são 
meios de aprendizagem e procura proporcionar aos seus alunos atividades que os 
tornem, acima de tudo, pessoas mais conscientes, que respeitem o próximo e o 
meio ambiente e que queiram ser melhores a cada dia.

[FOTO]

Finalizo esta primeira postagem de 2012 desejando que todos nós possamos saber 
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cuidar desse novo ano. Sabendo cuidar de nossos corpos e mentes, sabendo cuidar 
do nosso próximo e do nosso mundo, certamente, teremos um planeta melhor para 
todos.

 E cada segundo, cada momento, cada instante

     É quase eterno. Passa devagar.

     Se o seu mundo for o mundo inteiro,

     Sua vida, seu amor, seu lar,

     Cuide tudo que for verdadeiro.

     Deixe tudo que não for, passar. 

Paralamas do Sucesso

Imagens e trechos ( adaptados) enviados pela Prof.
 Erica Valim.
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3ªcre
(223)

meioambiente
(95)

saúde
(45)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns para a profª Erica Valim e as demais professoras da escola e para a 
diretora Rosana pelo trabalho, cujo resultado ficou muito bonito e interessante 
e pela riqueza do projeto e do tema, pois se todos soubessem e valorizassem o 
cuidar de si, do próximo (principalmente) e do mundo viveríamos com mais 
qualidade num mundo de paz, amor e harmonia. Abraços para nossas colegas de Pólo
e o merecido parabéns!
Postado por 
Rita Lusié
 em 04/01/2012 10:34

Realmente a nossa escola está maravilhosa: todos empenhados, muitos passeios, 
muitas atividades, parcerias, envolvimento de toda a comunidade escolar e 
principalmente o trabalho da equipe Rosana (diretora), Lucia (Adjunta), Elza 
(Coordenadora Pedagógica) e nossos PROFESSORES e alunos! Parabéns à nossa 
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escola! Obrigada pelo apoio de todos!
Postado por 
Lucia
 em 04/01/2012 13:09

Realmente foi muito gratificante e prazeroso ver o resultado do nosso trabalho 
planejado cuidadosamente ao longo do ano. A comunidade escolar, funcionários, 
direção, corpo docente e discente estamos muito engajados e felizes com tudo o 
que produzimos no ano de 2011. Parabéns a todos nós!
Postado por 
Ana Paula Salomon
 em 04/01/2012 20:50

Foi um excelente ano! A dedicação de todos foi fundamental. Que 2012 seja 
repleto de criatividade para os novos desafios que virão.
Postado por 
Erica
 em 04/01/2012 21:55
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 06/01/2012
<TÍTULO>
Alfabeclicando com a Profª Luciene Vales

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, blogsderioeducadores, educaçãoinfantil.

Vamos conhecer o blog da professora Luciene Vales? É um blog voltado para a 
Educação Infantil, mas tem dicas e atividades interessantes para todos.

A professora Luciene Vales trabalha junto à GED da 3
 CRE e mantém seu blog desde 2010. Seu blog é colorido e movimentado. Ela 
apresenta de maneira muito simpática suas produções e reflexões sobre Educação 
em geral. Já tivemos o prazer de ver seu trabalho publicado no post 
TV Maluca e os Embaixadores da Educopédia da 3
 CRE
 aqui mesmo no Portal Rioeduca.

[FOTO]

Podemos perceber, além da sua paixão pela Educação Infantil, seu 
profissionalismo, sua criatividade e produtividade em sua 
página pessoal
. O blog 
Alfabeclicando
 é organizado com tags que facilitam a procura por atividades, textos, materiais
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para o professor e também indica outros sites que podem ser 
teis. Podemos navegar através do histórico das postagens, mas também é agradável
passear pelo blog e ver as 
 fofuras
 que se apresentam.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Sob a tag 
Jogos
, encontramos atividades l
dicas para várias idades criadas ou reunidas pela Prof.
 Luciene Vales. Temos inclusive joguinhos indicados para as férias. 

[FOTO]

Para os colegas professores, nas tags 
Textos
 e 
Materiais para o Professor
 encontramos tutoriais variados para produção atividades educativas, reflexões 
sobre a utilização dos blogs e sugestões para todas as épocas do ano. Assim, é 
possível aprender e produzir seus próprios joguinhos.

[FOTO]

[FOTO]

Então, não percam esta oportunidade. Visitem o blog 
Alfabeclicando
, participem das reflexões e deixem um comentário. Com certeza, sua criatividade
será estimulada. Parabéns pelo belo blog, Prof.
 Luciene Vales!

[FOTO]
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3ªcre
(223)

educaçãoinfantil
(100)

blogsderioeducadores
(64)

<COMENTÁRIOS>

Dei uma olhada no Blog e ele é muito interessante e atrativo!  Os professores da
Rede Municipal são demais!!!! Visitar este Blog é uma boa sugestão de férias 
para professres e aluos. Parabéns!
Postado por 
Neilda
 em 06/01/2012 09:01

Que alegria ver o blog que acompanho da minha querida amiga Luciene. Ela é, sem 
dúvida, uma artista. Tudo que faz é com esmero, desde o trabalho com a 
Educopédia. A Lu é prestativa, companheira, inteligente, é uma pessoa do bem, 
sem falar do trabalho pedagógico usado nos OAs que faz. Nossa! Estou muito 
feliz!  Parabéns Lu, que Deus te conserve sempre assim, uma menina justa, 
ponderada, amável,... Parabéns!
Vejam o Blog e acompanhem, pois terão muitas dicas sobre o dia a dia de uma sala
de aula.
Beijos Lu.
Postado por 
ReginaBizarro
 em 06/01/2012 18:20
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Luciena vc é demais! Já conhecia seu blog e hoje fiquei mais encantada com essas
novas ideias. Obrigada e Parabéns. bjs Mônica
Postado por 
Monica
 em 06/01/2012 20:57

Parabéns! Excelente trabalho.
Postado por 
Fatima Braga
 em 07/01/2012 13:22

Parabéns, Luciene!! Já conhecia o ótimo e criativo trabalho da colega!! Projeto 
Embaixadores continua em 2012!! VQV!! Excelente postagem, Angela!! VCs são D+
Postado por 
Clarice Menezes
 em 10/01/2012 10:57

Adorei o seu blog, poderia trazer mais novidades pa-
ra os professores que trabalha com EDI.
Postado por 
Ana Maria
 em 12/01/2012 16:48

Olá Luciene, te conheci ontem na CRE, durante a entrevista sobre o trabalho na 
sala de leitura.Acabei de visitar o seu blog e Adorei!!!!!!!!!!Parabéns! Tb vi o
seu abum de figurinha. Fiquei encantada...A educação precisa de pessoas como vc 
que fazem a diferança. bjsss
Postado por 
Marcia Pessoa
 em 27/01/2012 21:18

Olá Pessoal!
Fiquei muito feliz com a postagem e com o carinho dos comentários. Vamos para o 
terceiro ano de Blog e o trabalho vai rendendo seus frutos. Ser blogueira e ter 
duas matrículas como professora não é fácil, mas ter esse canal para trocar 
idéias é muito importante para mim. Beijo especial para a Regina, que me deixa 
encabulada que só...
Marcia, seu trabalho também é muito especial.
Clarice, estaremos juntas novamente em 2012 com os Embaixadores!
Abraços em todos e aguardarei sempre a visita de vocês!
Luciene Vales
Postado por 
Luciene Vales
 em 30/01/2012 20:07
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 03/01/2012
<TÍTULO>
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E.M. Honduras Lança seu Blog

<TAGS>
Tags: 
7ªcre.
 A E.M. Honduras está localizada na Praça Seca e fez o lançamento do seu blog em
1
 de dezembro junto com uma linda Feira Cultural.A Equipe pedagógica quer que o 
blog seja um canal de comunicação com as famílias, para que assim possam 
acompanhar todas as atividades dos alunos e da escola.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Página 53



RIOEDUCA 2

7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Gostaria de sugerir que este blog também abra um espaço para ex-alunos, como um 
registro da memória da escola, pois guardo imenso carinho pelos 8 anos que 
passei por ela. Voltei muitos anos depois como professora da rede e cada espaço 
daquele, me trouxe maravilhosas lembranças.
Postado por 
Vânia Lemes
 em 03/01/2012 10:40

Vânia, estávamos com essa ideia na cabeça! A Escola tem mais de 70 anos, muitas 
histórias pra compartilhar!
Postado por 
Giselle Portela
 em 03/01/2012 20:46
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 09/01/2012
<TÍTULO>
Revisitando algumas escolas da 10ª CRE neste início de 2012

<TAGS>
Tags: 
10ªcre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

10ªcre
(292)

<COMENTÁRIOS>

Lindo trabalho! Quero ver a postagem da E. M. Pe. Carlos Henrique de Souza! Bjs
Postado por 
Patricia Mendonça
 em 09/01/2012 15:13

Belo trabalho de pesquisa! Gostaria de ver o CIEP Deputado Ulysses Guimarães por
aquí!
Abraços
Postado por 
Alciléa Milagres                            ALCILÉA MILAGRES
 em 09/01/2012 20:26

Belíssimo trabalho! Gostaria de ver a EM Jônatas Serrano, em Guaratiba, na qual 
trabalhei em 1978, ao iniciar minhas atividades na Rede Municipal.Parabéns!
Postado por 
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Ana Lúcia Fernandes Nóbrega
 em 10/01/2012 23:00
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 05/01/2012
<TÍTULO>
Mudo o Homem, Mudo o Mundo

<TAGS>
Tags: 
7ªcre.

     O Projeto 
Mudo o Homem, Mudo o Mundo 
aconteceu no CIEP Dr. Adelino da Palma Carlos, que atende crianças da Educação 
Infantil ao 5
 ano do Ensino Fundamental
. Com ações práticas e diretamente focadas no aluno bem como em toda a 
comunidade escolar, o Projeto seguiu as propostas do PSE (Programa Sa
de na Escola). Todas as turmas foram atendidas pelo projeto durante o ano de 
2011 e terá continuidade agora em 2012.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Que bacana ver nosso trabalho divulgado! Obrigada e um forte abraço meu e de 
nosso Ciep. Bjsss
Postado por 
Flavia
 em 07/01/2012 18:38

É louvável a iniciativa de profissionais abnegados, obstinados, apaixonados por 
educação. Darcy Ribeiro e tantos outros saudosos educadores devem estar 
orgulhosos, onde quer que estejam, de seus projetos e de seus sonhos postos em 
prática. Além de ser necessária uma valorização financeira adequada e justa para
professores, uma educação pública de qualidade é fundamental para uma sociedade 
que deseja melhorar, progredir e avançar moralmente, economicamente, 
politicamente e socialmente. Que todos os professores atuem com essa paixão para
mudar os conceitos e romper paradigmas, não apenas tirando crianças das favelas,
mas a favela das crianças.
Postado por 
Gabriel Melgaço
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 em 12/01/2012 01:52
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 09/01/2012
<TÍTULO>
Acredite nos seus Sonhos

<TAGS>
Tags: 
4ªcre.

Sonhos podem se tornar realidade.
Podemos imaginar e sonhar com tantas coisas que as vezes até nos perdemos no mar
de idéias que se forma em nossas mentes, mas para torná-los real é preciso que 
acreditemos e sigamos em busca do nosso desejo. Hoje a
Professora Regina Helena nos contará uma história que é um verdadeiro sonho, 
feito de lutas e desafios, mas repleto de realizações!

Estou no Município do Rio de Janeiro como professora desde 1974, já me aposentei
em uma matrícula, e poderia me aposentar nessa que estou em exercício, mas a 
Educação me fascina e trabalhar nessa Escola onde as pessoas acreditam e 
valorizam o ser humano, para mim é muito gratificante e me faz querer continuar.
Sobretudo, porque tenho como parceira de trabalho uma pessoa com muita garra e 
que acredita que só a Educação pode mudar a vida das pessoas. Assim, hoje vou 
compartilhar a história de vida da minha Diretora Adjunta, a nossa querida 
Helena Salomão Guimarães.

Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele 
possa ser realizado.

Roberto Shinyashiki

[FOTO]

A história de vida dela é de muita luta, mas também é de alguém que sempre 
acreditou nos seus sonhos. Na inf
ncia, ela foi aluna dessa escola. De origem muito humilde, beneficiária da caixa
escolar, estudou com muito sacrifício, e só concluiu o curso de Formação de 
Professores depois de casada e com seis filhas, duas por adoção. Enfrentou 
muitas barreiras, principalmente com seu esposo que não concordava que ela 
estudasse, e por vezes ouvia: 
lugar de mulher é em casa
.

Sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente.

Página 58



RIOEDUCA 2

     Chico Xavier

[FOTO]

Contudo, ficou vi
va, e retomou o caminho em busca de realizar seu sonho. Fez concurso para 
Professores do Município do Rio de Janeiro, passou e em 1995 e para sua 
felicidade veio trabalhar nessa Escola, escola em que tinha estudado e permanece
aqui até hoje. Em todos os encontros ou din
micas sempre coloca: 
Nunca desistam dos seus sonhos, eles é que impulsionam você.

Seguindo essa linha, ela se destacou por sua vontade de ensinar e de aprender, 
suas aulas sempre din
micas, o pátio como continuação da sala de aula, adorava descobrir com seus 
alunos, fantasiar e durante sete anos esteve como regente de turma, seus alunos 
adoravam suas aulas, sua alegria e de seus alunos eram contagiantes e os 
resultados no final do ano letivo sempre foram os melhores possíveis.

Tinha com prática auxiliar os seus colegas com os planejamentos de aula, sempre 
esteve pronta a orientar e a dar sugestões sobre o pedagógico, isso fez com que 
eu a convidasse para a função de Coordenadora Pedagógica em 2001. Assim, 
permaneceu no cargo por quase dez anos, nesse período mostrou-se muito atuante, 
presente no dia a dia da escola e sempre pronta a ajudar professores e alunos.

Nenhuma tarefa, nenhum desafio jamais fora capaz de fazê-la desistir. Tudo 
abraçava com empenho e dedicação. Só saiu desse cargo para a função de Diretora 
Adjunta novamente a meu convite por sentir o seu desejo de alçar novos rumos. Já
está nessa função há três anos, sempre alegre, de 
alto astral
 e com uma disposição que só aqueles que abraçam verdadeiramente a causa da 
Educação P
blica de Qualidade têm.

Se podemos sonhar, também podemos tornar nossos sonhos realidade.

Walt Disney

[FOTO]

Dando continuidade aos sonhos, ela fez Faculdade de Ciências, fez Pós Graduação 
em Gestão e cada vez mais vai se aperfeiçoando e com isso, a Escola só ganhando.
Para ela a vida não tem barreiras.

Esse ano nossa escola está em horário 
nico, isso faz parte de uma das suas vitórias, ela sempre batalhou por esse 
momento, pois guardava enorme preocupação com as crianças que após as aulas 
ficavam na rua, esse foi mais um ganho para a comunidade com a qual trabalhamos.

Tenho orgulho de ser sua amiga e gostaria que outras pessoas conhecessem uma das
razões da felicidade que é trabalhar na Escola Holanda. Agradeço a Deus todos os
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dias por ter colocado em minha vida essa pessoa tão especial, com o coração do 
tamanho do Universo.
Texto cedido e narrado carinhosamente pela Professora Regina Helena 
 Gestora da Escola Municipal Holanda

A Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro tem orgulho dos profissionais que 
integram o seu quadro permananente de professores. São histórias apaixonantes 
como a da Professora
Helena que fazem do nosso Rio um Rio melhor.

Envie o seu relato, conte você também a sua história.

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Helena, parabéns por tanta garra e determinação em sua caminhada.Siga sempre em 
busca do sucesso, você merece!
Regina, belo gesto de compartilhar esta história conosco, parabéns pela 
iniciativa.
Postado por 
Flávia Oliveira
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 em 09/01/2012 10:52

Que bom ver esta a história da Helena divulgada assim, trabalhamos juntas tantos
anos e posso confirmar  aplaudindo tudo que Regina declarou. Parabéns para as 
duas e um forte abraço para toda esta equipe que faz parte da minha história de 
vida.
Postado por 
Monica Varela
 em 09/01/2012 20:42

Agradeço a DEUS pelas oportunidades que tive em minha vida, aos amigos que 
conquistei com defeitos e virtudes, porém com qualidades humanas maravilhosas, e
você Regina, faz parte desse ciclo de amizades. Seu gesto de atenção e carinho 
me deixam muito feliz. Tem gente que entra na nossa vida de maneira 
providencial. Surpresas que Deus embrulha para presente e nos envia no 
anonimato. Obrigada, amigos.
Postado por 
Helena Salomão Guimarães
 em 10/01/2012 00:53

Não a conheço pessoalmente, mas quero lhe dar os parabéns pelo belo trabalho, a 
Educação precisa de pessoas assim. (sou da 5ª CRE)
Postado por 
Ana Márcia
 em 10/01/2012 07:58

Estou emocionada com o texto, fico muito feliz por termos a oportunidade de 
conhecer histórias como essa. Valeu Rioeduca!!!
Postado por 
Leila
 em 11/01/2012 14:22

Parabéns pelo trabalho maravilhoso!!!!!
Postado por 
regina
 em 14/01/2012 20:47

Não sou do  funcionária do Município mas sou amiga pessoal da Regina e fico 
encantada com seu entusiasmo ao falar da sua escola,do trabalho desenvolvido por
todos que la trabalham e lendo a história da Helena vejo que ela tem razão 
quando a elogia,quando diz que tem uma parceirona.Parabéns ao RioEduca por nos 
colocar a par de tantas histórias bonitas,parabéns a Helena e Regina e a todos 
da Escola Holanda pela dedicação.
Postado por 
Adelaide
 em 18/01/2012 08:59
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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Sexta-feira, 06/01/2012
<TÍTULO>
CIEP Dom Oscar Romero, 25 Anos Educando para a Cidadania

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, blogsdeescolas, bairroeducador, projetos.

A Comunidade Vila São Jorge está localizada no bairro de Colégio

     e tem o privilégio de ter o CIEP Dom 
Oscar Romero como vizinho

     há 25 anos educando para cidadania e
trabalhando em regime de horário integral .

História do CIEP 05.14.501 Dom Oscar Romero 

O CIEP Dom Oscar Romero foi inaugurado em 05 de setembro de 1986, dando início a
uma proposta inovadora e revolucionária de educação, idealizada por Darcy 
Ribeiro e implementada pelo então Governador do Estado do Rio de Janeiro Leonel 
Brizola em todo o Estado.

Alguns CIEPs passaram ser de responsabilidade do Município do Rio de Janeiro, 
como é o caso do CIEP Dom Oscar Romero. 

O prédio, uma arquitetura singular projetado por Oscar Niemayer, encontra-se 
situado à Estrada do Colégio, s/n
, no bairro de Irajá, fazendo
fronteira com a comunidade Vila São Jorge, em
Colégio, mais conhecida como Para-Pedro. 

A Equipe Pedagógica

Diretora Geral: Rosileni Torres Barcellos

     Diretoras Adjuntas: Monique Horta e 
Leonora Faletti

     Coordenadora Pedagógica: Ana Lucia 
Galrão

     Colaboradores: Ana Carolina (Bairro 
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Educador) e Luciano (estagiário)

     Blog criado por
Ana Carolina (Bairro Educador) 

CIEP Dom Oscar Romero_25 anos Trabalhando Cidadania 

[FOTO]

O CIEP trabalha em regime de horário integral e atende cerca de 500 crianças da 
Educação Infantil ao 5
 ano do ensino fundamental, oferecendo Classe Especial (deficiência intelectual 
e deficiências m
ltiplas) e, mais recentemente, Creche (3 anos), com crianças oriundas em sua 
grande maioria da comunidade Vila São Jorge, perfazendo um total 20 turmas. 
Oferece
também
Salas de Recursos de alunos integrados em classes regulares do próprio CIEP
e de outras UEs.

Parceria com o
BAIRRO EDUCADOR

[FOTO]

O projeto Bairro Educador promove integração entre a escola e a comunidade, com 
atividades que visam à aprendizagem e tem como meta contribuir para a formação 
integral dos alunos de primeiro e segundo segmentos, integrados à rede municipal
de educação.

O Projeto promove e estimula as redes e processos de comunicação local, com o 
foco no aumento da participação de indivíduos e instituições nos processos 
educativos da comunidade escolar, contribuindo com a elevação das taxas de 
aprovação, de aprendizagem e redução da evasão.

O Bairro Educador é fruto de uma parceria entre o Centro Integrado de Estudos e 
Programas de Desenvolvimento Sustentável (CIEDS), a Prefeitura do Rio de 
Janeiro/Secretaria Municipal de Educação e a Cidade Escola Aprendiz (São Paulo).

[FOTO]

Mais recentemente o CIEP Dom Oscar Romero e a EM Mendes Viana, ambos localizados
no mesmo bairro, um de frente para o outro, puderam assistir ao filme 
Uma Professora muito Maluquinha
, provando que a integração das Unidades Escolares pode e deve acontecer, com 
objetiivo de valorizar as escolas, a comunidade inserida e a vida de cada aluno.
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[FOTO]

[FOTO]

O BLOG

O Blog do CIEP Dom Oscar Romero, criado em agosto de 2011 por Ana Carolina, do 
Bairro Educador, visa compartilhar informações sobre educação, mostrar
trabalhos e eventos realizados durante o ano, além de conhecer as atividades 
pedagógicas realizadas nas outras unidades escolares.

[FOTO]

Vamos conhecer mais o dia a dia do CIEP 05.14.501 Dom Oscar Romero?

Então, visite e acompanhe o blog através do endereço 
http://ciepromero.blogspot.com/

Você conhece algum professor que
 tenha feito um trabalho significante na Educação Municipal?
 Foi autor de um livro de literatura Infantil ou fez algo inusitado que, num bom
sentido,
abalou as estruturas
 da sua escola? 

Então, escreva para nós para divulgarmos.

Cada CRE possui um representante na Equipe Rioeduca - todos professores da rede,
e para saber qual e-mail do representante da sua CRE, clique no ícone abaixo.

[FOTO]
Prof
 R

egina Bizarro_Representante do Rioeduca/5
CRE

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza
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blogsdeescolas
(402)

projetos
(334)

5ªcre
(268)

bairroeducador
(18)

<COMENTÁRIOS>

Muito satisfeita em, recentemente, poder fazer parte e colaborar com toda equipe
e comunidade!!! 

=D
Postado por 
Thalyta Lombardo (Agente Educadora)
 em 06/01/2012 10:33

Parabéns! O bolo parecia estar uma delícia.
Postado por 
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Fatima Braga
 em 07/01/2012 13:23

Gostei do blog,estou querendo uma cessão para o CIEP Dom Oscar Romero,tem vaga?
Meu blog também está no rio educa: Educar para transformar.
Um abraço!
Postado por 
Sheila
 em 07/01/2012 22:31
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 11/01/2012
<TÍTULO>
Professora da 10ª CRE representa a SME/Rio em Congresso Nacional de 
Arte/Educadores no Maranhão

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, eventos.

     A professora Marcela Gaio, da Escola 
Municipal Leocádia Torres, da 10
 CRE, participou do XXI Congresso Nacional da Federal de Arte/Educadores do 
Brasil 
 CONFAEB, em São Luiz do Maranhão, onde apresentou a comunicação 
Quadros vivos: vivências artísticas com o corpo e coletivo
, relatando suas experiências e trabalhos desenvolvidos com alunos do 9
 ano da escola situada no bairro da Pedra de Guaratiba.
[VÍDEO]

Marcela Gaio, professora de Artes Plásticas da Escola Municipal Professora 
Leocádia Torres, ao lado da diretora Jarilda (à esquerda), que acompanha com 
grande interesse e dá total apoio aos projetos desenvolvidos pelos alunos no 
Laboratório de Talentos da 10
 CRE.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10ªcre
(292)

eventos
(210)

<COMENTÁRIOS>

Olá pessoal! Só para constar, a oficina "imagens: imã de olhares" foi ministrada
por mim e pelo meu colega Pablo das Oliveiras que também é professor da rede, no
XXI CONFAEB.

Adorei o post! Obrigada pela confiança e apoio!
Abraços!

Marcela  Gaio
Postado por 
Marcela Gaio
 em 11/01/2012 18:22

Olá Colégas! 
Ministrar a oficna: Imã de olhares, na XXI CONFAEB, com a coléga Prof. Marcela 
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Gaio foi trabalho de uma ótima parceria. Obrigado pela lembrança e abraços! 
Pablo das Oliveiras
Postado por 
Pablo das Oliveiras
 em 13/01/2012 08:32

Quero parabenizar os dois colegas profs de Artes da nossa Rede, Prof Pablo e 
Prof Marcela Gaio. A última citada, devo complementar meu comentário que a 
conheço de longa data, trabalhamos juntas na E.M. profª Mª Helena Alves Portilho
e já desde aquela época, por volta de 2002 mais ou menos, a referida colega já 
manifestava seus inúmeros talentos no campo das Artes com crianças do Ensino 
Infantil. Ela é realmente uma profissional muito talentosa e merecedora de todo 
esse reconhecimento. 
Grande bj aos dois e especial a ti, Marcela Gaio
Parabéns de toda nossa equipe, 
                             Jarislene Barbosa-
                                  Dir. Adj. da EM 10.19.030

Tendo artes no 1º segmento teremos enorme prazer em recebê-la novamente como 
integrante de nossa equipe.
Postado por 
Jarislene Barbosa Constantino
 em 14/01/2012 13:21

É extremamente gratificante ver como exemplos como esse podem fazer a diferença 
na vida de alunos da rede pública.  Não só o conhecimento técnico e profundo da 
professora Marcela, mas também sua dedicação e amor por esse trabalho. Parabéns!
Postado por 
Leticia Vilela
 em 29/01/2012 15:12
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 10/01/2012
<TÍTULO>
As Marias,  Professoras... Diretoras

<TAGS>
Tags: 
5ªcre.

Dirigir uma escola nem sempre é fácil,

     muitas coisas são inerentes a vontade do
gestor,

     mesmo assim os diretores estiveram 
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engajados no processo sucessório

     que aconteceu no mês de novembro de 
2011.

Um salto na qualidade da Educação Carioca é o objetivo da 
Prefeitura do Rio de Janeiro 
junto às direções das escolas e tem como foco principal a aprendizagem dos 
alunos. Para isso a SME está revolucionando com seus professores mudanças 
necessárias para concretizar uma Educação de excelência.

No ano passado [2011], o processo de eleição para a sucessão de diretores nas 
Escolas Municipais foi inovador.

Aqueles professores que quisessem se candidatar teriam que participar de três 
momentos.

No primeiro, como pré-requisito, os professores teriam que obter aprovação 
através do módulo I do curso online,
sendo que a certificação seria feita mediante avaliação presencial com 
porcentual mínimo de 70%, mas isso não garantiria a ocupação do cargo de 
diretor. Após esta fase, o envio e entrevista do Plano de Gestão dos candidatos 
aprovados no curso à CRE de origem das escolas. Em terceiro, a própria eleição 
abrangendo os eleitores professores, alunos e responsáveis.

Dessa forma os diretores foram eleitos, sendo que alguns sairam para se 
aposentar, outros para voltar à sala de aula ou mesmo para trabalharem em outros
locais.

Assim, resolvi fazer uma entrevista-relato que me rendeu agradáveis
momentos junto a duas professoras Marias,
a das Dores e a Aparecida, ex e atual diretora da Escola Municipal Albert Sabin.

[FOTO]

     Da esquerda para direita as professoras 
Maria Aparecida e Maria das Dores

As
professoras Maria das Dores Ramos do Amaral e Maria Aparecida Fiocchi, ambas 
eleitas diretoras pela EM 05.14.007 Albert Sabin em épocas diferentes, além de 
terem um ótimo convívio diário, têm os mesmos objetivos pedagógicos e 
profissionais. 

A
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escola
está localizada a Praça Paulo Setubal, 27, Vila da Penha,
na parte
mais nobre do bairro.

A EM Albert Sabin teve o privilégio de ter tido a frente da direção a Prof
 Maria das Dores Ramos do Amaral. Ela, que há 23 anos dirigiu a Escola, sai da 
direção
com todos os louvores.

Professora Maria das Dores Ramos do Amaral

O bom educador é aquele que provoca a curiosidade do saber no aluno, além de dar
liberdade para que eles se sintam livres e seguros para aprender melhor. 

Rubens Alves

[FOTO]

Rioeduca:
 Quem é Maria das Dores Ramos do Amaral?

Prof
 Maria das Dores: 
Um ser humano ético, comprometido com o prazer educacional, alguém que acredita 
no poder de transformações que tem a educação.

Rioeduca:
 Como você resumiria sua vida na E.M. Albert Sabin?

Prof
 Maria das Dores: 
Uma história de muito trabalho, muita luta, muito desgaste, mas também de muito 
prazer. Nessa escola construí, desconstruí e reconstruí muitos conceitos acerca 
da vida.

Rioeduca:
 Por que sua decisão de se candidatar à direção e quais eram suas expectativas 
de gestão ao iniciá-la?

Prof
 Maria das Dores: 
Há 23 anos atrás não era essa a minha vontade, mas por solicitação do grupo 
aceitei o desafio, embora soubesse que não seria fácil estar a frente da direção
de uma boa escola. Acredito ter honrado o cargo.
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[FOTO]

Rioeduca:
 Valeu à pena?

Prof
 Maria das Dores:
 Sempre vale a pena trabalhar para a Educação. Sempre digo que, apesar das 
dificuldades que enfrentamos, é um privilégio ser educador. Trabalhamos com 
gente, trocamos diariamente saberes, temos a oportunidade de 
influenciar
 e sermos 
influenciados
, a cada dia nos apropriamos com inteligência das relações acontecidas, nos 
fortalecemos e enriquecemos muito. Termino essa etapa como gestora, com a 
certeza do dever cumprido. No dia 09/12, fui surpreendida com uma bela homenagem
de professores, funcionários e responsáveis representantes. Foi um momento 
inesquecível onde pude certificar o quanto fui importante para a EM Albert 
Sabin. Por essa ocasião recebi da Vereadora Rosa Fernandes uma Menção Honrosa 
pelo trabalho bem realizado. Minha surpresa aumentou quando vi chegar as 
professoras que haviam sido minhas diretoras, Prof
 Maria do Carmo e Prof
 Marli, que também vieram me prestar homenagem. Estou feliz, me vejo saindo da 
Direção da Escola, mas serei eternamente da Educação. Saio tranquila, pois a 
Prof
 Maria Aparecida Fiocchi,
Coordenadora Pedagógica até 31 de dezembro de 2011, está assumindo a direção e é
um pessoa extremamente competente e comprometida.

     .

Maria Aparecida Fiocchi _ Diretora eleita 2012/2015

Se, na verdade, não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, mas para 
transformá-lo; se não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou projeto de mundo,
devo usar toda possibilidade que tenho para não apenas falar de minha utopia, 
mas participar de práticas com ela coerentes.

Paulo Freire

[FOTO]
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Quem é a Professora Maria Aparecida Fiocchi, atual gestora da EM Albert Sabin,
Triênio 2012/2015?

Sou uma pessoa alegre, que gosta de fazer amigos, que acredita que se aprende 
muito com o outro. Sou comprometida com tudo que assumo e procuro fazer o 
melhor. Formei-me pelo Instituto de Educação do Estado do Rio de Janeiro, com 
Adicional. Graduei-me em Pedagogia, iniciando na UFF e concluindo na UGF. 
Aproveiatndo a bolsa de estudos de 100% pela UGF fiz Pós Graduação em Recursos 
Humanos e em Educação Especial. Participei de in
meros Congressos, Seminários, tanto os oferecido pela SME, como também 
particular. Acredito que o bom profissional precisa estar em constante 
capacitação.

A Escola Municipal Albert Sabin

Cheguei a EM Sabin em 1995, como regente de turma e em 1998 fui convidada para 
exercer a função Coordenadora Pedagógica. Desde então participo dessa equipe da 
qual gosto muito e onde aprendi bastante, sempre procurando contribuir da melhor
forma possível. 

A Direção

Decidi candidatar-me à Direção por acreditar no trabalho da escola. Quero dar 
continuidade ao trabalho significante que a Dores vinha fazendo a frente da 
direção, para que eu possa contribuir ainda mais para a Educação Carioca.

A Educação no Município do Rio de Janeiro

Nossa Rede é muito grande, com uma imensa diversidade e a busca da SME por uma
unidade favoreceu o trabalho de toda a Rede. Temos muitos profissionais 
comprometidos, outros que ainda precisam encontrar seu caminho, mas acredito que
quando há unidade o trabalho caminha melhor
, finaliza a prof
 Maria Aparecida Fiocchi.

[VÍDEO]

Agradecimento

Agradeço as colegas Maria das Dores e Maria Aparecida pela entrevista concedida 
ao Portal Rioeduca e pela cordialidade que me receberam, assim como em todas as 
visitas que fiz.

Sinto-me a vontade para falar do trabalho das duas professoras, pois trabalhamos
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juntas por alguns anos e posso afirmar que ambas têm um grande compromisso com a
qualidade de ensino, com a
qualidade da educação, primando pelos bons costumes, pela democracia, pela 
organização inovadora, aberta e din
mica, pela vida do aluno enquanto crianças, adolescentes e adultos (PEJA), 
oportunizando uma relação efetiva entre estes e professores, permitindo
conhecê-los, acompanhá-los e orientá-los. 

Afinal
tudo vale a pena quando a alma não é pequena
, nos deixou
Fernando Pessoa 
escrito nas estrelas
.

Visite o Blog da Escola, clicando no endereço:
http://emsabin2011.blogspot.com/

Você conhece algum professor que
 tenha feito um trabalho significante na Educação Municipal?
 Foi autor de um livro de literatura Infantil ou fez algo inusitado que, num bom
sentido,
abalou as estruturas
 da sua escola? 

Então, escreva para nós para divulgarmos.

Cada CRE possui um representante na Equipe Rioeduca - todos professores da rede,
e para saber qual e-mail do representante da sua CRE, clique no ícone abaixo.

[FOTO]

Se gostou da publicação, comente!

Prof
 Regina Bizarro_Representante do Rioeduca/5
CRE

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza
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5ªcre
(268)

<COMENTÁRIOS>

Excelente artigo! Fiquei muito emocionada em ler sobre as duas Marias que são 
muito importantes na minha vida profissional.  Muito aprendi com as duas e  
serei eternamente grata por isso. Sou professora lotada na E.M. Albert Sabin e 
atualmente sou diretora da E.M. Sebastião de Lacerda . A escola Albert Sabin faz
a diferença pelo trabalho, compromisso e competência. Foram 23 anos de sucesso 
Dores, e agora inicia-se mais uma temporada de mais 23 anos quem sabe Cida de 
muito sucesso e felicidade. Parabéns!!!
Postado por 
Neiva
 em 10/01/2012 10:40

Querida "Das Dores" que prazer vê-la aqui dando esse depoimento lindo!!! Como 
você diz ser educador é um privilégio e conhecer  EDUCADORES é maior ainda. Sou 
uma privilegiada por ter conhecido você!!!! Um beijo carinhoso.
Maria Aparecida, desejo SUCESSO para você!
Morgana
Postado por 
Morgana Rezende
 em 10/01/2012 16:55

PARABÉNS PELO ARTIGO! AOS QUE TRABALHARAM COM RESPEITO  E COMPROMISSO COM A 
EDUCAÇÃO; FICA AQUI O MEU CARINHO! 
BJS! 
AVÓ DO ALUNO  RIAN.
Postado por 
VALÉRIA LIMA
 em 10/01/2012 22:57
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Estou muito feliz em fazer parte da história desta escola. Acredito na educação 
pública e na possibilidade de fazer um trabalho honesto e competente. Ao longo 
dos 13 anos de Coordenação fui me construindo, aprendi muito com todos desta 
escola e não será diferente neste novo cargo.
Deixo aqui a minha satisfação por estar vivendo este momento.
Um grande beijo
Mª Aparecida
Postado por 
Mª Aparecida
 em 12/01/2012 22:25
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 05/01/2012
<TÍTULO>
A Importância da Motivação do Professor na Melhoria da Qualidade das Aulas

<TAGS>
Tags: 
educaçãonotadez.
Sou professora de Ciências do PEJA, educopedista e participo de uma revolução na
qualidade da educação p
blica da cidade do Rio de Janeiro.

     Tudo começou quando fui selecionada para
ser produtora de aulas da Educopédia! Eu sempre busquei mais do que somente as 
aulas tradicionais. Me especializei em Informática Educativa, pois sempre gostei
muito desta área, mas nunca pude desempenhá-la verdadeiramente. Quando me tornei
uma educopedista senti como uma realização e reconhecimento aos anos de empenho 
em estudos. E como já escrevi em depoimento no próprio blog da Educopédia foi 
uma verdadeira injeção de 
nimo profissional!

     Produzir aulas para Educopédia exige 
muita pesquisa em diversos sites e com isso aprende-se muito, pois possibilita o
contato com o que há de mais novo relativo a determinado tema. Afinal, o 
universo virtual se expande a cada momento! E isso se refletiu na elaboração de 
novos projetos em sala de aula, talvez não tão diferentes e inovadores, mas com 
certeza com novo gás, novo 
nimo, novas ideias e formas diferentes de ver a educação, sempre primando pela 
qualidade. 
(Leia mais no Educação Nota DEZ de hoje)

[FOTO]
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educaçãonotadez
(11)

<COMENTÁRIOS>

Olá Pessoal! Que bom que gostaram e publicaram aqui! Todos os comentários e o 
texto inteiro encontra-se no http://oglobo.globo.com/projetos/educacaonotadez/
Grande Abraço!
Postado por 
Elaine Amaro Neves
 em 08/01/2012 21:52
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 09/01/2012
<TÍTULO>
Relatos de Sucesso no GEC Orsina da Fonseca

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, gec, entrevistas.
Os alunos Brendo Amiucci e Bárbara Schoen, cursaram o 9
 ano do Ensino Fundamental no GEC Orsina da Fonseca e foram aprovados em 
concursos para escolas Federais e Estaduais. Eles e seus responsáveis 
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participaram desta entrevista para contar um pouco
sobre estas
histórias de sucesso.

[FOTO]
Da esquerda para direita: senhor Alexandre (pai da aluna Bárbara), Bárbara, 
Brendo e senhora Maria Helena (avó do aluno Brendo)

O aluno Brendo Amicucci Areias Varejão frequentou o GEC Orsina da Fonseca desde 
2010. Ele foi aprovado para o IFRJ (Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia) para o curso técnico em Biotecnologia.

Brendo participou desta entrevista junto com sua avó, a senhora Maria Helena 
Areias, que contou um pouco sobre a escolha da escola onde Brendo cursou o 
Ensino Fundamental e como o incentivou na preparação para os concursos das 
escolas de Ensino Médio.

De acordo com a senhora Maria Helena, a família escolheu o GEC Orsina da Fonseca
para Brendo estudar por ser próximo a sua residência e pelas boas referências da
escola. Além disso, ela avalia como muito bom o ensino ministrado nesta unidade 
escolar.

Considera que o fato da escola ser em horário integral foi fundamental para o 
desenvolvimento
escolar seu neto. A avó de Brendo também considera muito importante a 
participação nas reuniões de responsáveis, pois assim é possível ter acesso a 
vida escolar do aluno e incentivar no que for necessário.

Para os responsáveis que desejam matricular seus filhos no GEC Orsina da 
Fonseca, a senhora Maria Helena aconselha que participem sempre das atividades 
realizadas na escola, inclusive, as reuniões de responsáveis.

Brendo participou da entrevista respondendo a algumas perguntas.

Rioeduca- Como você se sente ao saber que foi aprovado para o IFRJ e cursará no 
Ensino Médio o curso de Biotecnologia?

Brendo - Estou me sentido aliviado e feliz por ter alcançado meu objetivo. 
Espero ter uma boa qualificação no curso a qual escolhi.

Rioeduca - Quem lhe apresentou a ideia de prestar concurso para os colégios do 
Ensino Médio?

Brendo - Desde pequeno recebo incentivo e apoio de minha família, que participa 
bastante de minha vida escolar.

Rioeduca -
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 Qual foi sua rotina de estudos em 2011?

Brendo 
 As aulas em tempo integral colaboraram com minha rotina de estudos e os alunos 
se organizaram para estudar em grupo. A participação na disciplina eletiva 
De pé no Ensino Médio
, realizada pelos professores Sieverton e Maria Cristina, foi importante porque 
tivemos o apoio dos professores ao estudar provas de concursos anteriores.

O uso da Educopédia ajudou bastante também, pois despertou o interesse dos 
alunos e pudemos pesquisar melhor os assuntos tratados em aula. Ficou mais fácil
de entender a matéria por causa dos vídeos, m
sicas e jogos.

Brendo deseja que o GEC Orsina da Fonseca continue crescendo e proporcionando 
atividades que despertem o interesse dos alunos.

[FOTO]

A aluna Bárbara Schoen foi aprovada em 13
 lugar no concurso para cursar o Ensino Médio no NAVE (N
cleo Avançado em Educação). Ela participou desta entrevista junto com seu pai, o
senhor Alexandre Marques da Silva, que contou o porquê de ter escolhido o GEC 
Orsina da Fonseca para sua filha estudar o 9
ano do Ensino Fundamental e um pouco da rotina de estudos dela em 2011.

[FOTO]

Segundo o senhor Alexandre, a Bárbara estudou no GEC Orsina da Fonseca em 2011 
porque sua família gostou e acreditou na proposta do Ginásio Experimental 
Carioca. Ele acredita que o fato da escola ser em tempo integral contribui para 
o comprometimento do aluno.

Para colaborar com a rotina de estudos da Bárbara, o pai contou que conversou 
com sua filha sobre qual profissão ela deseja seguir, assim a família pôde 
incentivá-la a prestar concurso para os colégios de Ensino Médio.

O pai de Bárbara costuma participar das reuniões de responsáveis e acredita que 
estas sejam importantes para acompanhar o desenvolvimento escolar de sua filha. 
E para os pais que desejam matricular seus filhos no GEC Orsina da Fonseca, o 
senhor Alexandre aconselha que acreditem na proposta do Ginásio Experimental 
Carioca porque é muito importante para o futuro do jovem.

Bárbara respondeu algumas perguntas ao participar da entrevista.
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Rioeduca-
 Como você se sente ao saber que foi aprovada para o NAVE e cursará no Ensino 
Médio o curso de Geração de Multimídias?

Bárbara -
 Fiquei feliz e orgulhosa por ter alcançado meu objetivo. Espero aprender mais e
me especializar no curso de Geração de Multimídias.

Rioeduca - Quem lhe apresentou a ideia de prestar concurso para os colégios do 
Ensino Médio?

Bárbara - Fui incentivada por minha família e por meus amigos do 9
ano do Ensino Fundamental.

Rioeduca - Qual foi sua rotina de estudos em 2011?

Bárbara - O fato de a escola ser em tempo integral colaborou com minha rotina de
estudos. Também participei de atividades como o estudo dirigido e a eletiva 
De pé no Ensino Médio
 que ajudou bastante, pois tivemos a oportunidade de resolver as provas dos anos
anteriores contando com a explicação dos professores.

     A Educopédia fez parte das aulas e foi 
uma atividade diferente que me incentivou a estudar.

Rioeduca - Uma mensagem para o GEC Orsina da Fonseca.

Bárbara - Agradeço por ter participado do GEC e desejo que continuem realizando 
atividades que despertem o interesse dos alunos. Em 2011 as disciplinas eletivas
e os clubes juvenis foram atividades que me interessaram muito.

[FOTO]

Parabéns aos alunos Brendo e Bárbara pela conquista!

     Muito sucesso para vocês!

O Rioeduca é um espaço feito por e para professores. Participe deste espaço 
enviando o endereço do
blog
ou projetos
desenvolvidos por sua escola, basta entrar em contato com o representante de sua
CRE.

Gostou desta matéria? Deixe um comentário!
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Professora Renata Carvalho 
 Representante Rioeduca 
 2
CRE

     Twitter: @tatarcrj

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

2ªcre
(192)

gec
(66)

entrevistas
(28)

<COMENTÁRIOS>
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Parabéns pela matéria: Relato de Sucessos no GEC Orsina da Fonseca. Essa matéria
mostra o quanto os profissionais da Educação da SME/RJ são comprometidos e o 
quanto os nossos alunos são capazes. Parabéns também, aos responsáveis que 
entendem que a participação e parceria da família com a escola é fundamental 
para o bom aproveitamento do aluno.
                      Carla (Coordenadora Pedagógica)
Postado por 
Carla Sampaio de Castro e Silva Reis
 em 10/01/2012 10:43
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 13/01/2012
<TÍTULO>
EM Leonor Posada, sua História através do Blog

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, blogsdeescolas.

Qualquer registro frequente de informações pode ser considerado um blog e uma 
grande parcela das escolas municipais do Rio de Janeiro aderiu essa utilização

     como uma ferramenta educacional, 
permitindo que seus alunos

     interajam com a escola e professores, 
tendo em seu conte
do

     postagens sobre seus projetos, 
atividades, solenidades,

     fatos que
permitiram a E.M.05.15.032 Leonor Posada

     participar desse momento de evolução 
digital.

Conheci as Prof
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s Maria de Fátima (Diretora Geral), Juliana (Diretora Adjunta) e Emília 
(Coordenadora Pedagógica), equipe da Direção da EM Leonor Posada, no 
Desfile Cívico de Madureira
. Logo que conversamos notei uma grande alegria em falar da escola e seus 
trabalhos. Desta conversa surgiu o meu convite para a criação do blog da escola,
a que chamo de 
portfólio digital
.
[VÍDEO]

     Por duas vezes visitei a EM Leonor 
Posada e fui muito bem recebida pela direção e equipe. Conversamos sobre o PPP, 
sobre os subprojetos, sobre atividades, sobre o aniversário da patrona que 
acontecerá em 03 de fevereiro de 2012, enfim, foram dois dias de grande alegria 
e empatia.

A ESCOLA

A EM Leonor Posada está situada a Rua Belize, s/n, Marechal Hermes. Esta rua 
fica localizada numa área tranquila, lembrando um condomínio fechado. As casas 
são bem cuidadas e as ruas ainda conservam características antigas, aquelas 
poucas que ainda existem no Rio de Janeiro. 

A escola
atende crianças do 1
 ao 5
 ano do Ensino Fundamental e enfatiza no seu PPP, 
Leonor, uma Escola de Leitores
, uma escola comprometida com a formação integral dos educandos que, tornando-se
críticos e conscientes de seus direitos e deveres, promoverão uma grande 
transformação em prol de uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna.

O HINO

A escola criou um Hino para homenageá-la que
fala dos ensinamentos ao aluno, dando oportunidade deles fazerem amigos e 
tornarem-se bons
cidadãos.

É Leonor! É
 Leonor! É Leonor! POSADA!!! 

Hino a EM Leonor Posada

Escola Leonor Posada
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     Já fez morada

     Dentro do meu coração

     É nela que eu vou aprendendo,

     Fazendo amigos

     E me tornando Cidadão.

Respondo com orgulho

     No meu peito a quem pergunta

     Em que escola eu estou

     Eu digo, simplesmente,

     Traduzindo com amor:

     É Leonor!

     É Leonor!

     É Leonor!

     POSADA!!! 

ATIVIDADES 2011

O aniversário da escola, a páscoa, dia das mães, mês junino, dia dos pais, 
folclore, desfiles cívicos e outras fizeram da 
Leonor
 um pedacinho do céu no ano de 2011.
[VÍDEO]
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Obs: Esse vídeo foi criado por mim, Representante do Rioeduca/5
CRE e, de acordo com a direção, algumas fotos estão com datas diferentes 
(máquina digital desformatada), mas todas
registram
atividades em 2011.

Conheçam o blog da EM Leonor Posada: 
http://emleonorposada.blogspot.com/

Você conhece algum professor que
 tenha feito um trabalho significativo na Educação Municipal?
 Foi autor de um livro de literatura Infantil ou fez algo inusitado que, num bom
sentido,
abalou as estruturas
 da sua escola? 

Então, escreva para nós para divulgarmos.

Cada CRE possui um representante na Equipe Rioeduca - todos professores da rede,
e para saber qual e-mail do representante da sua CRE, clique no ícone abaixo.

[FOTO]

Gostou da publicação, então comente!

Prof
 Regina Bizarro _ Representante do Rioeduca/5
CRE

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza
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blogsdeescolas
(402)

5ªcre
(268)

<COMENTÁRIOS>

Tenho muito orgulho de poder ter, em 2011, trabalhado em parceria com a 
maravilhosa equipe desta escola, possibilitando verdadeiramente a inclusão dos 
nossos alunos.
Parabens pelo trabalho de excelência equipe Leonor!
Postado por 
Luciene Cunha
 em 14/01/2012 21:45

Realmente, a Leonor Posada é uma escola antenada com o mundo moderno. A criação 
do Blog foi um momento único e especial em nossas vidas... Estamos muito felizes
em compartilhar esse belo trabalho e esperamos assim, incentivar ainda mais o 
envolvimento e a participação de nossos alunos; bem como, motivar outras escolas
a entrarem na era digital.
Parabéns a todos !!!
Postado por 
Emília Leitão Varella da Silveira
 em 16/01/2012 10:23

Concordo com a postagem. Tenho orgulho em trabalhar nesta escola.
Postado por 
Sueli Barbosa
 em 16/01/2012 10:52
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 16/01/2012
<TÍTULO>
E.M. Marechal Pedro Cavalcanti, direção nova, ideais mantidos
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<TAGS>
Tags: 
10ªcre, escola, aberta, bairro, educador.

 A Escola Municipal Marechal Pedro Cavalcanti, localizada no bairro de 
Paciência, Zona Oeste da Cidade do Rio de Janeiro, é a primeira a ser visitada 
pelo representante do Rioeduca na 10
 CRE,
em 2012, pelo desempenho na aprendizagem dos seus alunos no ano letivo de 2011.

[FOTO]

[FOTO]

Um dos bons resultados verificados na E.M. Marechal Pedro Cavalcanti, segundo 
relatos das professoras Graça e Esther, foi a produção do Blog 
emmarechalpedrocavalcanti.blogspot.com/ pelos próprios alunos, em oficina 
organizada e dirigida pela equipe do programa Bairro Educador.
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10ªcre
(292)

escola
(8)

bairro
(3)

educador
(3)

aberta
(1)

<COMENTÁRIOS>

Essa Escola realmente é uma família,já trabalhei lá por 08 anos e saí devido a 
problemas de distancia.Me arrependo até hoje!
Todos nessa Escola são muito competentes e de uma dedicação incrível.
Desejo a toda nova equipe da Direção que está assumindo agora uma grande 
gestão,e que possa tornar a Pedro Cavalcanti cada dia melhor.
Abraços carinhosos a Esther,Walter,Maurício e Nelma.Felicidades a todos e que um
dia eu possa retornar a esse lindo convívio dessa grandiosa Escola.
Postado por 
Luiz Claudio de Mello Alves
 em 16/01/2012 11:17

Fui muito bem recebida por toda a equipe da EM Marechal Pedro Cavalcanti e 
espero contribuir junto à direção, professores, funcionários, alunos e famílias,
com o que há de melhor em mim, quer como professora, quer como ser humano. 
Parabéns e obrigada à nova direção e a todos os professores e funcionários! 
Contem comigo!
Postado por 
Maíra Citrangulo da Paz Ferreira
 em 02/02/2012 10:56

A família Pedro Cavalcanti é muito competente e acolhedora. Sou estagiária de 
informática e muito feliz em poder somar ao trabalho dessa equipe maravilhosa.
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Postado por 
Alessandra M. Santos
 em 22/04/2012 19:50

Trabalhar na Escola Municipal Marechal Pedro Cavalcanti, para mim, é um 
privilégio e uma aprendizagem. Tal fato deve-se ao fato de termos muitas 
crianças maravilhosas: afetuosos, carinhosos e tranquilos. Mesmo os nossos 
adolescentes não nos dão tantos problemas. Os colegas são excelentes, pessoas 
formidáveis e a direção é 10!!!!! Não há assédio moral da direção, como há em 
muitas escolas do município. A equipe é unida, cordata e companheira. É muito 
bom trabalhar na E. M. Mal. Pedro Cavalcanti. Lá vive uma grande família!!!!!
Postado por 
Alessandro Messias
 em 29/04/2012 18:59
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 06/01/2012
<TÍTULO>
GRCESM Corações Unidos do CIEP Apresenta seu Enredo para o Carnaval 2012
O Projeto Escola de Bamba
, que culmina com um desfile de Carnaval das Escolas Mirins que abrem 
oficialmente o carnaval carioca na sexta-feira na Passarela do Samba, será 
representado pelo Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Mirim Corações 
Unidos do CIEP

     O enredo deste ano, cujo tema foi 
desenvolvido por alunos da rede municipal, é 
Me conta quantas contas que eu te conto quantos contos
. Com ele, a agremiação mirim vai fazer um passeio pela história da Matemática, 
desde o seu surgimento à sua utilização no dia a dia, principalmente nas 
brincadeiras infantis.

     O desfile do Grêmio Recreativo Cultural 
Escola de Samba Mirim Corações Unidos do CIEP envolverá cerca de 2000 alunos e 
este ano será a quinta agremiação mirim a entrar na Passarela.

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todos que fazem parte desse maravilhoso  trabalho, pois difundir a 
cultura do nosso povo é fundamental para marcar a história da sociedade carioca.
Postado por 
Ana Accioly
 em 06/01/2012 20:44

Parabéns!!!!!!!!!!!!
Postado por 
Fatima Braga
 em 07/01/2012 13:24

Parabéns pelo belo trabalho!
Postado por 
Cristiano
 em 31/01/2012 10:03
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 09/01/2012
<TÍTULO>
1ª CRE - Paixão Sem Limites Pela Educação

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, eventos.

A Educação Carioca tem passado por grandes desafios e mudanças significativas. 
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Se voltarmos nosso olhar para alguns anos atrás, surpreenderemo-nos ao ver o 
quanto avançou a qualidade de ensino dada a nossos jovens.

[FOTO]

Mas qual o segredo do sucesso? O que foi preciso ser feito para que, em 3 anos ,
tantos alunos tenham melhorado o desempenho escolar, os professores tenham 
ficado mais motivados, as escolas se tornassem mais acolhedoras e as comunidades
se transformado em verdadeiras parceiras das escolas?

Algumas destas perguntas poderão ser respondidas no decorrer deste texto, quando
detalharemos o que é uma Educação possível, transformadora, significativa e 
poderosa.

DIA 05 DE JANEIRO

     PRIMEIRO MOMENTO- APRESENTAÇÃO DA 
COORDENADORA DA 1
 CRE

[FOTO]

Dia 05 de janeiro, primeira quinta-feira do ano, os diretores da Primeira 
Coordenadoria de Educação participaram de um encontro especial, no qual nos foi 
apresentada a nova Coordenadora da CRE, Professora Rita Eliane Carvalho. Embora,
nova na 1
 CRE, Professora Rita já percorreu um longo caminho na Educação Carioca: já foi 
Gerente de Infraestrutura na 3
 CRE e nos 
ltimos anos trabalhava na Coordenadoria de Gestão e Governança. Convidada pela 
Secretária de Educação, Claudia Costin, Rita aceitou e assumiu o desafio de 
liderar nossa Coordenadoria.

O sorriso e a simpatia da Professora Rita certamente nos cativou de imediato, 
mas suas palavras foram determinantes para alcançar nossos corações, dando-nos 
certeza de que ela chegou com amor, garra e vontade de fazer acontecer, de fazer
valer ainda mais o lema que nossa Secretária sempre diz: 
Sangue, Suor e Lágrimas, mas muitas alegrias depois!

A professora Rita relatou que trabalhar na SME, com a Secretária Claudia Costin 
e com a Professora Kátia Max, foi uma experiência de grande aprendizagem, pois 
abriu seus horizontes na questão do Ensino P
blico e na Educação de nossas crianças. Ela contou que foi recebida, e acolhida 
com gentileza pelas equipes que trabalham na Primeira Coordenadoria e não poupou
elogios ao dizer que os professores que atuam na CRE formam uma equipe de ponta.
Emocionada, disse que seu coração já estava na 1
 CRE.

[FOTO]

Rita acredita que o sucesso vem da parceria, na união de todos em prol da 
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Educação. 
Não dá para caminhar apartado... Nós estamos aqui com a mesma finalidade, 
estamos juntos pelo sucesso do nosso aluno.
 Ela apontou as fases que cada diretor passou para estar a frente de uma escola,
e reafirmou que todos ali têm vontade de acertar, de avançar. Com brilho no 
olhar e gestos que demonstravam a convicção no que falava, ela pontuou que 
estava certa de que todos estavam dispostos a abraçar o trabalho e seguir rumo 
ao Salto de Qualidade!

A Coordenadora foi aplaudida com entusiasmo quando declarou: 
Eu quero estar junto com vocês. Vou visitar cada unidade, cada escola, cada 
creche. Sou de estar nas ruas, pois onde vocês estão, eu também posso estar.

DIA 05 DE JANEIRO

     SEGUNDO MOMENTO - PALESTRA DA SENHORA 
SECRETÁRIA CLAUDIA COSTIN

[FOTO]

A Secretária Claudia Costin começou sua fala 
relembrando seu primeiro momento com os diretores de nossa CRE em 2009. Quantos 
degraus avançamos desde aquele dia: Escolas com melhores estruturas, agentes 
educadores, porteiros, identificação dos funcionários nas unidades, um currículo

nico que é sempre revisado e discutido pelos professores da rede; A revolução 
das aulas digitais (
Educopédia
), 
Portal RioEduca.net
; Professores de Educação Infantil nas creches, 
Escolas do Amanhã 
com 
Sa
de nas Escolas
, 
Sangari,
Mães Educadoras
, M
ais Educação
, 
Bairro Educador
, entre tantas outras ações que foram determinantes para o sucesso do aluno.

Impossível ouvi-la falar sem sentir o coração acelerar. É a Educação que 
move o mundo. É a Educação que vai transformar o Rio de janeiro em uma cidade 
melhor e mais justa, e nossa Secretária acredita que isso é possível. 

Nenhuma criança pode ficar invisível
 disse Claudia Costin e completou que o professor é o mediador que acompanha o 
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aluno, do mais brilhante ao mais tímido.

A Secretária acredita que as mudanças estão ocorrendo pois o professor está 
construindo o 
conhecimento 
junto com os alunos, em aulas onde o 
Protagonismo Juvenil 
é garantido, pois qualquer criança e adolescente , é capaz de aprender, e 
realizar descobertas maravilhosas.

Nossos jovens podem transformar o mundo!

As frases de impacto, garra, 
nimo geraram nos educadores presentes, desejo maior de sacudir o Rio com 
Educação de Qualidade. Foi um momento de grande emoção ouvir da Secretária
Somos uma rede solidária. Nós temos um ao outro. Vamos ter um ano fantástico, 
pois nós temos um time fantástico. Nós estamos escrevendo a história da cidade 
do Rio de Janeiro!

O MOTIVO DO SUCESSO

[FOTO]

Educar é crescer. E crescer é viver. 

Educação é assim: vida no sentido mais autêntico da palavra

As ações que transformam o mundo, começam no desejo intenso e verdadeiro de 
romper antigos paradigmas e mudar.
Assim, a partir de uma gestão inovadora, coordenadorias, professores, alunos e 
famílias têm sido contagiados pela frase: 
É POSSÍVEL TRANSFORMAR!

Os pensamentos estão se tornando realidade. O que vemos nas estatísticas de 
desempenho e aproveitamento dos alunos é, na verdade, o resultado de ações de 
trabalho intenso, de estudos e buscas incansáveis por uma Educação construída 
com verdade e qualidade.

O Sucesso está no diretor que acredita no professor, no professor que acredita 
no aluno, na família que acredita na escola. A isso chamamos de uma 
Rede Educacional de Sucesso
!

[FOTO]

Somos a maior rede de Educação Municipal da América Latina, com 1.065 escolas, 
255 creches próprias e outras 177 conveniadas. Temos mais de 
36.487 professores, atendendo a 669.203 alunos. Sabemos que desafios virão, mas 
estamos prontos para a luta e para o sucesso, afinal: 
Sangue, Suor e Lágrimas , mas muitos sorrisos depois!
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<COMENTÁRIOS>

"... Rita acredita que o sucesso vem da parceria, na união de todos em prol da 
Educação. “Não dá para caminhar apartado... Nós estamos aqui com a mesma 
finalidade, estamos juntos pelo sucesso do nosso aluno.”
“Eu quero estar junto com vocês. Vou visitar cada unidade, cada escola, cada 
creche. Sou de estar nas ruas, pois onde vocês estão, eu também posso estar.”

É isso aí!!! 
Boa sorte a nossa coordenadora e que Deus a auxilie e a proteja nessa nova 
caminhada!
Seja bem-vinda!!!

bjksssssss
Beth Lopes
Postado por 
Bet Lopes
 em 09/01/2012 14:09
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Bem-Vinda Professora Rita Eliane. Conte conosco para um trabalho coletivo em 
prol da Educação, principalmente na  1ª CRE. Abraços
Postado por 
Angela dos Santos
 em 09/01/2012 17:03

Gostei muito dessa primeira reunião com todos os diretores! Parabéns Srª 
Secretária, Srª Coordenadora e Assessora. Parabéns também a todos os nossos 
diretores da 1ª CRE! Que tenhamos um ano de muito trabalho, paz, conquistas e 
sucesso!
Rute Albanita como sempre, muito sensível ao transmitir as informações em sua 
postagem... parabéns!
Postado por 
José Luiz
 em 09/01/2012 18:21

Informação com muita sensibilidade! A Educação do Rio de Janeiro não pára... 
Parabéns, 1ª CRE! Parabéns, Rute!
Postado por 
Neilda
 em 09/01/2012 20:33

Estamos todos muito otimistas para viver um ano de 2012 de muito sucesso para as
unidades da 1ªCRE. Seja bem-vinda Prof Rita Eliane.
Postado por 
Ines Resende
 em 09/01/2012 21:03

Parabéns, Rita! Tenho certeza que realizará um excelente trabalho, com 
competência, determinação e carinho! Deus te ilumine! Felicidades e sucesso! 
Bjs!
Postado por 
Cláudia Fonseca
 em 09/01/2012 23:55

Parabenizo toda a equipe da E/SUBE/1ªCRE, ressalto a importância desse primeiro 
encontro em 2012 e desejo muito sucesso à Prof Rita e sua assistente Prof 
Magali.
"Ações em parceria e decisões compartilhadas, sempre valorizadas, apontam para a
gestão participativa".
Eliane - Ouvidoria
Postado por 
Eliane Baptista
 em 10/01/2012 14:48
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 18/01/2012
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<TÍTULO>
Ano de grandes homenagens na 10ª CRE

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, eventos, homenagens.
[VÍDEO]

É sempre tempo para comemorar. No finalzinho de 2011, com o 4
 COC quase fechado, os gestores imaginando de que forma seriam realizadas as 
reuniões de confraternização de encerramento de ano nas escolas, e os 
professores se preparando psicologicamente para o recesso escolar seguido das 
férias, foi realizada uma linda cerimônia no teatro da Cidade das Crianças.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

Realmente, Sinvaldo! Em meus 10 anos de rede, 2011 foi o ano mais especial. A 
10ª CRE abriu muitas portas e está de parabéns! Você também!
Postado por 
Aline Lobo
 em 18/01/2012 19:03

Parabéns!
Postado por 
Fatima Braga
 em 19/01/2012 13:52

Sinvaldo, Rodrigo e equipe Rioeduca. Mais uma vez o sucesso de nossos meninos e 
meninas estampado em fatos e imagens; tudo isso com muito cuidado, carinho e 
competência. Realmente somos uma equipe 10. Bjs, e um 2012 melhor ainda!!!
Postado por 
Cláudia Medina
 em 20/01/2012 09:22

A ESCOLA RIVADAVIA MANOEL PINTO CHEGOU COMO UM PRESENTE PARA NÓS PAIS E ALUNOS 
ESPERO QUE NOSSAS CRIANÇAS TEM ORGULHO DE ESTUDAREM NESSA ESCOLA.AGRADEÇO A DEUS
POR ESSA OPORTUNIDADE DE CONHECER A DIRETORA SUELI.
Postado por 
GRACIELE CANDIDO
 em 29/03/2012 19:46
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Sábado, 07/01/2012
<TÍTULO>
Você no Facebook do Rioeduca

<TAGS>
Tags: 
rioeduca, facebook, twitter.

     A proposta é que começássemos 2012 com 
4000 amigos no face. Mas nossas expectativas foram além... No primeiro dia do 
ano, tínhamos 4065 e hoje, 4161

     É claro que temos várias explicações 
para isso, uma delas é de que cada vez mais pessoas estão aderindo às redes 
sociais, descobrindo assim as maravilhas da interação com seus pares. Outra 
explicação é que muitos estejam migrando do Orkut, incluindo alunos, antes mais 
afeitos a esta rede social.

     Mas não se pode negar que o maior 
sucesso do Rioeduca, seja no facebook ou em qualquer outro ambiente virtual ou 
real, são seus atores principais: os funcionários da SME. Há muito tempo saímos 
do anonimato. Foi o twitter que deu o pontapé inicial para que deixássemos de 
ser 
invisíveis
.

     Para comemorar a adesão de tantos em tão
pouco tempo - no meio do ano, o facebook contava com pouco mais de 1000 amigos -
mudamos nosso perfil para o modelo 
linha do tempo
. Sendo assim, ganhamos um mural de fundo, que nessa versão é chamado de 
capa
.

     Escolhemos para a nossa primeira capa 
uma linda foto de nossos alunos, que foi tirada no dia do abraço e da nossa 
premiada diretora Cátia Cristina Castro, na entrega do Troféu Rioeduca. Veja 
como ficou:

[FOTO]

     Por isso, cada vez mais queremos vê-lo 
em destaque em cada página deste portal, não só na página do blog 
A Revolução Acontece
, mas também nas páginas internas. E agora, queremos vê-lo também como 
capa
 do facebook. Por isso, a partir de 16 de janeiro, estaremos semanalmente 
atualizando TODAS as fotos de destaque, tanto do portal (na página principal, em
recursos humanos etc) como também da capa do facebook.
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     Para tal, estaremos utilizando fotos de 
nossas postagens, mas também fotos que sejam enviadas para um de nossos emails 
que é: 
nota10@rioeduca.net
. Caso a foto seja enviada por email, escreva FOTO no campo 
assunto
, diga-nos em que momento a foto enviada foi tirada e quem está nela.

rioeduca
(69)

twitter
(16)

facebook
(2)

<COMENTÁRIOS>

Mais uma bela iniciativa do Rioeduca, que deve ser prestigiada! Vamos enviar as 
fotos, galera! Parabéns, Lilian.
Postado por 
Neilda
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 em 07/01/2012 11:31

Muito boa a idéia e a criatividade de vocês. Mais uma vez divulgando os belos 
trabalhos que são feitos na rede municipal de educação. Parabéns!!
Postado por 
Cátia Cristina
 em 07/01/2012 13:18

Legal! Quando voltar das minhas férias enviarei foto.No momento não tenho fotos 
aqui onde estou.buáaaaaaaaa Eu tbm quero  minha foto no face do Rioeduca.
Postado por 
Fatima Braga
 em 07/01/2012 13:21

Enviadas algumas fotos importantes! Bjusss
Postado por 
ReginaBizarro
 em 08/01/2012 14:09

Para uma educação de qualidade, trabalho inicial de integração e colaboração é 
essencial. O Rioeduca nos torna visíveis e em contato nos mais diversos pontos 
do mundo, utilizando o que há de melhor nas redes sociais. Alunos, professores, 
famílias e funcionários são ouvidos.
Postado por 
Dayse Alves Barbosa
 em 09/01/2012 08:07
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 23/01/2012
<TÍTULO>
2012 = 3.0 na 10ª CRE

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, escola, 3.0, sca.

Com a implantação do Sistema de Gestão Acadêmica Escola 3.0 previsto para 15 
escolas da 10
 CRE, a Assessoria de Informática e Tecnologia vai intensificar a programação 
dos cursos e oficinas de capacitação para gestores, professores e funcionários 
administrativos das unidades escolares, a partir da segunda quinzena do mês de 
abril de 2012
.

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

10ªcre
(292)
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3.0
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(2)
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<COMENTÁRIOS>

Olá Sinvaldo, muito boa sua postagem, pois está esclarecedora, precisa e 
necessária. Creio que nossa Rede estará dando um passo importantíssimo para a 
era digital, acompanhando o Mundo nas mudanças que se fazem necessárias. 
Parabéns, e ao Rodrigo que tanto se empenha nas informações importantes sobre a 
10ªCRE e sobre a Rede.
Regina Bizarro
Postado por 
ReginBizarro
 em 23/01/2012 06:14

Maravilhoso a  implantação do Sistema de Gestão Acadêmica Escola 3.0.Pena que 
estarei aposentada .Como sofri com o Sistema Academico  e agora a escola 3.0 
.Parabéns !!!!!!!!!!!!
Postado por 
Fatima Braga
 em 23/01/2012 18:21
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 25/01/2012
<TÍTULO>
Desenvolvimento Sustentável em pauta: as escolas da 10ª CRE preparando-se para a
conferência Rio+20

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, eventos.

O NEA10 
 N
cleo de Educação Ambiental da 10
 Coordenadoria Regional de Educação vem realizando há vários anos, trabalho em 
parceria com escolas e creches de Santa Cruz, Guaratiba, Paciência e Sepetiba, 
antecipando a participação da 10
 CRE na Rio+20
e elaboração da 
Carta de Princípios Escolares para um Mundo Sustentável.

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

10ªcre
(292)

eventos
(210)

<COMENTÁRIOS>
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Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 17/01/2012
<TÍTULO>
Letícia Prata, 4º Lugar no Colégio Pedro II

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, alunos.

Letícia de Siqueira Prata Neves, 14 anos, uma adolescente aplicada e
 muito responsável, foi orientada pela direção da EM Barcelona/5
CRE a matricular-se num Curso Preparatório, parceiro da Associação Vencer, após 
ganhar uma Bolsa de Estudos. Resultado: 4
 lugar no Colégio Pedro II, Unidade Centro, e aprovadíssima
na FAETEC.

[FOTO]

Iniciar o novo ano mostrando nossos alunos e suas vitórias é muito importante 
para que todos saibam que ter sucesso, em qualquer circunst
ncia, depende primeiramente da própria pessoa, depois de fatores externos como,
 no caso, a escola.

A adolescente foi indicada pela direção da EM Barcelona ao Portal Rioeduca, a 
partir de um e-mail enviado por mim às escolas, pesquisando alunos que tiveram 
aprovação e classificação em Colégios Estaduais e Federias do Estado do Rio de 
Janeiro.

Letícia de Siqueira Prata Neves, aluna da Escola Municipal Barcelona/5
CRE, situada a Rua Gustavo Martins, 67, Irajá, obteve sucesso no que pretendeu. 
Usou sua vontade de vencer à oportunidade que a vida lhe deu e logrou êxito em 
seu objetivo: cursar o Ensino Médio na Rede Federal de Ensino.

Ela galgou o 4
 lugar no concurso para o Colégio Pedro II, Unidade Centro, após ter aceitado o 
convite da direção da EM Barcelona para uma Bolsa de Estudos no Curso Evolução, 
parceiro da Associação Vencer, além de ser aprovada para
a FAETEC.

Segundo a Associação Vencer,
 vencedores são aqueles que mantém dedicação, disciplina, confiança, 
determinação e entusiasmo, somados aos apoios e a ações eficazes, que compõem a 
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fórmula, nada mágica, do sucesso.

Vejamos o relato da aluna Letícia Prata, ao Portal Rioeduca.

Sempre estudei em escolas municipais, do Jardim de Inf
ncia ao 9
 ano, nas Escolas Municipais Rodolfo Garcia e Barcelona. Ao longo desses anos, 
percebi um certo preconceito com relação à escola p
blica, principalmente com a Municipal. Algumas pessoas acham que pelo fato da 
escola não ser paga, o ensino é pior, mas não é assim.

Durante o tempo que estudei no Município, não tive muitos problemas com os 
professores e me entendia bem com a direção. Sempre me relacionei bem com 
professores, diretores e coordenadores, estes sempre estiveram presentes quando 
precisei de algo relacionado aos estudos.

Pouco antes de terminar o 8
 ano, ganhei uma bolsa de estudos em um curso preparatório pela Associação 
Vencer, por recomendação da escola e, com a preparação desse curso, consegui 
passar para o Colégio Pedro II, onde cursarei o meu ensino médio.

Aos alunos que estudam em escolas municipais, gostaria de dizer-lhes para não 
desistir, por mais obstáculos que apareçam e por mais que pareça que não irão 
conseguir. Cada esforço agora pode parecer perda de tempo, mas, lá na frente, 
valerá à pena, pois com esses esforços chegarão mais longe do que podem imaginar
.

A Família, base de uma adolescência feliz

[FOTO]

A Sr
 Aurecí de Siqueira Prata Neves e o Sr. João Carlos Pontes Neves, são os pais de
Letícia Prata e deram uma entrevista ao Portal Rioeduca, sobre a escola e a 
aprovação da filha para o Colégio Pedro II. 

Portal Rioeduca/5
CRE:
 Desde quando Letícia frequenta esta Escola? Por que a escolheu?

Sr
 Aurecí: 
Desde o 6
 ano, quando começou o ginásio. Escolhi a EM Barcelona por indicação da diretora
da EM Rodolfo Garcia, prof
 Selma, escola na qual Letícia estudava antes.
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Portal Rioeduca/5
CRE: 
A senhora participava das reuniões de pais e de
outras atividades da escola? 

Sr
 Aurecí: 
Sim, mas nenhuma outra atividade.

Portal Rioeduca/5
CRE: 
Do seu ponto de vista, a senhora tinha uma relação próxima e boa com a equipe da
Escola? Por quê?

Sr
 Aurecí:
 Sim, porque sempre procurei estar em contato com a equipe e a equipe também 
sempre procurou estar em contato com os responsáveis.

Portal Rioeduca/5
CRE:
 A senhora conhecia o Projeto Político Pedagógico da EM Barcelona?

Sr
 Aurecí: 
Sim. 

Portal Rioeduca/5
CRE:
 Como a senhora avalia a qualidade do atendimento oferecido? Por quê? Como isso 
pode ser percebido?

Sr
 Aurecí: 
O atendimento oferecido pela Escola foi bom, pois a equipe procurava estar 
sempre em contato com os pais, atendendo-os, esclarecendo d
vidas. Isso pode ser percebido com a relação que tive com a equipe ao longo dos 
anos que minha filha estudou nesta escola.

Portal Rioeduca/5
CRE: 
A senhora acredita que sua filha teve aprovação no Colégio Pedro II
 pelo que aprendeu durante todos os anos em que ela estudou em Escolas 
Municipais ou ela se preparou em algum cursinho? Explique por quê?
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Sr
 Aurecí:
 Apesar do bom aprendizado que ela teve na escola, foi necessário que ela 
estudasse num curso preparatório, pois a matéria oferecida na escola não era 
completa para as provas dos Colégios do Ensino Médio.

Portal Rioeduca/5
CRE:
 A que senhora atribui à aprovação da Letícia?

Sr
 Aurecí:
 A sua determinação em obter um bom resultado nas provas.

Portal Rioeduca/5
CRE: 
A senhora indicaria a EM Barcelona à outras pessoas? Qual conselho daria a 
alguém que quisesse matricular seu (sua) filho (a) nesta escola?

Sr
 Aurecí:
 Sim, pois é uma boa escola. Vale a pena matricular o aluno nesta escola porque 
o ensino é bom.

Portal Rioeduca/5
CRE: 
Por fim, resuma em poucas palavras o que a senhora está achando da Educação no 
Município do Rio de Janeiro.

Sr
 Aurecí:
 A Educação do Rio de Janeiro, com certeza, está melhorando em relação aos 
outros anos, mas ainda tem muito o que melhorar, como, por exemplo, passar 
matérias de concursos para os alunos do 9
 ano que farão provas.

A Escola Municipal Barcelona

[FOTO]

O esforço de Letíca, aliado ao bom senso de seus responsáveis permitiram este 
fim.

Hoje a escola
está sendo dirigida pela Prof
 V
nia, CP até 2011 e filha da professora Lélis, após ter sido aprovada em
todo processo de sucessão eleitoral.
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Parabéns à Letícia, aos pais e à direção da EM Barcelona pelo incentivo.

Você conhece algum professor que tenha feito um trabalho significante na 
Educação Municipal? Foi autor de um livro de literatura Infantil ou fez algo 
inusitado que, num bom sentido, 
abalou as estruturas
 da sua escola? 

Então, escreva que nós
divulgaremos.

Cada CRE possui um representante na Equipe Rioeduca - todos professores da rede,
e para saber qual e-mail do representante da sua CRE, clique no ícone abaixo.

[FOTO]

Gostou da publicação?

Então comente!

Prof
 Regina Bizarro _ Representante do Rioeduca/5
CRE

     E-mail: reginabizarro@rioeduca.net

     Twitter: @rebiza
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5ªcre
(268)

alunos
(4)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns para a aluna Letícia, para a escola Barcelona e para seus pais! O aluno
interessado, com apoio da escola e incentivo dos responsáveis vai longe! 
Sucesso, Leticia!!!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 17/01/2012 07:53

Excelente postagem!! Parabéns!!
Pegarei sexto ano e já vou iniciar apresentando o sucesso da aluna!!
Postado por 
Clarice Menezes
 em 17/01/2012 07:59

Parabéns, Letícia! Muito sucesso nesta nova etapa!
Postado por 
Renata Carvalho
 em 17/01/2012 08:06

Parabéns Letícia siga em frente buscando seus sonhos. Tudo nesta vida tem um 
preço e você está colhendo o que plantou. Seja Feliz!
Postado por 
Ana Márcia
 em 17/01/2012 08:55

Acabo de ler a matéria e fiquei emocionada em saber que você passou para o Pedro
II. Parabéns!
Você e sua família merecem pelo empenho, responsabilidade e educação que sempre 
demonstraram durante todo o tempo em que estiveram aqui na escola.
Como você está linda! Uma moça!
Adorei ler suas palavras.
Mil beijocas!
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keila Amorim
Postado por 
Keila Amorim
 em 17/01/2012 12:52

Amiga que postagem linda!! Parabéns para a Letícia e também todo o meu respeito 
e admiração à família dela. Sucesso e prosperidade para vocês!!
Postado por 
Ana Accioly
 em 17/01/2012 14:39

E-MAIL DE 01/02/2012

Boa tarde Professora Regina Bizarro,
Li uma notícia de uma aluna da Escola Municipal Barcelona que foi aprovada no 
Pedro II e fiquei muito feliz  e recordei com muito carinho dessa querida 
escola. Também estudei toda vida no ensino público, o primário na Escola 
Municipal Mato Grosso e o antigo ginásio na Barcelona, isso foi há 20 anos (1990
a 1993) mas lembro-me bem da diretora Lélis, do professor Moisés de Geografia, 
da professora Sandra de Inglês ...
Eu e meu irmão somos prova do bom ensino que recebemos lá, pois na 8º série 
perdemos nossa mãe e tivemos que abandonar a escola e ir para outra cidade e 
ficamos 2 bimestres em outra escola e fomos os únicos das turmas de 8º série 
desta escola, a passar no CEFET de Campos, ou seja, graças ao que aprendemos na 
Barcelona.
Continuei estudando no ensino público e prestei vestibular para UFRJ e também 
passei.
Desculpe-me contar toda história, mas fiquei emocionada ao ler a notícia e 
lembrei que não foi só educação formal que recebemos na Barcelona, mas também 
aprendemos a sonhar e acreditar em nossa capacidade.
 
Andréa Lucia Fernandes de Paula
Postado por 
Por Andréa Lucia Fernandes de Paula
 em 01/02/2012 16:49
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 11/01/2012
<TÍTULO>
Bem Sucedidos da E. M. Rio de Janeiro -  3ª CRE

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, gec, blogsdeescolas.

É impossível esconder o orgulho ao ver um aluno, que completa sua vida escolar 
na rede municipal, conseguir um lugar na elite educacional carioca. É, com 
alegria, que a E. M. Rio de Janeiro nos apresenta dois destes campeões. 
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O relato nos chega através da professora Maria Carolina Macedo. Em seu twitter, 
ela comemorou a vitória de seus alunos e agora nos conta um pouquinho de cada um
deles.

 O aluno Éder Matheus Lima Leal tem 14 anos. Chegou na E. M. Rio de Janeiro, no 
início de 2011, vindo do Piauí. Como é comum nas escolas municipais, foi 
acolhido, rapidamente, enturmou-se e passou a participar ativamente das 
atividades da escola. Seu histórico escolar (de uma Unidade Escolar p
blica do PI) revela um excelente desempenho, o que logo foi percebido nas aulas.

Tem ótimo comportamento, interesse nas atividades e oportunidades oferecidas e, 
sem demora, conquistou a amizade e o respeito de todos. Concluiu o 9
 ano com conceito global MB e sendo selecionado pela 
Associação VENCER
 para Bolsa de Estudo Integral no Ensino Médio.

[FOTO]

Éder Matheus Lima Leal e Afonso Lucas Gomes Pereira

 A interação dele com o colega Afonso Lucas Gomes Pereira, como de todo 9.
 ano, embora estudem em horários contrários, foi perfeita. Foi muito bom vê-los 
interagindo com alegria nas festas, nos projetos, na sala de aula e... 
crescendo. O mundo vai receber meninos que preparamos com muito carinho! São 
garotos competentes, e temos certeza de que irão muito longe!!! 
 - nos conta a professora Carolina.

Seu colega, 
 o aluno Afonso Lucas Gomes Pereira, tem 15 anos e é, como se diz prata da casa,
aluno da E. M. Rio de Janeiro desde o 4.
 ano. É simpático, antenado, gosta de participar de tudo na escola; está sempre 
presente e adora ajudar. Sua curiosidade e interesse facilitam a aprendizagem, 
que se torna um prazer. Com isso, tem conquistado conceito global MB com 
facilidade em todos os períodos do 9.
 ano. Já foi durante alguns anos foi aluno representante do CEC (Conselho Escola
Comunidade), sempre contribuindo por seu interesse e disponibilidade. É querido 
e respeitado por todos, interagindo com desenvoltura com os colegas de todos os 
anos, professores e Direção. Muito bom em matemática, foi monitor do 6.
 ao 9.
 ano, inclusive ajudando os alunos de sua ex-professora que eram de outros anos.

Passou para o Colégio Pedro II em 36.
 lugar e vai cursar o Ensino Médio na Unidade São Cristóvão. Já está planejando 
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sua participação na Associação dos ex-alunos da E.M. Rio de Janeiro que será 
formada em 2012, como parte do Ginásio Experimental Carioca Rio de Janeiro.

[FOTO]

Ros
ngela (diretora adjunta), Afonso, Mariana, Éder e Cláudia (Diretora) na 
formatura.

Com o mesmo Orgulho, a E. M. Rio de Janeiro Encerra seu Blog

Isso mesmo! Nós, que sempre divulgamos os blogs que estreiam, agora registramos 
o encerramento deste. Neste caso, nada de tristeza. O 
ltimo post, registra o espírito de equipe da escola que, agora, parte para novos
desafios sem esquecer a história de cada um que por lá passou.

[FOTO]

O blog se encerra, pois renasceu como o blog 
GEC Rio de Janeiro
, já no ar e no twitter (
 @GEC_RJ
). Serão momentos de crescimento e de aprendizado para todos. Para Éder e 
Afonso, que partem para suas novas escolas e toda a equipe da escola, que fará 
parte da segunda geração dos Ginásios Experimentais Cariocas. Agora, é só 
aguardar que o ano letivo de 2012 se inicie. Para não perder nenhuma novidade, 
sigam o blog 
GEC Rio de Janeiro
:

[FOTO]

Agradecimentos à Prof.
 Maria Carolina Macedo, pelo texto e imagens cedidas
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blogsdeescolas
(402)

3ªcre
(223)

gec
(66)

<COMENTÁRIOS>

Angela, a postagem ficou LINDA!!! É muito bom ver o sucesso de nossos alunos no 
ar, mostrando a professores e colegas que é possível e vale a pena acreditar que
a escola pública faz a diferença na vida de nossos alunos, de nossa sociedade, 
formando indivíduos melhores para um mundo que desejamos melhor! Obrigada!
Postado por 
Maria Carolina Mattos Macêdo
 em 11/01/2012 18:01

Parabéns a toda comunidade escolar, realmente emocionante a história e 
conquistas dos alunos. Sucesso a escola que agora  fará parte do Ginásio 
Experimental Carioca.
Postado por 
MONICA
 em 13/01/2012 21:45
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quarta-feira, 18/01/2012
<TÍTULO>
A  Importância da Valorização dos  Saberes

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, protagonismojuvenil, educaçãofísica.
[VÍDEO]

A E. M. Suécia 3
 CRE apresenta a sua II Mostra de Talentos realizada ao final de Novembro e nos 
mostra por que todos os saberes precisam ser valorizados.

[FOTO]

Lançar ao solo a semente é tarefa cotidiana de cada professor. Cuidar para que 
ela germine, cresça e frutifique também. Para isso, é necessário conhecer o 
terreno em que se planta. Saber se será preciso um pouco mais de água, de 
fertilizante ou outros cuidados. Há aquelas sementes as quais bastam um pouco de
água e sol e se desenvolverão fortes e saudáveis. Abrir as portas da escola para
os saberes que cada criança possui, aumenta a confiança deles em sua capacidade 
de aprender. Também faz crescer sua vontade de conhecer os saberes oferecidos 
pela escola. E, se pode ser feito com prazer, melhor ainda. preciso um pouco 
mais de

[FOTO]

Professoras Isabella e Ana Cristina da equipe de Educação Física

A professora de Educação Física, Ana Cristina, organizou a II Mostra de Talentos
da E. M. Suécia com o apoio da direção e de toda a equipe pedagógica da escola. 
Recebeu as inscrições antecipadas, realizou audições e organizou o cronograma 
das apresentações em duas sessões. E acabou por revelar outros talentos entre os
funcionários da escola como vemos na organização da mostra. Apresentador, 
cinegrafista, sonoplasta, DJ e fotógrafa são alguns dos talentos revelados.

[FOTO]
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Dançar como seus ídolos, ser capaz de cantar a canção da moda ou a preferida de 
seu grupo de amigos, fazer embaixadinhas, jogar capoeira, enfim, ser o astro por
alguns minutos, mostrar aos colegas que se é capaz. E, principalmente, receber 
os aplausos não só dos colegas, mas de seus professores, faz da escola um lugar 
no qual se pode confiar, no qual se pode ser quem se é e ser reconhecido como 
indivíduo ímpar e, ao mesmo tempo parte da comunidade escolar. Mostrar seu 
talento em p
blico requer coragem e confiança da integração com o grupo.

[FOTO]

Aluno João Pedro e suas colegas da turma 1302

Uma Mostra de Talentos não é uma competição. Todos ganham. Sabemos em que 
terreno estamos lançando nossas sementes e, ao mesmo tempo, o aramos com 
autoestima. Se for preciso um pouco de adubo, de água ou de sol, será dado e a 
próxima colheita recompensará este cuidado.

     Para ver mais dos talentos da 
E. M. Suécia
, assista ao vídeo e confira o blog. 
[VÍDEO]

Confiram também o blog 
Professora Ana Cristina (Ed. Física)
 que nos enviou as imagens e o relato sobre a mostra.

[FOTO]
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3ªcre
(223)

protagonismojuvenil
(73)

educaçãofísica
(30)

<COMENTÁRIOS>

Nossas escolas são repletas de meninos e meninas talentosos, o segredo é 
estimular e valorizar o talento de cada um. Permitindo a livre expressão e o 
desenvolvimento pleno. Qual é o seu talento?
Postado por 
DANIELE PERES
 em 23/01/2012 18:13

Nós professores ficamos muito felizes em ser facilitadores  de meios onde os 
alunos possam mostrar suas capacidades, dentro e fora de sala de aula. Mostre 
seu talento!!
Postado por 
Bella
 em 24/01/2012 07:44

É nosso dever mostrar à molecada que desenhar, cantar, falar inglês, dançar, 
recitar, jogar bola e tantas outras atividades têm valor. Acho bom que elas 
percebam isso no ambiente escolar, assim, elas não dissociam uma atividade da 
outra. Escola não é só lugar de assistir aula, comer merenda e brincar no 
recreio!
Postado por 
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Mariana
 em 26/01/2012 07:35

Mais um exemplo de como a interação e a inclusão
podem estimular e trazer resultados positivos.
Postado por 
sidney
 em 27/01/2012 01:29
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 10/01/2012
<TÍTULO>
Equipe Gentileza Entra em Ação no CIEP Clementina de Jesus

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, novadireção.

O CIEP Clementina de Jesus recebe neste ano de 2012 uma nova direção que chega 
dando continuidade à antiga gestão que estava a mais de 15 anos a frente da 
unidade com a proposta da corrente da gentileza. 

[FOTO]

Os professores 
Jair Rocha de Oliveira 
(Diretor) e 
Sueli Veloso Teixeira 
(Adjunta), oriundos da unidade escolar, assumiram neste ano de 2012 a direção do
CIEP Clementina de Jesus, após uma gestão de quase 15 anos da professora 
Magalona
, figura muito querida na comunidade e que se afasta por motivo de 
aposentadoria. Faziam, também, parte da sua gestão a professora 
Sandra
 (Adjunta) e a professora 
Vera 
(Coordenadora Pedagógica). 

O CIEP sempre trabalhou com a missão de 
Respeitar o aluno como sujeito social e transmitir não só o mero saber, mas 
ampliar as possibilidades que são significadas num contexto de troca.

[FOTO]

Por ocasião do 
Desafio Rioeduca
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, fizemos no ano de 2011 uma visita ao CIEP Clementina de Jesus, onde foi 
realizado o evento pela 9
 CRE e tivemos a chance de conhecer a antiga equipe da escola. Fomos muito bem 
recebidos e guardamos uma ótima impressão. 

[FOTO]

Na recente visita ao CIEP, pedimos ao Diretor Jair que falasse um pouco da sua 
vida e de seus planos futuros. Seguem suas palavras e
uma adaptação
da apresentação que fez na banca examinadora da 9
 Coordenadoria Regional de Educação, por ocasião da seleção para direção da 
unidade.

Nascido em Campo Grande, filho de Sr. Ivan e Dona Dinah, iniciei meus estudos em
1977, na 
Escola Municipal Almirante Saldanha da Gama
. Instituição essa que me orgulho em dizer: formou minha base educacional e 
despertou em mim o interesse pelo esporte. Em 1990, licenciei-me em Educação 
Física, pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Após, conclui cursos 
de Especialização em Treinamento Desportivo (pela UGF) e Atletismo (pela UFRRJ).
No ano de 1996, conclui também o Mestrado em Motricidade Humana, pela UCB. A 
formação acadêmica me levou a lecionar em diversas instituições de ensino 
superior.

Na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, após concurso p
blico de 1993, passei a trabalhar com crianças de Campo Grande advindas de 
famílias como a minha. 

Desde que comecei a lecionar sempre participei dos 
Jogos Estudantis
, primeiro como técnico e atualmente como árbitro. 

Neste momento chego à direção do CIEP Clementina de Jesus, graças ao esforço de 
minha equipe que, compromissada com o trabalho, trás para escola uma proposta 
que visa dar continuidade ao trabalho realizado pela gestão anterior. Sabemos 
das dificuldades e dos anseios de toda uma comunidade, porém pretendemos 
proporcionar às nossas crianças um ensino de qualidade que torne nossa escola um
polo de exemplo da pedagogia da transformação social.

[FOTO]

Da esquerda para a direita vamos conhecer a equipe antiga e nova do CIEP 
Clementina de Jesus:

Sueli 
(Prof. 2011 -Adj. 2012), 
Jair
 (Prof. 2011 - Dir. 2012), 
Sandra
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 (Adj. 2011), 
Vera
 (coord. 2011), 
Magalona
 (dir. 2011), 
Adriane
 (S.L. 2011 
 Apoio Dir. 2012), 
Rose
 (Prof. 2011 e E.E. Itinerante 2011 - Coord. 2012) e 
Rosane
 (Prof. 2011 - S.L. 2012).

O Rioeduca parabeniza
o exemplo que o CIEP Clementina de Jesus deixa e deseja uma ótima gestão a todas
as unidades escolares que tiveram novas direções neste ano de 2012.

Venha você também fazer parte desta troca de experiências no nosso blog 
A Revolução Acontece
, basta procurar o representante da sua CRE na página 
sobre nós
e entrar em contato por e-mail ou Twitter.

Onde me encontrar:

     Prof
 Márcia Cristina Alves

     Representante do Rioeduca na 9
CRE

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves
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9ªcre
(227)

novadireção
(5)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns aos meus amigos do Ciep Clementina de Jesus, que com muita competência,
seriedade e profissionalismo, que sempre realizaram suas atividades, conseguiram
chegar a direção dessa escola tão amada e admirada por todos que fazem ou 
fizeram parte de sua história, professores, funcionários, alunos e responsáveis.
É muito bom trabalhar com vocês.
Postado por 
Fernanda
 em 10/01/2012 19:00

Parabéns! Com certeza esta vitória está associada a dedicação e comprometimento 
de todos vocês com a educação. Desejo-lhes uma boa gestão e sucesso a todos.
Postado por 
Sonia Resende
 em 10/01/2012 22:54

Parabéns a todos da equipe! Quando o companherismo e a dedicação caminham 
juntos, a vitória é certa.
Postado por 
Sandra Vellozo Sanches
 em 11/01/2012 14:30

Desejo  à toda equipe muito sucesso....abraço à todos. Clarisse
Postado por 
clarisse veloso rodrigues
 em 11/01/2012 21:51
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nossa como é bom ver pessoas tao queridas saindo mas o melhor ainda  e ver que 
outras maravilhosas estao entrando.....amo vcs e sinto saudades que quando 
trabalhei ai beijos
Postado por 
eugenia
 em 11/01/2012 22:37
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 10/01/2012
<TÍTULO>
Conhecendo o Blog do GEC Governador Carlos Lacerda da 7ª CRE

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, gec.
O Ginásio Experimental Carioca Governador Carlos Lacerda está localizado na 
Taquara.O blog do GEC foi criado em maio de 2011 e traz muitas informações sobre
o que acontece na escola. É possível ver o acolhimento dos novos alunos de 2012 
que começou ainda na semana de 24 à 28 de outubro de 2011.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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7ªcre
(192)

gec
(66)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns ao Ginásio Carioca e muito sucesso aos jovens protagonistas 2011/2012.
Postado por 
Regina Mel
 em 10/01/2012 08:25
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 10/01/2012
<TÍTULO>
Vivendo Valores para o Exercício da Cidadania

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, entrevistas.
A atual gestão da E.M. Pedro Ernesto tem como missão assegurar a qualidade do 
ensino de maneira crítica, para que nossos alunos possam participar da sociedade
como verdadeiros cidadãos. E para falar um pouco sobre esse assunto, a 
professora Elizabeth Mendes Pereira, atual diretora, concedeu uma entrevista ao 
Rioeduca.

[FOTO]

A professora Elizabeth Mendes Pereira, atual diretora da E.M. Pedro Ernesto, é 
formada em Pedagogia e possui Pós-graduação em Mídias da Educação (UFRJ). Ela 
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atua no magistério há aproximadamente vinte anos e nesse tempo já foi professora
e coordenadora em instituições particulares e, também, Professora Articuladora e
Diretora-adjunta da Creche Municipal Jacó Inácio Gomes.

[FOTO]

     Da esquerda para a direita: Prof. Renata
Carvalho ( Representante Rioeduca 2
 CRE), Diretora Elizabeth Mendes, Diretora-adjunta Ros
ngela Herdy, Prof. Mônica Mattoso e Prof. Sandra Mendes

Vamos conhecer um pouco mais sobre a Diretora Elizabeth Mendes
e sua equipe.

Rioeduca - Quais as suas expectativas para os próximos três anos na direção da 
E.M. (02.06.008) Pedro Ernesto?

     Elizabeth 
 Conseguir cumprir a proposta do Plano de Ação apresentado na eleição. Fazer com
que a escola cresça e atinja as metas propostas pela Secretaria de Educação, em 
um ambiente participativo e democrático buscando a qualidade do ensino.

Rioeduca - O que a levou a candidatar-se ao cargo de diretor?

     Elizabeth 
 Ao ser convidada pelo corpo docente da E.M. Pedro Ernesto, aceitei o desafio 
por acreditar que possa contribuir para a busca da qualidade da educação no 
município do Rio de Janeiro.

Rioeduca 
 Fale sobre a proposta do Projeto Político Pedagógico.

     Elizabeth - A proposta é que a partir de
2012 seja criado um Projeto Político Pedagógico envolvendo a comunidade escolar,
para que a partir disto se desenvolvam os projetos pedagógicos.

Rioeduca - De acordo com a necessidade da escola, quais os prováveis projetos a 
serem desenvolvidos em 2012?

     Elizabeth 
 Projetos que desenvolvam a cidadania e a integração escola-comunidade, com o 
intuito de valorizar a pessoa humana e reconhecer a import
ncia do outro no nosso próprio crescimento.
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Rioeduca - Qual a import
ncia da união entre a equipe na proposta pedagógica da escola?

Elizabeth 
 Na atual gestão, a integração e união da equipe são fundamentais para o 
crescimento da comunidade escolar, tendo em vista que foi o corpo docente da 
escola que desejou esta gestão com o objetivo de promover mudanças pedagógicas. 

Rioeduca - Escola e comunidade, que ponte pode uni-los?

     Elizabeth 
 Na participação da elaboração do Projeto Político Pedagógico, a fim de criar um
vínculo entre comunidade e escola, tornando a comunidade participativa ao longo 
do processo.

Rioeduca - Uma mensagem para a comunidade escolar.

     Elizabeth e equipe 
 A E.M. Pedro Ernesto vive um momento de mudança. Tudo que é novo nos traz 
insegurança, d
vidas e, até mesmo, resistências. Porém, quando há união e compromisso com o 
fazer com amor e dedicação, tudo se torna mais fácil e garante o sucesso. Desta 
forma, o nosso desejo é que todos façam parte desta mudança e possamos 
conquistar uma educação de qualidade.

[FOTO]

Sucesso à equipe da E.M. Pedro Ernesto!

Divulgue também os relatos de sucesso de sua escola no Portal Rioeduca, basta 
entrar em contato com o representante de sua CRE.

Gostou desta matéria? Deixe um comentário!

Professora Renata Carvalho 
 Representante Rioeduca 2
 CRE

     Twitter: @tatarcrj

Página 123



RIOEDUCA 2
     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

2ªcre
(192)

entrevistas
(28)

<COMENTÁRIOS>

Torcendo bastante para que a Diretora Elizabeth Mendes tenha bastante êxito em 
sua gestão! Parabéns pela entrevista Prof. Renata!
Postado por 
Prof. Monick Alecrim (E.M. Lúcia Miguel Pereira)
 em 10/01/2012 09:56

Desejo sucesso a nova gestão!!! Coloco-me à disposição para qualquer ajuda. 
Tenho certeza que a união de forças faz a diferença na Educação!!!! Beijos 
Morgana
PS: Renata parabéns pela iniciativa! Vamos fazer isso com as 35 novas 
direções.Bj grande
Postado por 
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Morgana Rezende
 em 10/01/2012 16:09

Parabéns a todas! Acreditamos que juntas essa equipe realizará o sonho de tornar
a escola pública em uma escola de qualidade e excelência.
Postado por 
Diretoras e Coordenadora Angela Guedes, Marise Motta e Maria Lucia Braga
 em 10/01/2012 16:17

Adorei vê-la, amiga Rô. Desejo que você possa ser bem sucedida na nova 
caminhada.
Postado por 
Adriana Cappola
 em 10/01/2012 16:48

Parabens Elizabeth e Rosangela que apostam neste desafio de trazer para a E.M. 
Pedro Ernesto uma proposta que traz o envolvimento e engajamento de toda a 
comunidade escolar. Tenho certeza de que isto sera uma realidade muito proxima. 
Parabens aos demais que acreditaram nesta possibilidade e quero lembrar o grande
berthol Brecht: o que move o mundo sao os inquietos! sucesso e parabens a todos 
que aposta nesta nova direcao.
Postado por 
maria celia Pordeus
 em 10/01/2012 17:33

Renata, parabéns! Ficou muito legal a postagem e me senti lisonjeada pela 
oportunidade. Beijos e bom trabalho. Sempre que quiser e puder passe na escola. 
Beijos
Postado por 
Elizabeth Mendes Pereira
 em 10/01/2012 22:03

Querida Elizabeth, desejo que sua fome e sede por uma educação de qualidade gere
saúde e crescimento para todos os aprendentes da Pedro Ernesto! Parabéns!
Postado por 
Josete Balbino (Jacó Inácio)
 em 10/01/2012 22:27

Parabéns pela excelente entrevista e faço votos de sucesso a nova direção da E. 
M. Pedro Ernesto ! Uma educação de qualidade se constrói com profissionais 
compromissados como vocês !
Postado por 
Gabriela Barbosa
 em 10/01/2012 23:04

Parabéns Elizabeth, que sua gestão seja  vitoriosa e de muita 
satisfação.Felicidades e paz nesta nova caminhada.
Postado por 
Georgelita
 em 11/01/2012 00:22

Ficou muito boa a matéria.  Desejo a toda equipe da E.M. Pedro Ernesto muito 
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sucesso!!!
Postado por 
Sandra Mendes
 em 11/01/2012 10:28

Parabéns Professora Elizabeth, tenho certeza que terá na E. M. Pedro Ernesto o 
mesmo sucesso que teve na Creche Municipal Jacó Inácio. Um grande abraço!
Postado por 
Hélio de Moura
 em 11/01/2012 11:36

Envio meus parabéns à Elizabeth e sua nova turminha. Nós da C. M. Jacó Inácio 
ficamos "órfãos", porém felizes, pois voce poderá praticar e expandir sua 
capacidade empreendedora. Deixou sua semente que nunca morrerá em nós.
Postado por 
Hélio de Moura
 em 11/01/2012 11:42

Parabéns Elizabeth ! tenho certerza que você fará uma excelente gestão na E.M. 
Pedro Ernesto, assim como fez ao longo da sua jornada como educadora. Que Deus 
continue iluminando os teus caminhos. Sucesso nessa nova jornada.
Postado por 
REGINA ABREU FERREIRA
 em 11/01/2012 12:05

Diretora Elizabeth Mendes Pereira! 
Parabéns, sei o quanto você fez por merecer ter a sua gestão.
No caminho você terá alguns obstáculos, não desanime, mantenha sempre a calma...
você sabe o quanto isso é importante para nós que estamos nesta função!
Quando quiser gritar, não pense duas vezes, me ligue!!!!!!!
Beijos de Mel!!!!!
Postado por 
Suely Mondim Drummond
 em 11/01/2012 12:42

Elisabeth, que esta nova trajetória seja repleta de sucesso e realizações. 
Obrigada por tudo e parabéns pela entrevista.
Postado por 
Janaina de Sousa
 em 11/01/2012 13:37

Desejo à minha irmã Elizabeth e às suas companheiras que tenham muito sucesso 
nesta nova empreitada. Estou muito orgulhosa pela conquista e pelo que vocês 
juntas se propõem a alcançar. Sei que você conseguiu chegar aí com aquele brilho
nos olhos que envolve a gente sempre quando fala sobre o teu trabalho. Que o 
brilho aumente ainda mais nesta jornada. Parabéns!
Postado por 
Andrea Mendes Pereira
 em 11/01/2012 13:56

Diretora Elizabeth, desjo-lhe muito sucesso nesta nova jornada. Você merece tudo
isso e muito mas. Parabéns a você e toda equipe. Professora Nilce
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Postado por 
Nilce Ferreira
 em 12/01/2012 17:12

Diretora Elizabeht Mendes,Parabéns pela sua conquista, você merece!! sucesso 
nessa nova jornada,tenho certeza que com a sua capacidade e dedicação, realizará
todos os objetivos juntamente com a sua nova equipe da E.M Pedro Hernesto, 
obrigada por tudo, Sucesso!!! Beijos.
Postado por 
Vania lucia guimaraes(Ag.Aux.C.M Jacó Inácio)
 em 15/01/2012 09:37

Parabéns, Elizabeth e equipe. As Escolas públicas precisam mesmo de 
profissionais assim, experientes e qualificados, capazes de fazerem a diferença.
Sucesso!
Postado por 
Christiane
 em 16/01/2012 11:02

Parabens a equipe da EM Pedro Ernesto.
Torcemos pelo sucesso desta nova gestao e que seja uma boa pratica a ser ate 
mesmo usada em outras unidades de ensino
Muito sucesso!
Postado por 
Ayrton Pereira
 em 18/01/2012 08:08
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 20/01/2012
<TÍTULO>
Projeto África em Arte, EM Luis Carlos da Fonseca_5ªCRE

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, artescênicas, blogsdeescolas, projetos.

A Escola Municipal 05.15.056 Luís Carlos da Fonseca desenvolveu no fim do ano de
2011 o Projeto África em Artes, desejando divulgar a história e cultura 
afro-brasileira, despertando em seus alunos a curiosidade de participar de todos
os momentos deste evento, além de ter o prazer da parceria do artista plástico 
Oton Teixeira.

O Projeto 
África
em Artes,
 parte integrante do Projeto Político Pedagógico 
Seja um Instrumento de Transformação
, propõe que cada um deve ser um instrumento de mudança na vida do outro dentro 
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e fora da escola,
culminando com uma exposição, comemorando o
Dia da Consciência Negra. 

No ano de 2011
a exposição 
África em Artes
aconteceu dia 18 de novembro, para toda comunidade escolar. A direção da escola 
convidou-me, como representante do Rioeduca na 5
CRE, mas como
nem tudo são flores, infelizmente, não pude comparecer, pois fiquei presa no tr
nsito (pasmem!) de Vaz Lobo à Madureira, dois bairros bem próximos à Escola, por
conta das obras da Transrio que passará por estes locais.

Projeto África em Artes

O projeto 
África em Artes
 visa desenvolver o respeito às diferenças de raça, cor, credo, condição física,
opção sexual e social em todas as relações dentro e fora da escola.
Ele tem seu ápice com a
exposição das atividades

artísticas, divulgando a história e cultura afro-brasileira, comemorando o Dia 
da Consciência Negra.

A escola tem como parceria, nada mais, nada menos, que Oton Teixeira, artista 
plástico ligado a culltura afro-brasileira.

Várias oficinas aconteceram durante toda a semana do evento, resultando em 
magníficos trabalhos, além da apresentações de dança e capoeira.

[FOTO]

Vamos conhecer alguns trabalhos artísticos, sejam ligados a Dança, como também 
em Artes Plásticas, que aconteceram no mês de novembro de 2011.

As Prof
 Fátima, Cristiane, Amélia e Luciana fizeram com as turmas de EI atividades com 
massinha...

[FOTO]

[FOTO]

As professoras M
 Alice e Adriana, com as turmas do 1
 ano, trabalharam máscaras... E como ficaram lindas!
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[FOTO]

As turmas do 2
 ano, orientadas pelas professoras Elainemar e Suzanne, mostraram a cultura 
africana através do tecido, e veja o que criaram!

[FOTO]

A turma 1202 dançou 
África
 do grupo Palavra Cantada...

[FOTO]

As professoras Mariana, Aline e M
 Teresa
levaram seus alunos das turmas de 3
 ano a descobrirem a arte, através das formas geométricas para criarem suas 
obras...

[FOTO]

As turmas de 4
 ano produziram na madeira e gouche trabalhos inspirados nos desenhos 
geométricos de Kentês...

[FOTO]

A turma 1501 e
a prof
 Cíntia criaram alguns emblemas fazendo uma releitura de sua composição, além de
dançar
o KUDURO, dança típica da África...

[FOTO]

[FOTO]

Apresentação do grupo de capoeira O Canto do Berimbau, com o mestre Euclides...

[FOTO]

Parabéns a direção, aos
professores e à comunidade da EM Luis Carlos da Fonseca pelo belo trabalho 
desenvolvido
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com este projeto.

Visite o blog da EM Luís Carlos da Fonseca, clicando 
aqui

Se você conhece algum professor que tenha feito um trabalho significante na 
Educação Municipal e/ou fez algo inusitado que, num bom sentido, 
abalou as estruturas
 da sua escola?

 Então, escreva que nós divulgaremos.

Cada CRE possui um representante na Equipe Rioeduca - todos professores da rede,
e para saber qual e-mail do representante da sua CRE, clique no ícone abaixo.

[FOTO]

Professora Regina Bizarro_ Representante do Rioeduca/5
CRE

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza
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blogsdeescolas
(402)

projetos
(334)

5ªcre
(268)

artescênicas
(36)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns excelente projeto.,
Postado por 
Fatima Braga
 em 21/01/2012 13:35

Que trabalho lindo! Parabéns!!!
Postado por 
Ana Márcia
 em 21/01/2012 16:54

Parabéns pelo excelente trabalho de toda a comunidade escolar da LCF!!!!!
Postado por 
Adriane Dias
 em 22/01/2012 10:22

Toda a escola está de parabéns! Dirijo uma creche localizada na Serrinha e na 
época da apresentação deste Projeto,ouvi vários comentários elogiosos sobre o 
empenho dos alunos(irmãos dos meus pequeninos)feitos pelas mães.Parabéns a todos
os envolvidos !
Postado por 
Rosangela Rocha
 em 22/01/2012 21:29
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 11/01/2012
<TÍTULO>
A Arte de Construir um Ano Novo na E.M. Tasso da Silveira

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.
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A Escola Municipal Tasso da Silveira está vivendo seus 
ltimos dias de reforma para começar
 um verdadeiro Feliz Ano Novo!

No processo de reconstrução do espaço, a escola criou sob a orientação da 
arquiteta Laura Taves, um lindo painel com técnicas de azulejaria.

Os desenhos que formam um grande mural foram feitos por alunos, professores, 
vizinhos da escola e todos os que quiseram participar.

Não se trata de um memorial e sim, do marco de uma reconstrução coletiva, feita 
por muitas mãos e com muito amor!

[FOTO]

Cheguei à escola e fui apresentada a uma simpática moça, que estava entre os 
pedreiros no pátio, terminando um grande painel. Era Laura Taves, a arquiteta 
que recebeu o convite para idealizar a fachada da Escola Tasso da Silveira.

[FOTO]

[FOTO]

Laura é arquiteta e urbanista, é fundadora e diretora do Atelier Azulejaria. Com
sua equipe realiza oficinas de Arte sobre Azulejos, para crianças, no Complexo 
da Maré. Um belo trabalho que combina arte, beleza e muita aprendizagem!

Conversamos sobre cada etapa do projeto e era visível a emoção de Laura Taves. 
Ela relatou como tudo começou e diz que este é um dos projetos que mais a 
surpreendeu, superando em tudo suas expectativas.

Muitos desenhos foram produzidos antes de chegar ao resultado final do painel 
para a nova fachada da escola Tasso da Silveira.

A inspiração vinha de todos os lados, através de outras obras de arte, da 
literatura, da m
sica, da poesia... mas um dia a frase 
escola agora
 entrou na minha cabeça e não saiu mais! Isso aconteceu no primeiro dia das 
oficinas!
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A vitalidade expressa nos desenhos e a empolgação dos alunos na produção, 
evidenciaram a import
ncia do tempo presente.

Sem esquecer o passado, vive-se o presente e prepara-se para o futuro... o tempo
é hoje, agora!

E o lugar é a escola.

Laura Taves 

Na nova fachada está escrito 
Escola Agora
, o que nos faz lembrar a Ágora,
que era a praça principal na constituição da Pólis, a cidade grega da 
Antiguidade Clássica.

A Ágora era considerada um espaço p
blico por excelência, nela o cidadão grego convivia com o outro, discutia 
política e realizava tribunais populares. Era um símbolo da democracia direta, 
constituindo-se, portanto, o espaço da cidadania!

Nada foi por acaso, pois o painel de azulejos criado de forma coletiva 
ultrapassa as grades da escola, se encontra com o muro da Creche Municipal 
Julinho Cacau e termina em uma praça.

Literalmente, entende-se que a Escola Tasso da Silveira se reafirma como espaço 
de construção de conhecimento e de exercício da cidadania!

[FOTO]

E o trabalho não parou por aí, pois
envolvida com a comunidade escolar e encantada com a simpatia e união que é 
visível em todos, nasceu o projeto do painel, que seria construído com a 
participação de todos!

A partir deste novo projeto, Laura ministrou aulas de artes para os alunos do 4
 ao 9
 ano e também alunos do PEJA. Eles conversavam bastante nas oficinas e o 
resultado do painel é de uma beleza singular!

[FOTO]
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[FOTO]

Além da nova fachada e do lindíssimo painel feito com a participação de muitos, 
a escola Tasso da Silveira passou por uma grande reforma.

O diretor Luiz Marduk disse que
a procura por matrículas está maior do que nos anos anteriores e espera 
apresentar aos alunos no dia 13 de fevereiro, uma escola com diferentes espaços 
e com mais possibilidades de aprendizagem.

A fachada, a quadra, os muros do pátio, a nova sala de artes... Quanta 
diferença! Mas segundo a professora Glória Correia, a escola recebeu apenas uma 
nova roupa
,
porque o que identifica realmente uma escola são seus
 atores: professores, funcionários e alunos, que no caso da Tasso da Silveira, 
cultivam há 40 anos uma mesma busca: através da educação, formar o aluno cidadão
do mundo!

[FOTO]

A arquiteta Laura Taves fez aniversário no
dia 08 de janeiro, e recebeu homenagens dos funcionários que estavam na escola. 
Os laços que agora os une ultrapassam os limites do trabalho, eles cultivam o 
nascer de uma bela amizade!

[FOTO]

Os alunos que compõem o Grêmio estavam
na escola e falaram sobre seus projetos para 2012
como,
o registro no 
Blog
das peças de teatro feitas pelos alunos, a distribuição do 
Jornal da Tasso
 que foi inaugurado em 2011 e outras novidades que irão marcar o recomeço e um 
Ano Novo, que certamente será feliz!

[FOTO]

Terminei minha visita com sentimento de gratidão pelos momentos de grande 
satisfação em estar neste espaço renovado, onde cada pequeno gesto é feito com 
enorme carga de esperança de dias melhores e
mais felizes!
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8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

Maravilhosa postagem! Muito sucesso para todos da Tasso neste Feliz Ano Novo, em
especial, à turma do Grêmio liderada pelo querido Lucas que tem muito a fazer 
neste ano letivo!!! Que os  novos espaços contribuam em muito para o crescimento
de todos os nossos alunos!!!
Postado por 
Jô Cruz
 em 11/01/2012 09:44

Neida Silva agradecemos a sua matéria..Sensível você percebeu o que nos move 
aqui de "dentro" da nossa Rede de afetos!!! Bjs
Postado por 
Gloria maria Silva dos Santos Correia
 em 11/01/2012 14:22

Estar com estas pessoas foi um presente pra mim! Poucos momentos, muito 
aprendizado! Desejo toda felicidade e sucesso para a equipe da Tasso da 
Silveira. Que 2012 seja um ano maravilhoso!!!
Postado por 
neilda
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 em 11/01/2012 16:01

Neida Silva, agradecemos o artigo. Como disse a Glória, você foi bastante 
sensível na sua percepção do nosso trabalho e do impacto positivo para a escola.
um abraço, Laura.
Postado por 
Laura Taves
 em 11/01/2012 16:43

Parabéns !! Sou ex aluno e  um apaixonado pela Tasso da Silveira e por seus 
professores!! Estarei em breve miistrando aulas de dança, para os alunos!! Soube
que temos uma sala de dança poderosa!! Tentarei levar a arte para dentro deles e
com sua colaboração, acho que será mais fácil!!
Postado por 
Jefferson
 em 11/01/2012 22:29

É muito bom saber que a Tasso se fortalece e ressurge com ajuda de muitas 
pessoas. Feliz 2012
Postado por 
Monica Pereira
 em 11/01/2012 23:56
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 16/01/2012
<TÍTULO>
O blog da Cônego Fernandes Pinheiro

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, blogdeescolas.

O
mundo vive em constante mudança e evolução, e para interagirmos com esse mundo 
repleto de novidades é preciso se atualizar e buscar novas formas de 
conhecimento. Nessa pespectiva, os blogs escolares desempenham um papel muito 
especial, se usado corretamente em favor da educação ele pode favorecer tanto o 
aluno quanto o professor.

Assim, visando 
disponibilizar um grande n
mero de dados com transparência, apresentar os trabalhos desenvolvidos na 
Escola, controlar o desempenho dos alunos e a participação dos professores,
a 
Escola Municipal
Cônego Fernandes Pinheiro
 criou o seu blog e hoje o Rioeduca.net tem o prazer de trazê-lo para o nosso 
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Portal.

[FOTO]

Certamente, o uso de diferentes linguagens de mídia na escola não só pode ser um
caminho para promover mudanças de atitudes e de metodologias de trabalho, como 
também abre as atividades da escola para que as pessoas de outros colégios, 
cidades e até países colaborarem para o crescimento das mesmas, isso amplia a 
visão de mundo da turma. Além disso, as produções do aluno ou do professor podem
ser vistas, comentadas e conhecidas por qualquer internauta do mundo. o que é um
incentivo para alunos, professores e a Escola como um todo se dedicarem para 
buscar o aperfeiçoamento de suas práticas e ações.

Acesse o blog da 
E.M.Cônego Fernandes Pinheiro
 e fique por dentro das dicas de férias, lembre-se de deixar o seu comentário, 
pois todos ficarão muito felizes com a sua visita!!

[FOTO]

Professor, o rioeduca aguarda o envio do seu projeto, do seu blog ou do seu 
artigo, pois para nós, compartilhar 
o seu sucesso com o mundo é um orgulho!!
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(164)

blogdeescolas
(54)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pela iniciativa da escola em criar o blog e sobretudo pelas dicas de 
férias!!
Postado por 
Carla
 em 16/01/2012 11:59

Parabéns! Tenho orgulho de ter participado dessa equipe, mesmo por pouco tempo, 
foi um grande aprendizado fazer parte dessa história,
Postado por 
Fernanda
 em 16/01/2012 16:31

Fico feliz em ter notícias desta Unidade Escolar onde fiz todo o meu primeiro 
segmento. Tenho lembranças muito felizes das professoras Maria da Penha do Pombo
da Paz, Neide e a ex-diretora Terezinha. Como queria revê-las. Saudades!!!
Postado por 
Reginaldo Tupinambá
 em 16/01/2012 18:19

Adorei o blog, muito interessante as dicas que vocês colocaram. Parabéns!!
Postado por 
Carlos Alberto
 em 16/01/2012 20:04

Adorei a divulgação do blog da escola no Portal do Rio Educa, estaremos sempre 
procurando trazer novidades para os nossos leitores e no decorrer do ano 
divulgaremos todos os trabalhos desenvolvidos pela escola. E continuem acessando
o nosso blog e fiquem por dentro de tudo que acontece na E.M. Cônego. Obrigada 
Rio Educa e Ana Accioly pelo apoio e confiança no nosso trabalho.
Postado por 
Roberta Bighi
 em 16/01/2012 22:46

Muito legal o blog! Atendi na escola há uns anos atrás como professora 
itinerante. Equipe muito competente! Além de ter tido a alegria de trabalhar 
junto com a professora Roberta na João. Beijos e parabéns!
Postado por 
Dyone
 em 17/01/2012 11:50

Estou super feliz com a divulgação do blog de nossa escola no Rio Educa.Ufa, 
finalmente conseguimos! Quero agradecer a todos do Rio Educa, especialmente  a  
Ana Accioly, pelo apoio e confiança. 
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Fiquem ligados pois brevemente estaremos postando dicas pedagógicas muito 
interessantes e também tudo o que estiver acontecendo na Cônego em 2012.
Postado por 
Ruth Oliveira
 em 17/01/2012 19:48

Parabéns, pela iniciativa e pelas sugestões. Obrigada.
Postado por 
Ana Márcia
 em 18/01/2012 07:24

Adorei as dicas!!!
Postado por 
regina coeli
 em 18/01/2012 09:10

O blog ficou incrível, bastante informativo... tenho certeza que os alunos vão 
adorar frequentar  !! Fico muito feliz em ver a dedicação de toda equipe da 
escola "estampada" no site do Rioeduca. Nós somos uma família, e eu sinto muito 
orgulho de fazer parte dela. Um bjão para todos os amigos, alunos e ex-alunos da
E.M Cônego Fernandes Pinheiro.
Postado por 
Thaís Fernandes
 em 18/01/2012 13:40

Ter nosso trabalho reconhecido e divulgado é muito gratificante. Nossa equipe 
acredita na Educação como agente de mudanças para um mundo melhor.  Agradecemos 
a Ana Accioly, a  professora Roberta que tanto tem contribuído para o blog e a 
todos que tem apoiado mais esta iniciativa de nossa escola.
Postado por 
Fátima Ramos
 em 18/01/2012 14:07

Parabéns a todos desta maravilhosa escola, que oferece aos seus alunos qualidade
na educação.E meu abraço especial para Roberta Bighi, que mantém o blog da 
escola sempre atualizado e com dicas muito boas. Um grande abraço a todos ! 
Felicidades!
Postado por 
Maria Delfina
 em 07/04/2012 17:02
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 10/01/2012
<TÍTULO>
Os Escritores da Paz: a Poesia Transformando a Realidade de Adolescentes

<TAGS>
Tags: 
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educaçãonotadez.

     Sou uma jovem professora de Língua 
Portuguesa, atuo no projeto Fórmula da Vitória, o Realfa, e participo de uma 
revolução na qualidade da educação p
blica da cidade do Rio de Janeiro. Desde menina sou afeiçoada às letras. Os 
livros eram meus melhores e fiéis companheiros. Em nenhuma brincadeira havia 
mais prazer que deleitar-me, por horas a fio, nas leituras que me levavam a in
meras viagens imaginárias, a conhecer reinos distantes e contextos outrora 
desconhecidos.

Por amar as letras, brincava de ensiná-las. Era professora de amigos mais novos,
de flores e pássaros. Em meus braços acalentava livros, gibis e cadernos. 
Parecia um pren
ncio do que eu viria a me tornar um dia. Os anos se passaram, mas a minha paixão
pela literatura não esmorecia. Graduei-me em Letras, especializei-me em 
Literatura Infanto-juvenil e atualmente estou concluindo o mestrado em Educação.

Meu grande sonho sempre foi dividir minha paixão pela poesia com meus alunos e, 
assim, multiplicá-la. Sempre tive o desejo de despertar em meus meninos e 
meninas o gosto não apenas pela leitura, mas pela escrita de textos poéticos. 
Porém, meus sonhos pareciam desvanecer aos poucos com os tristes comentários que
ouvia: 
Esses alunos não escrevem, não têm imaginação, a criatividade é escassa
 . Será mesmo?! Duvidei dessas afirmações e parti em busca de contrapalavras.
(continue lendo no Educação Nota DEZ)

[FOTO]
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educaçãonotadez
(11)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 12/01/2012
<TÍTULO>
Espaço Virtual Nilo Peçanha - 1ª CRE

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, blogsdeescolas.

O Rioeduca.net tem a honra de apresentar o novo blog

da 

Escola Municipal Nilo Peçanha.

O blog foi criado no final do ano de 2011, mas já está repleto de novidades!

A Escola Municipal Nilo Peçanha, que este ano se torna o segundo 
Ginásio Experimental Carioca
 da 1
 Coordenadoria Regional de Educação, construiu este espaço para compartilhar com
a comunidade escolar e amigos da Educação, informações, novidades e projetos 
realizados na unidade.

[FOTO]

Desde a página principal, o blog consegue encantar o internauta. Com um designer
leve, atraente e de fácil navegação, o leitor poderá decidir qual ambiente 
virtual visitará primeiro.

Navegando pelo blog, você pode encontrar a biografia do Patrono 
Nilo Procópio Peçanha
, um pouco da bela história da escola, além de alguns eventos que aconteceram no
decorrer do ano passado. 
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[FOTO]

Que tal conhecer agora o blog e passear pelos ambientes digitais que a escola 
preparou 
com todo carinho pra você?

Convidamos você para seguir o 
blog Nilo Peçanha
, para acompanhar de pertinho todas as novidades que acontecem por lá! Recomende
também a seus amigos, certamente eles irão adorar!

Clique na imagem abaixo para acessar o blog:

[FOTO]

Se sua escola possui blog, envie um E-mail para o Rioeduca.net, teremos muita 
alegria em divulgarmos 
seu espaço digital!

Conheça 
AQUI 
o representante Rioeduca de sua CRE.
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blogsdeescolas
(402)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Já estou seguindo e recomendando o blog!
Postado por 
Neilda
 em 12/01/2012 09:57

Muito legal o blog!!!!! Parabéns!!!
Postado por 
Monica Silveira
 em 12/01/2012 12:58

Ficamos felizes por mais uma escola da 1ª CRE construir o seu Blog... Parabéns à
Direção e a Rute Albanita, pela dedicação...
Esperamos que o Grêmio da E.M. Nilo Peçanha possa desenvolver um trabalho de 
qualidade e divulgá-lo neste blog, assim como também no blog dos grêmios: 
www.falagremio.blogspot.com
José Luiz - 1ª CRE
Postado por 
José Luiz
 em 13/01/2012 08:21
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 16/01/2012
<TÍTULO>
Educação Infantil contra a Dengue no Sambódromo

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.
[VÍDEO]

O CIEP Avenida dos Desfiles realizou um projeto din
mico, l
dico e envolvente para alertar as crianças e a comunidade escolar sobre a import
ncia de tomar os cuidados necessários para acabar com a Dengue.

[FOTO]

[FOTO]
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projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns aos professores e as crianças. O Brasil precisa de escolas e projetos 
como esse. A Dengue é uma doença que precisa acabar, Só a conscientização é que 
vai ajudar. Viva o Ciep!
Postado por 
Margareth Mendes
 em 16/01/2012 10:02

Parabéns Ciep e professora Angela. Querida Amiga! O trabalho está impecável. Os 
professores e os alunos fizeram um excelente trabalho. Curti muito.
Bjks da Amigona de Sta Catarina
Postado por 
Cleusa Rosane Magnani
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 em 16/01/2012 10:42

Vi e adorei. Informação e conscientização de forma ludica. Parabéns Angela e 
professores!
Postado por 
Maria Auxiliadora
 em 16/01/2012 19:08

Parabéns de novo!!!Também tá valendo prêmio???
Pode contar comigo...1, 2, 3, ...
Brincadeirinha!!!
Beijus
Postado por 
Regina
 em 17/01/2012 07:49

Parabéns Professora Angela pelo belo trabalho... sabemos da importância de ações
como essa para tentarmos diminuir a proliferação da dengue! 
Parabéns a toda equipe do Ciep!
José Luiz
Postado por 
JOSÉ LUIZ
 em 17/01/2012 08:50

O professor Júlio e a Coordenadora Pedagógica estão de parabéns! Deram um SHOW 
de cidadania. Um exemplo para ser seguido por todas as escolas. Crianças do 
Ciep, meus PARABÉNS para vocês. É isso aí: FORA DENGUE!
Abraços do Anselmo
Postado por 
Anselmo Felício
 em 26/01/2012 11:32
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 12/01/2012
<TÍTULO>
Dedicação e Profissionalismo: Professor Vitor Hugo Almeida

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, entrevistas.
Vitor Hugo
Almeida é professor das séries iniciais desde 1999, e entrou na Rede Municipal 
em 2004.Ele ganhou o Prêmio Rioeduca 2011 na categoria 
Rio de Leitores 
com o projeto
 Inovando com Recursos Educativos - Educopédia na 7
CRE
. É graduado pela Universidade Estácio de Sá, no Curso de Licenciatura Plena de 
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Pedagogia.É um professor dedicado e que está sempre buscando melhorar a
qualidade
de ensino dos seus alunos. 

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Rioeduca: Como foi receber o prêmio Rioeduca ?
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7ªcre
(192)

entrevistas
(28)

<COMENTÁRIOS>

Emocionadíssimo... Não consigo descrever em mais palavras...
Postado por 
Vitor Hugo Almeida
 em 12/01/2012 00:10

Parabéns Vitor!  A cada dia nos surpreende e nos deixa mais orgulhosos em 
dividir esta carreira com profissionais como você!
Postado por 
Dilma
 em 12/01/2012 10:14

Parabéns ao exemplo de profissionalismo. Continue assim! O magistério se orgulha
de tê-lo em seu efetivo.
Postado por 
Regina
 em 12/01/2012 10:34

Caro Vítor Hugo Almeida,
 
Professor, Educador, Pesquisador, Colega e Amigo,
 
 
Parabéns pela justa homenagem e premiação, coroamento de trabalho competente, 
dedicação profissonal, formação de alto nível e responsabilidade ética com a 
sociedade que devemos construir - democrática, justa, e solidária. Afirmo que a 
grande alma de educador que possui é o baluarte que te mobiliza para sempre 
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realizar o melhor, pois aproveitastes todas as lições do passado, quando 
percebeste a missão de formar pessoas como caminho para a felicidade de todos 
nós que vivemos neste país chamado Brasil. No presente, tens realizado essa 
proposta construindo coletivamente parcerias e aliados para a expansão de um 
novo modo de ensinar e construir conhecimentos, onde a ética do Bem em prol da 
conquista da cidadania é o caminho espiritual que fornece os marcos para estas 
novas abordagens didáticas. Por fim, te lanças com teu olhar no futuro e 
anuncias a sociedade na qual serão reduzidas as diferenças e distâncias sociais,
 a partir de atuações educadoras que promoverão o  melhor de cada pessoa em cada
trajetória no meio escolar e profissional.
 
É imensa a nossa alegria com as conquistas e o justo reconhecimento do mérito 
dos resultados de teu trabalho. Estamos felizes por ter estado ao teu lado e por
ter contribuído para este momento de grande sucesso. Mas hoje o herói é você, 
Nobre Vitor.
 
Curta muito este momento pois os louros da vitória  são parte do reconhecimento 
ao que construiu ao longo de uma jornada dura e por vezes solitária. Conte 
sempre conosco. E que as palavras e atos do grande mestre Paulo Freire sejam 
luzes, querido professor,  para o muito que ainda podes realizar neste longo e 
belo caminho da  Educação..
 
De quem te estima muito,
 
Eduardo A Mendonça.
Postado por 
Eduardo Alves Mendonça
 em 12/01/2012 11:47

"Ontem um menino que brincava me falou
Hoje é semente do amanhã
Para não ter medo que este tempo vai passar
Não se desespere e nem pare de sonhar
Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs
Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar
Fé na vida, fé no homem, fé no que virá
Nós podemos tudo, nós podemos mais
Vamos lá fazer o que será" ( Nunca Pare de Sonhar - Gonzaguinha)
Preferi deixar o meu sentimento, após ler a sua entrevista, registrado através 
da "linguagem musical", que tanto faz parte de nossas vidas. É isso aí, Vitor...
"NUNCA SE ENTREGUE, NASÇA SEMPRE COM AS MANHÃS"... PARABÉNS!!! E ainda quero te 
aplaudir muuuito!
Postado por 
Maristela de Souza Macedo
 em 12/01/2012 22:41

Estamos todos muito orgulhosos de vc! Parabéns pela entrevista! Mostrei p/todo 
mundo aqui em São Luís... Fiquei toda boba... Parabenizo vc por estar 
aproveitando esta vida p/acumular tanta sabedoria! Como está maduro! Sigo te 
amando e tenho certeza de que seu pai também te admira!
Postado por 
Vilma S. A. Barbosa

Página 148



RIOEDUCA 2
 em 14/01/2012 00:09

Ai, amigo! PARABÉNS!!!! TÔ TÃO ORGULHOSA!!! Orgulhosa de você ter chegado onde 
chegou (e sei que vai muito mais longe) e por ter você como amigo!!!! A-DO-REI a
foto!!! Não poderia ser outra!!! E a entrevista!? ME FEZ CHORAR!!!! ;]
Postado por 
Martha Marapodi
 em 14/01/2012 00:13

Impressionante!!!!! Eu estou tão emocionada quanto vc,pois vi sua dedicação e 
tudo o q vc passou para conquistar esse espaço!!! !Vc é incrível!!! Não é para 
qq um!!!!
Postado por 
Fernanda dos Santos
 em 14/01/2012 00:15

Simplesmente demais!!!!!!!!!!!!!!!!
Postado por 
Paula Adriana
 em 14/01/2012 00:17

Parabéns!! Um bruta orgulho de você, meu bebezão! Bjs
Postado por 
Celina Bicaco
 em 14/01/2012 00:19

A esse Professor e excelente profissional, uma justa homenagem por tudo que já 
passou, pelo ensino e paixão que nos faz apaixonar a cada dia mais, o mais justo
reconhecimento de seu esforço para a qualidade de ensino de seus alunos. Sempre 
dedicado, aguerrido e usando a emoção acima de tudo, faz com que acreditemos na 
Escola Pública. Parabéns e sabemos que cada virgula inserida aqui é verdadeira. 
Siga e realize o que desejamos para nossos filhos e para a nossa cidade.
Postado por 
Elenea Dias
 em 15/01/2012 23:51
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 13/01/2012
<TÍTULO>
Educopédia, Uma Inovação que Mudou a Minha Vida!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, educopedia.

     Sylvia é uma aluna que encontrou na 
Educopédia uma forma diferente e muito interessante de estudar. Depois de 
receber o convite para ser Embaixadora da Educopédia, Sylvia se tornou a maior 
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incentivadora do projeto na sua escola e o mais importante, descobriu que a 
escolha de sua mãe foi a mais acertada: acreditar na Educação P
blica do Rio de Janeiro!

[FOTO]

Os pais de Sylvia nunca tiveram d
vidas de que a escola p
blica pudesse oferecer uma educação de qualidade para a filha, mas afirmam que 
nos 
ltimos anos essa qualidade deu um grande salto!

Sylvia terminou o ensino fundamental em 2011 e diz que já sente saudades da 
escola, principalmente por ter sido Embaixadora da Educopédia e vivido o início 
da grande revolução na Educação Carioca!

Como a maioria dos adolescentes, Sylvia faz uso constante das Redes Sociais e 
descobriu que pode, além de fazer amigos e se divertir, aprender muito e trocar 
experiências com professores e colegas, mas o que mudou sua maneira de estudar e
aprender, sem d
vida
 foi a Educopédia!

[FOTO]

A educopédia é uma forma inovadora de se aprender.

     Eu como aluna adoro entrar lá... vejo as
aulas, assisto aos videos sugeridos, é muito legal!

     Faço minhas tarefas, como sempre, no meu
caderno virtual e qualquer d
vida é só mandar uma mensagem para o professor ou perguntar pelo chat, é muito 
interessante!

     Eu indico a Educopédia para todos os 
meus amigos, até os que não estudam na rede municipal
 e eles adoram! Falam que queriam que tivesse na escola deles, por isso agradeço
pela oportunidade de ter conhecido a Educopédia, uma inovação que mudou a minha 
vida e vai deixar saudades!

 Sylvia Gois

[FOTO]

Sylvia criou e foi moderadora do 
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Blog da escola Get
lio Vargas
. Também fez uma conta para a escola no 
Facebook
, onde os alunos se comunicam diariamente, mesmo nas férias.

Acompanhando o Rioeduca, todo o progresso da Educopédia e
o crescimento das escolas nas redes sociais, Sylvia participou até mesmo de uma 
oficina de Twitter na 
Bienal do Livro
, no stand da SME.

[FOTO]

[FOTO]

Ao lado do pai, Sylvia participou da formatura dos alunos do 9
 ano e estava muito feliz!

Sentia-se orgulhosa por ter
realizado muito bem as tarefas como Embaixadora da Educopédia, tanto que foi 
indicada como
destaque da 8
 CRE!

[FOTO]

Sylvia Gois ao lado do pai, Silvio da Silveira, na formatura do 9
 ano

O Rioeduca parabeniza a aluna Sylvia Gois
e a todos os 
Embaixadores da Educopédia
, e espera que em 2012 os novos Embaixadores façam um trabalho ainda melhor e 
possamos divulgar para todos por aqui, neste espaço que é dedicado à excelência 
da Educação do Rio de Janeiro!

A Educopédia também está revolucionando a aprendizagem na sua escola?

Conte para o Rioeduca!

Entre em contato conosco.

neildasilva@rioeduca.net
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8ªcre
(193)

educopedia
(16)

<COMENTÁRIOS>

Nossa a Sylvia é muito especial mesmo ,ela trabalhou muito eu sou testemunha do 
esforço dela ,Neilda prabéns pela matéria!
Postado por 
marie mariah
 em 13/01/2012 08:03

PARABÉNS, Sylvia!!! Pela crença, pela determinação e pelo sucesso. Você também 
nos deixará saudades...
Postado por 
Rafael Parente
 em 13/01/2012 11:26

Conheço a dedicação desta menina! Postagem muito merecida. O projeto é um 
sucesso pela dedicação daqueles que acreditam nele e o fazem acontecer! 
Parabéns, Sylvia!
Postado por 
Adrianno
 em 14/01/2012 11:01

Saber que existem profesores e diretores que colocam seus filhos na escola 
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pública é impressionante! As coisas mudaram mesmo... Gostei do site!
Postado por 
Nilza
 em 14/01/2012 11:57

Parabéns pelo seu trabalho e bom exemplo. Desejo muito sucesso em 2012 pra você.
Um grande EDUCObeijo!
Postado por 
Dilma
 em 15/01/2012 22:25

Sylvia foi a maior incentivados da educopédia, no centro de estudos que focamos 
a educopédia ela demonstrou aos professores as ações dos alunos no programa , os
jogos ,o caderno digital,,, Os professores viram a impotância e facilidade do 
aluno em navegar e realizar as tarefas,,, Como diretora fico orgulhosa dela ter 
realizado todas as tarefas e ter divulgado para os colegas . A Getúlio Vargas 
agradece seu empenho e dedicaçâo! Bjs
Postado por 
Beteribasdegois
 em 18/01/2012 01:06

Essa é a minha garota! Mostrou-me empolgadíssima o programa ,,,É da prefeitura ?
Sim pai ,,, Não é o máximo !!! Fico feliz. Por minha filha, e saber que existem 
pessoas realmente interessadas em transformar a educação pública. Com ensino de 
qualidade e inovador! Parabéns a equipe da SME por trazer credibilidade
Ao ensino público no Município do Rio de Janeiro!
Postado por 
silviodasilveirasantos
 em 18/01/2012 01:24

Mas que bela surpesa eu tive ao "topar" com uma postagem tão linda, tão 
significativa e que nos deixa tão felizes e orgulhosos... Parabéns Sylvia! Não 
só pelo que você representa mas também pela mensagem-exemplo que você deixa a 
todos em alto e bom tom e que eu espero seja muito bem compreendida e seguida 
por estudantes de todas as classes... Parabéns Neilda pelo excelente trabalho. 
Você é a prova viva de que "a prática leva à perfeição".
Postado por 
Luiz Ricardo
 em 23/01/2012 12:21
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 12/01/2012
<TÍTULO>
Blog Educacional – mais uma lição aprendida

<TAGS>
Tags: 
educopédia, educaçãonotadez.
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     Sou professora da Escola Municipal 
Honduras, trabalho com Informática Educacional há 8 anos em escolas particulares
e sou apaixonada pelas Novas Tecnologias. Mesmo depois que entrei para a escola 
p
blica, essa paixão não ficou fora da sala de aula ou da vida dos meus alunos

     Vivemos num mundo tecnológico e 
respiramos informática em vários setores da sociedade. Esta realidade tem 
contribuído para a democratização da informação e a mudança de hábito das 
pessoas. E não seria diferente na Educação. Em 2011 
 um ano recheado de conquistas e surpresas 
 percebi, em especial na Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro, que os 
educadores buscavam um novo processo educativo através da internet e de seus 
recursos, para ultrapassar os padrões da escola tradicional.

     Dentro desse espírito, surgiu o blog 
http://estudandoenavegando.blogspot.com, que tem o objetivo de expor trabalhos e
experiências dos alunos em sala de aula. Nunca me preocupei se todos os 
responsáveis acessavam o blog, pois tinha ciência, desde o início, que a 
realidade dos meus alunos não era favorável para uma interação em grande escala.
A proposta era mostrar aos alunos que as atividades pedagógicas ultrapassavam os
murais da escola, pois tudo está na internet.
 (leia esta e mais publicações no Educação Nota Dez)

[FOTO]
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educopédia
(86)

educaçãonotadez
(11)

<COMENTÁRIOS>

Raphaella é um exemplo e um incentivo a todos os professores!! Parabéns.
Postado por 
Neilda
 em 12/01/2012 09:55

Parabéns! Muito legal.
Postado por 
Liliane Ravani
 em 13/01/2012 16:03
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 16/01/2012
<TÍTULO>
E.M. Anne Frank - Contribuindo para o Sucesso de seus Alunos

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, entrevistas.
Guilherme Leite de Lima, aluno da E.M. Anne Frank, foi aprovado no concurso de 
seleção para o 6
 ano do Colégio Pedro II. Hoje, Guilherme e sua mãe, a senhora Maria José Leite 
de Andrade, nos contam um pouco sobre a rotina de estudos deste jovem.

[FOTO]

Guilherme cursou o segundo semestre do 5
 ano do Ensino Fundamental na E.M. Anne Frank por ser uma escola próxima a sua 
residência e por ter boas referências sobre o ensino nesta unidade escolar, 
inclusive, a mãe do aluno ressalta como excelente a equipe de profissionais da 
escola. Para ela, a E.M. Anne Frank é uma escola empenhada em formar cidadãos. 

Antes de ser aluno desta escola Guilherme estudou em outra unidade escolar de 
nossa rede, a E.M. Senador Corrêa, onde cursou da Educação Infantil até o 
primeiro semestre do 5
 ano do Ensino Fundamental colaborando, também, com sua formação.
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Maria José conta que conversou com o filho sobre a import
ncia de estudar e se dedicar para passar no concurso. Ela costuma participar das
reuniões de responsáveis, pois é o momento de saber sobre a vida escolar do 
filho e poder ajudar no que for preciso.

[FOTO]

Guilherme nos conta que ficou muito feliz ao saber de sua aprovação para o 
Colégio Pedro II, pois alcançou o objetivo pretendido por ele e por sua família.

A ideia de prestar concurso para escolas do 6
 ano do Ensino Fundamental, foi apresentada pela chefe da mãe de Guilherme. A 
família aceitou a ideia e o incentivou a estudar dedicando-se às aulas na escola
e também reservando tempo para estudar em casa.

Guilherme diz que gosta muito das aulas de Matemática e de pegar livros 
emprestados na Sala de Leitura da escola. 

Ele deseja que a E.M. Anne Frank continue sendo cada vez melhor, pois isso 
incentiva os alunos a estudarem. E para aqueles que irão prestar concursos no 
ano de 2012, Guilherme aconselha que estudem muito para alcançar o objetivo. 

[FOTO]

Guilherme, parabéns pela conquista! Muito sucesso nesta nova etapa!

Participe também do Portal Rioeduca divulgando os blogs e as ações pedagógicas 
realizadas em sua escola. Para isto, entre em contato com o representante de sua
CRE.

Gostou desta matéria? Deixe um comentário!

Professora Renata Carvalho 
 Representante Rioeduca 2
 CRE

     Twitter: @tatarcrj

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net
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2ªcre
(192)

entrevistas
(28)

<COMENTÁRIOS>

Nossos alunos são muito capazes! Parabéns, Guilherme!
Postado por 
Neilda Silva
 em 16/01/2012 08:45

Parabéns Guilherme!! Continue trilhando um caminho de vitórias e sucesso!!!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 16/01/2012 13:34
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 17/01/2012
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<TÍTULO>
Estímulo à Leitura e à Integração com a Família desde a Creche

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, creches.
A Creche Municipal Jacó Inácio Gomes incentiva a leitura de seus alunos através 
do projeto 
Leitorezinhos do Rio
 e busca a integração com a família. 

[FOTO]

O projeto Leitorezinhos do Rio surgiu como uma vertente do projeto 
Rio, uma Cidade de Leitores
, da Secretaria Municipal de Educação. Foi uma iniciativa dos educadores da 
Creche Municipal Jacó Inácio Gomes, com a finalidade de desenvolver o hábito de 
leitura desde a primeira inf
ncia e estreitar os laços com a família.

Durante o projeto o aluno levava para casa um livro acompanhado de uma ficha de 
leitura para ler junto com a família durante o final de semana.

Os títulos foram cuidadosamente escolhidos, a fim de que através da leitura se 
converse sobre valores sociais e morais nas regras de convivência; sobre hábitos
e atitudes pessoais e sociais; e cuidados consigo, com o conjunto de pessoas que
cercam o aluno, com o meio ambiente da comunidade que vivem e com o planeta.

[FOTO]

Integração com a Família

Ao conversar com a Diretora Maria Célia e visitar um evento realizado na Creche 
Jacó Inácio Gomes, percebi que a presença dos responsáveis era frequente nos 
eventos.

     Nas fotos abaixo temos alguns eventos 
que mostram o sucesso da integração entre
escola e
família na Creche Jacó Inácio Gomes.

[FOTO]

[FOTO]
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A festa do Dia dos Pais teve como tema 
Nó do Afeto
, uma forma de tentar enfatizar a import
ncia da comunicação entre pais e filhos.

Um gesto simples que demonstre a comunicação e o carinho faz com que a criança 
sinta a presença do pai
. Diretora Maria Célia

Assista ao vídeo para ler o texto que deu origem ao tema da comemoração do Dia 
dos Pais.

[VÍDEO]

Outro momento de emoção que envolveu
escola e
família foi a formatura dos pequeninos no final do mês de dezembro. 

[FOTO]

Parabéns a toda equipe pela realização destes projetos!

Divulgue os eventos realizados em sua escola, para isso, entre em contato com o 
representante de sua CRE.

Gostou da publicação? Deixe um comentário!

Professora Renata Carvalho 
 Representante Rioeduca- 2
 CRE

     Twitter: @tatarcrj

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net
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2ªcre
(192)

creches
(89)

<COMENTÁRIOS>

É muito legal ver crianças tão pequenas levando livros para serem lidos em casa!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 17/01/2012 07:59

A Equipe da C. M. Jaco Inacio Gomes é dez! Enão é porque fiz parte dela não, a 
galera se envolve pra valer! Lá aprendi muito com todos, uma experiência 
enriquecedora. Parabéns a todos! Beijos
Postado por 
Elizabeth Mendes Pereira
 em 17/01/2012 08:00

Parabéns ao trabalho desenvolvido na Creche. Vocês me fizeram lembrar de um 
período na minha vida em que o "Nó no lençol" reestabelecia os laços de carinho 
e afeto que perdi na infância de meus filhos. Realmente foram importantes os nós
dados, porém mais importante ainda foram as vezes que eles(meus filhos) 
desatavam os nós para que eu soubessem que a minha presença, ainda que eles 
estivessem dormindo era percebida por eles na manhã seguinte. Continuem 
incentivando esses "nós" dados pelos pais e desatados pelos filhos... Beijos,
Cláudia MEdina, gestora do Ciep Ismael Nery - 10ª CRE
Postado por 
Cláudia Medina
 em 17/01/2012 09:48

Parabéns Renata, ficou muito lindo o seu trabalho! É claro que sou suspeita de 
falar sobre a Creche né? Mas declaro meu orgulho de estar a frente dessa galera 
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que estimula e incentiva a continuar esta missão que é estar diretora desta 
excelente Unidade Escolar. obrigada a todos
Postado por 
celia pordeus
 em 19/01/2012 14:04

Ficou extremamente feliz e gratificado por trabalhar nesse estabelecimento de 
ensino e participar do desenvolvimento de nossas crianças, seres em evolução, 
futuros cidadãos que serão o espelho de nosso esforço. Agradeço à nossa 
"capitã", Maria Célia, que guia nosso navio sempre em águas benévolas, 
procurando sempre os melhores ventos.
Postado por 
Helio de Morua
 em 19/01/2012 20:39

Parabens a equipe da C.M. Jaco Inacio!! Iniciar as crianças no habito de ler 
nesta fase inicial da escolaridade vai ser o diferencial destas criancas daqui 
alguns anos. Parabens Maria Celia pelo belo trabalho, nunca esmoreça, pois voce 
faz a diferença na Educaçao Publica desta cidade.
Postado por 
monica
 em 20/01/2012 17:14

Com creches que se preocupam com suas crianças e que investem no gostar de ler, 
fica fácil acreditar na qualidade da Educação  Pública. Parabéns diretora MARIA 
CELIA pelo lindo trabalho realizado,pelo seu comprometimento com a  educação e 
pela sua equipe tão dedicada.
Postado por 
helenice moreira
 em 20/01/2012 17:24

Parabéns, o incentivo a leitura nao tem idade e os resultados sao comprovados 
através da fluência na escrita.
Postado por 
Marcia Dias
 em 21/01/2012 03:11

Parabéns a equipe da Jacó Inácio esse projeto e maravilhoso . Toda creche 
poderia seguir esse exemplo.  Ter uma diretora como Maria Celia é dezzzzzzzzzzz.
Postado por 
Andrèa souza
 em 22/01/2012 21:33

Fico muito feliz em fazer parte desta creche   especial ,C.M.Jáco 
Inacio;parabéns por  suas  iniciativas e trabalhos desenvolvidos para nossos 
pequenos.
Postado por 
Georgelita Figueredo de Oliveira
 em 29/01/2012 20:00

Parabéns equipe Jacó Inácio!!!!
Fico feliz de ver o crescimento do grupo... Há pouco tempo atrás creche estava 
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muito distante do nosso conhecimento...Hoje ela é modelo de trabalho. A todos 
que persistiram ( Célia você foi uma) ,é o momento de escrever as belas páginas 
desta história.
Postado por 
Morgana Rezende
 em 27/02/2012 01:30

Célia e equipe, parabéns para sua creche! Vc. chegou a comentar comigo sobre 
esse maravilhoso projeto! "Sua" creche é muito linda! Continuem com esse 
sucesso. bjs
Postado por 
Lucia Cavaliere Carvalho
 em 02/03/2012 10:34

Parabéns a equipe da Jacó Inácio esse projeto e maravilhoso . Toda creche 
poderia seguir esse exemplo. Ter uma diretora como Maria Celia é dezzzzzzzzzzz.
Postado por 
MICHELE CARLOS
 em 03/03/2012 14:56
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 17/01/2012
<TÍTULO>
Conheça o Blog da Sala de Leitura do CIEP Carlos Drummond de Andrade

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, sala, de, leitura.
 O blog da Sala de Leitura do CIEP Carlos Drummond de Andrade traz publicações 
sobre as atividades e din
micas relacionadas à leitura que acontecem na escola. É possível ver muitos 
projetos interessantes como : o encontro com a escritora Neide Graça , projeto 
Cantinho da Leitura nas turmas,participação no projeto 
Imagens em Movimento
 e muito mais.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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     Para saber mais sobre a escritora Neide 
Graça :
www.artedeguardar.com.br/projeto.html

     Para saber mais sobre o projeto 
Imagens em Movimento
:
http://www.imagensemmovimento.com.br/apresentacao.html

7ªcre
(192)

leitura
(14)

de
(8)

sala
(1)
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns à equipe do CIEP Carlos Drummond de Andrade! Ótimo trabalho realizado 
na Sala de Leitura da escola.
Postado por 
Renata Carvalho
 em 17/01/2012 12:32
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 19/01/2012
<TÍTULO>
Educar para Transformar

<TAGS>
Tags: 
4ªcre.

Para que as condições concretas que viabilizam a construção de uma sociedade 
sejam transformadas, é preciso reinventar o mundo de hoje e a educação é 
indispensável nessa reinvenção. Essa reinvenção do mundo exige comprometimento.
Como experiência especificamente humana, a Educação é uma forma de intervenção 
no mundo, veja o que a Professora Regina Coeli Cavalcante pensa sobre o assunto.

A educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade 
muda.
Paulo Freire

Desde criança eu sempre admirei minhas professoras e pensava em ser professora. 
Brincava com outras crianças reproduzindo o ambiente de uma sala de aula, e 
sempre eu era a professora.
Desde cedo sonhava em trabalhar com alfabetização e imaginava quão gratificante 
é acompanhar o desenvolvimento de um aluno desde a fase do reconhecimento das 
letras até a realização de textos.

[FOTO]

Educação para mim tem o significado de transformação. O caminho do estudo é o 
nico que proporciona o crescimento do indivíduo no contexto social, 
conscientizando e abrindo as portas pelo conhecimento e ainda, moldando um 
cidadão pleno de seus direitos e de seus deveres.

[FOTO]

Ingressei no magistério em 1990, e tenho o meu trabalho como a minha maior 
realização pessoal. Continuei meus estudos e me formei em pedagogia, pois sabia 
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que meu caminho profissional não podia ser outro. Investi muito em cursos e 
pós-graduação com o objetivo sempre de aperfeiçoamento e fazer o máximo pelos 
meus alunos.
Identifico como minha maior força a minha determinação e a vontade de fazer algo
a mais, nunca me acomodo diante de novos desafios e busco me atualizar e obter 
conhecimento.

[FOTO]

Desde 2005, faço parte do quadro de professores do Município do Rio de Janeiro e
sem d
vida foi um grande desafio e tem sido até hoje uma experiência intensa, pois 
percebo que na rede p
blica, as conquistas que temos com a vitória dos alunos são mais significativas 
e refletem em toda a comunidade. Fato que torna o papel do educador mais amplo e
transformador das vidas dessas pessoas.

Após três anos atuando com os projetos 
Acelera
 e 
Se Liga do Instituto Ayrton Senna
, despertei para a necessidade de me preparar para os novos caminhos da 
Educação, que se moderniza diante do aparato tecnológico que se dissemina. 
Assim, fui aceita pela 
Educopédia
 para produzir aulas digitais e retornei à faculdade de Pedagogia para obter a 
licenciatura das séries iniciais. E em 20112, começo uma nova etapa em minha 
vida profissional, pois inicio meu primeiro mandato como Diretor Adjunta da 
E.M. Capitão de Fragata Didier Barbosa Vianna
.
 Texto: 
Professora Regina

Coeli
C
avalcante

O Rioeduca parabeniza a Professora Regina por sua enorme dedicação e deseja boa 
sorte em sua nova caminhada na Gestão da
E.M. Capitão de Fragata Didier Barbosa Vianna.
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(164)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns! Continue assim determinada a alcançar seus sonhos.
Postado por 
Ana Márcia
 em 19/01/2012 13:25

Parabéns professora .A SME precisa de profissionais que ama o que faz.
Postado por 
Fatima  Braga
 em 19/01/2012 13:43

Como é linda cada história de vida. Deus abençoe sua gestão [da equipe] na E.M. 
Capitão de Fragata Didier Barbosa Vianna.
Postado por 
ReginaBizarro
 em 19/01/2012 13:44

Parabéns Regina! Vc merece o reconhecimento do seu trabalho que pude acompanhar 
um pouco e sei que é maravilhoso!!!!!
Postado por 
Aurea Fintelman
 em 19/01/2012 22:11

Parabéns pelo belo texto e pela beleza do design aplicado nessa postagem. 
Adorei!!
Postado por 
Luciana
 em 20/01/2012 16:00

Parabéns Regina.
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Postado por 
Edvar Vasconcellos
 em 20/01/2012 16:33

Esse é o caminho, mudar sempre para que nossos alunos sejam os maiores 
beneficiados. Nesse momento, nossas palavras devem ser superação, transformação 
para que possamos ter uma nova geração. Parabéns Regina, força para sua equipe. 
Parabéns Ana que nos mostra professores que buscam o melhor para nossa rede.
Postado por 
Katia
 em 21/01/2012 03:45

Parabéns, Regina. Estar sempre atualizada e interagir com um mundo de novidades 
tecnológicas que moderniza o papel do educador é a sua marca. Seguindo essa 
linha, com certeza, o seu novo trabalho abrirá oportunidades para que nós todos 
possamos interagir através de opiniões e sugestões que possam promover mudanças 
de atitudes e novas metodologias de trabalho.  Beijos, C.P. Rita Bichara
Postado por 
Rita de Cássia Bichara
 em 21/01/2012 18:31

Parabéns pela sua dedicação e boa sorte nessa sua nova jornada.
Postado por 
Roberta Bighi
 em 23/01/2012 14:21
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 17/01/2012
<TÍTULO>
Na E. M. Alcides Carneiro Educação é Sustentabilidade

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, sustentabilidade, rio+20.

A E. M. Alcides Carneiro nos dá uma ótima sugestão para trabalhos sobre 
sustentabilidade e vale a pena lembrar que em 2012, o Brasil será sede de uma 
importante conferência da ONU*: a Conferência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável, apelidada de Rio+20*. 

[FOTO]

Esta proposta de trabalho desenvolverá uma experiência de aula de educação 
física a partir da perspectiva pedagógica alternativa sucintamente delineada 
acima. 

As aulas terão como situação-problema o conflito entre concreto e abstrato, ou 
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seja, procurar-se-á observar o nível de inteligência prática e representativa 
dos alunos por meio do contexto socioambiental 
reciclagem
. Pois equilibrarmos o consumo com a produção de insumos por parte da natureza é
assegurar uma relação de sustentabilidade. O mesmo referencial capaz de trazer 
esclarecimentos sobre o relacionamento entre a sociedade e a natureza traz 
também contribuições para a compreensão da relev
ncia da Educação Física como parte integrante da escola, para trabalhar com 
atitudes, com formação de valores, com o ensino e aprendizagem de habilidades e 
procedimentos, no sentido da construção de comportamentos 
ambientes corretos
.

Os materiais utilizados nas aulas de Educação Física, influenciam e interferem 
diretamente na qualidade do aprendizado. Sendo assim quanto mais diversificado 
for o material, mais possibilidades de atividades podem ser proporcionadas e 
mais rico será o ambiente em que os alunos serão desenvolvidos. Pois, quanto 
mais diversificados os estímulos que eles recebem, mais oportunidades eles têm 
para o seu desenvolvimento.

Uma maneira encontrada para reduzir a utilização de recursos naturais é a 
reciclagem
, a qual é um conjunto de técnicas que visão reaproveitar a matéria tida como 
não 
til com a finalidade de reduzir a utilização de recursos naturais como 
matéria-prima
.

O que se espera alcançar:

Garantir a prática de exercícios físicos promovendo a superação do sedentarismo 
e a manutenção de uma vida saudável.

Promover a socialização de novas atividades esportivas usando materiais 
reciclados, bem como noções de regras e de comportamento para o desenvolvimento 
do respeito m
tuo.

A oportunidade do aluno em desenvolver suas habilidades e criatividade;

A condição de criar e aprimorar o senso crítico, mediante a análise do material,
(embalagens, recipientes, etc.) que são adquiridos e jogados fora.

Esclarecer os conceitos de 
Redução
, 
Reutilização
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 e 
Reciclagem
;

Demonstrar a import
ncia do reaproveitamento das embalagens de produtos industrializados;

Transformar o 
lixo
 urbano em brinquedos de forma simples e criativa;

Promover uma orientação segura quanto ao uso da criatividade e adaptação de 
materiais 
teis à prática de Educação Física e educação ambiental;

Identificar e conhecer os limites e as possibilidades do próprio corpo de forma 
a poder controlar algumas de suas atividades corporais com autonomia e a 
valorizá-las como recurso para manutenção de sua própria sa
de.

Oportunizar o desenvolvimento lateroespacial.

Oportunizar o desenvolvimento do esquema corporal.

Oportunizar o desenvolvimento de categorização e classificação.

Oportunizar o desenvolvimento de memória e concentração.

Conscientizar da responsabilidade social e ambiental.

Ao termino desse trabalho os alunos estarão aptos a divulgar os nossos trabalhos
para a comunidade escolar, família, vizinhos e amigos. Além disso, todo o 
material, os vídeos, os jogos e os brinquedos produzidos pelos alunos farão 
parte do acervo pedagógico a fim de enriquecer ainda mais as atividades 
realizadas nas aulas de Educação Física.

Vamos conferir agora o resultado do trabalho:

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

PETECA

     - Receita:

     Jornais, durex.

Primeiramente, utilizamos dois papéis de jornal, amassamos formando uma bolinha,
isto serve como base da peteca, depois pegamos duas folha de jornal cobrindo a 
bolinha e passamos durex formando pernas de peteca. Trabalhar coletivamente os 
elementos da peteca utilizando materiais e espaços alternativos, aumentando 
gradativamente o grau de dificuldade e buscando evidenciar o aspecto l
dico do jogo e não a ênfase do desempenho. Na prática, pedi para formarem em 
dupla e ficar batendo e devolvendo a peteca um para outro.

[FOTO]

BOLA DE VOLEI

     Receita:

     Jornais velhos (em grande quantidade )

     Durex

     Como fazer:

Pega-se os jornais e embrulhe-os um sobre o outro até a formação compacta de uma
esfera, passe durex cobrindo totalmente a parte externa dessa bola. Corte uma 
meia de seda e embrulhe a bola, depois costure a borda para não soltar.

[FOTO]

[FOTO]
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Relatos dos alunos:

- Eu e meus colegas tivemos um bom desempenho, pois além de termos vontade de 
brincar, mostramos bastante interesse em como fazer e como jogar. 

- Não tivemos
 dificuldade de entender como fazer a peteca.

- Foi muito interessante trabalhar essa atividade com meus colegas, pois eles 
são meus amigos da escola e nunca brincamos com peteca, foi uma novidade para 
nós. 

- Fiquei muito satisfeita com o Dominó multifunções. Essa atividade foi muito 
divertida porque a gente tinha que fazer o cálculo das peças e depois ir pegar 
com o grupo.

- Não é muito fácil fazer contas rápido. Amei o jogo. Ri muito.

- Acredito que esse trabalho foi bom para que eu tomasse um contato maior sobre 
o tema reciclagem e como ele pode ser transmitido de forma legal.

- Pesquisar e dominar o tema foi bacana para que tudo corresse bem e não 
acontecesse nada que pudesse atrapalhar a atividade.

- Gostei e me surpreendi com o fato de ser tratado tipo como professor e poder 
realizar a aula. Eu achei legal a receptividade dos colegas, os quais 
participaram ativamente de todas as maneiras possíveis, tanto na atividade em si
quanto no ajudar a guardar os materiais utilizados.

- Foi bom porque deu a oportunidade pra gente estudar algumas regras e bolar 
outras para os esportes, permitindo ampliar seus conhecimentos para além das 
modalidades tradicionalmente conhecidas por eles. 

- O Vai e Vem é feito com duas garrafas pet, cordas de nylon e as alças são de 
pet com fita crepe em volta. Fácil de fazer, depois de pronto você pode pintar 
fazendo decorações coloridas junto com os colegas.

Professora: Herizete Staneck

     Turmas: 1801, 1802, 1803, 1901, 1903 e 
1905.

Para saber mais:

Blog da Alcides
: 
http://blog-da-alcides.blogspot.com/
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SME
: 
http://www.rio.rj.gov.br/web/guest/exibeconteudo?article-id=1825885

Planeta Sustentável
: 
http://planetasustentavel.abril.com.br/planetinha/fique-ligado/rio-20-conferecia
-onu-desenvolvimento-sustentavel-635317.shtml

*Rio+20
: 
http://www.uncsd2012.org/rio20/

*ONU
: 
http://www.onu-brasil.org.br/

Se a sua escola está integrada em algum projeto, aproveite para divulgar. Este 
espaço foi criado para isso. Basta enviar um e-mail ao 
representante da sua CRE 
com um breve relato e registros de imagens (fotos, vídeos ou ppt), que você 
também poderá fazer parte desta 
REVOLUÇÃO. 

Prof
 Márcia Cristina Alves

     Representante do Rioeduca na 9
CRE

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves
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9ªcre
(227)

rio+20
(12)

sustentabilidade
(12)

<COMENTÁRIOS>

Ótimas ideias de jogos e brinquedos com material reciclado! Na avalanche de 
consumismo de nossos dias é bom ver que é possível brincar e reciclar, ao mesmo 
tempo!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 17/01/2012 07:47

Excelente o trabalho de vcs!!!!!!!!!!
Postado por 
ligia figueiredo dias
 em 17/01/2012 10:06

Parabéns pela publicação! É muito bom conhecer iniciativas que mostrem as 
possibilidades de reaproveitar materiais para criar brinquedos e jogos.
Postado por 
Renata Carvalho
 em 17/01/2012 12:39

Este trabalho foi muito significativo para mim e para os alunos. Mesmo com 
tantas reportagens e campanhas sobre reciclagem, nós ainda não tínhamos colocado
em prática algo concreto. Na educação sair do abstrato para o concreto 
solidifica saberes, traz mudanças, portanto há aprendizagem. Estou muito 
satisfeita com os resultados e feliz por vê-los socializados aqui neste portal. 
Obrigada Equipe do Rioeduca. Obrigada Prof. Márcia Cristina.
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Postado por 
Herizete Staneck
 em 18/01/2012 16:23

Este trabalho foi muito importante para mim e para os muitos colegas de 
classe,pois tivemos a oportunidade de trocarmos experiências, além de aprender 
um pouco mais sobre este assunto tão importante  e essencial que é a 
"SUSTENTABILIDADE".
  Com os jogos e brinquedos que produzimos,aprendemos de diversas maneiras 
divertidas e criativas ,a utilizar os itens "REDUZIR ,RECICLAR e REUTILIZAR " e 
contribuindo assim com um "PLANETA MAIS SUSTENTÁVEL" .
Postado por 
Mayza Carvalho
 em 02/02/2012 19:04

Nossa esse trabalho foi maravilhoso, adorei ter experiências novas, mudar um 
pouco a rotina e temos que realmente reciclar, reutilizar através de brinquedos.
São brinquedos que nós mesmos produzimos e nos divertimos, é sempre bom 
trabalhar em grupo, trocar ideias, e o mais importante de tudo CONTRIBUIR COM O 
PLANETA! Porque muitas pessoas não tem consciência e nós através da escola, 
podemos passar para nossos colegas tudo isso, foi maravilhoso.. Muito bom 
trabalhar com novas ideias!
Postado por 
Karina
 em 07/02/2012 20:17
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 18/01/2012
<TÍTULO>
Nós Somos a 6ª CRE!!!

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, rioeduca.

No final de 2011, professores da rede se candidataram a gestores de Escolas , 
Creches e EDIs e os que foram eleitos, estão participando de cursos realizados 
por suas Coordenadorias. 
A equipe do Rioeduca foi convidada pela 6
 CRE para falar aos novos diretores sobre nosso trabalho junto às escolas.

[FOTO]

Dia 13 de janeiro tive o privilégio de visitar a 6
 CRE , no curso para os novos diretores , eleitos por suas comunidades escolares
no final de 2011.

Logo que cheguei, deparei com um lindo jardim na entrada no prédio. No térreo, 
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um aramado repleto de livros, convidando os visitantes a experimentarem o doce 
sabor da leitura.

O Curso para novos diretores foi orientado pelas Gerências da Coordenadoria 
(Educação, Infraestrutura, Aquisição, Assessoria de Informática e Recursos 
Humanos) No curso também houve palestras relevantes para o novo e desafiador 
caminho que os novos diretores seguirão.

Assim que entrei no auditório, fui recepcionada carinhosamente pela Professora 
Rita, Assessora da Coordenadora Rejane, da 6
 CRE.

A Professora Sueli, da Assessoria de Informática e Tecnologia (AIT), apresentou 
sua equipe, e disse que todos estavam ali para auxiliar os diretores no que 
precisassem. Sua fala foi recheada de 
nimo e disposição para realização de um grande e significativo trabalho em 
equipe.

[FOTO]

Após a explicação sobre o trabalho específico da AIT, os diretores receberam 
apostilas sobre o conte
do falado.

A Professora Rita falou aos diretores com entusiasmo, a respeito das novas 
tecnologias, sobre a import
ncia dos blogs, portfólios digitais, para as unidades escolares. Com eles, a 
comunidade escolar pode ter mais acesso as informações sobre a unidade, além de 
saber com mais detalhes sobre os projetos desenvolvidos. 

Foi emocionante ouvir a fala da Professora Rita, 
e sentir seu desejo pelo trabalho transformador da Educação. Ao concluir, ela 
disse que só trabalhava com possibilidades e antes de me passar a palavra, 
lembrou otimista a frase que acompanha diretores e professores: 
Nós somos a 6
 CRE!

[FOTO]

Apresentei aos diretores o portal 
Rioeduca.net
,o novo canal de interação e comunicação de todos os funcionários e alunos da 
rede SME/PCRJ. Conversei sobre a utilidade de cada seção: Como o funcionário e 
aluno podem habilitar seu e-mail Rioeduca, quem são os Representantes 
Rioeduca.net, Programas e Ações e Recursos Pedagógicos da SME.

Os diretores se interessaram ao saber que os projetos, blogs e momentos 
especiais vivenciados por suas escolas, podem ser publicados duas vezes por 
semana no portal Rioeduca, além de serem divulgados no twitter, orkut e 
facebook. 
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Pela internet, apresentei os outros canais Rioeduca: Twitter Rioeduca (
@Rioeduca
), Diário Rioeduca(
http://paper.li/rioeduca/diadia
)o blog Tecendo Idéias 

(
http://rioeducaideias.blogspot.com/

) no qual o professor pode publicar seus textos, e também no facebook (
https://www.facebook.com/rioeduca

).

A diretora da Creche Municipal Zilka Salaberry, Cátia Cristina e ganhadora do 
Troféu Rioeduca 2010 (
O Oscar da Educação Carioca)
, relatou sobre sua emoção por ver seus dois projetos (
Rio Sustentável e Aquarela do Brasil
), reconhecidos e premiados e de como é positivo investir no conhecimento e 
aplicação das novas Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação.

Para terminar, pontuei que os diretores são fundamentais para incentivarem seus 
professores a utilizarem as novas tecnologias, afinal nossos alunos, e até mesmo
as famílias das nossas escolas estão conectadas, e que o resultado dessa 
interação virtual e real, é ter os pais mais próximos e os alunos ainda mais 
interessados nas relações que mantém na escola, favorecendo diretamente na sua 
aprendizagem.

[FOTO]

Agradeço o carinho e receptividade da equipe da 6
 CRE e de todas as diretoras presentes. Os desafios são muitos, e o sucesso é 
uma conquista de cada dia. 

Contem sempre com toda a equipe Rioeduca! 

Estamos ansiosos para publicar as postagens das escolas, creches e EDIs

que estão sob novas direções!

Veja também:

Premiação Troféu Rioeduca- Zilka Salaberry

(http://zilkacreche.blogspot.com/2011/08/premiacao-do-trofeu-rioeduca.html)

As Maravilhas dos Blogs Educacionais -
 http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=862
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6ªcre
(247)

rioeduca
(69)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns amiga e parabéns também a 6ª CRE por entender a importância de 
valorizar este portal que foi criado única e exclusivamente para todos que 
desejam uma educação de qualidade.
Por isso vale a pena lembrar o texto escrito na seção "sobre nós" 
http://www.rioeduca.net/sobrenos.php
Postado por 
Márcia Cristina Alves
 em 18/01/2012 10:31

Rute, obrigada pelo carinho com todos da 6ª CRE e por compartilhar conosco a sua
bem sucedida experiência com a tecnologia e educação. Depois do que você 
conheceu, só posso dizer: nós somos a 6ª CRE!
Postado por 
Joice
 em 18/01/2012 10:39
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 17/01/2012
<TÍTULO>
GEC, uma educação humanista

<TAGS>
Tags: 
educaçãonotadez, gec.

Sou professor de Artes Cênicas e participo de uma revolução na qualidade da 
educação p
blica da cidade do Rio de Janeiro. 

No ano de 2011, pude exercer minha docência de forma qualitativa, com a 
implementação do Ginásio Experimental Carioca na escola municipal Orsina da 
Fonseca, onde leciono Artes Cênicas 
 um projeto inovador, que vem sendo identificado pela sigla GEC. Este projeto 
propõe em suas bases a Excelência Acadêmica, o Projeto de Vida e a Formação para
os Valores, que articulam diretamente com os quatro pilares da Educação para o 
Século 21, da ONU (Jacques Delors), que atendem à necessidade de os jovens 
aprenderem por habilidades e competências, dividindo os pilares em aprender a 
Ser, Conviver, Fazer e Conhecer.

As diretrizes do GEC também apresentam, em sua matriz curricular, disciplinas 
que mobilizam sua finalidade e objetivos. Desta forma, apresenta quatro 
disciplinas, que possibilitam uma educação inovadora, humanista e qualitativa: 
Projeto de Vida, em que cada aluno, com a orientação do professor, inicia, 
reflete e estrutura o seu projeto de vida, englobando todas as dimensões dos 
seus sonhos, aprendendo a ser; Protagonismo Juvenil, que é o espaço-tempo para o
aluno exercer sua autonomia, principalmente nos Clubes Juvenis, aprendendo a 
conviver com responsabilidade; Estudo Dirigido, cujo objetivo é flexibilizar o 
aprimoramento dos estudos, em conson
ncia com a realidade de cada GEC, permitindo que o aluno aprenda a fazer sua 
agenda de estudo, preparar suas atividades extraclasses e outras tarefas 
próprias de uma escola em horário integral; e Eletivas, que são módulos 
semestrais, estruturados pelos professores e oferecidos aos alunos, para que 
eles elejam, por afinidade e com autonomia, o que vão aprender. As Eletivas 
permitem que os alunos aprendam a conhecer novas formas de saberes e fazeres. 
(Continue lendo)

[FOTO]
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gec
(66)

educaçãonotadez
(11)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 18/01/2012
<TÍTULO>
Participação é o Lema da E.M. Ramiz Galvão, Sob Nova Direção

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.

A Escola Municipal Ramiz Galvão atende aos alunos do 6
 ao 9
 ano, moradores do bairro Realengo.

A Diretora Cátia Regina e sua Adjunta Vanessa Queiroz formam a nova direção da 
escola, que pretende em 2012 contar com a maior participação dos alunos na 
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construção de um ambiente escolar mais atraente e agradável para todos.

[FOTO]

Rioeduca
: Quais serão seus primeiros passos como gestora?

Diretora Cátia Regina:
 Firmar parcerias! Estou tendo um bom diálogo com a direção da escola do turno 
da noite. Juntos, acredito que faremos um melhor trabalho de conservação do 
prédio, o que será muito bom para todos. Quero uma escola bem bonita para 
receber os alunos no dia 13 de fevereiro.

Acredito na união das pessoas para se alcançar um propósito, por isso não vou 
medir esforços para conseguir parcerias.

Rioeduca:
 Você falou sobre permitir ao aluno participar da construção do espaço escolar. 
Como pretende realizar isso?

Diretora Cátia Regina
: Quero que os alunos da nossa escola estejam envolvidos em todas as 
transformações que nossa gestão possa vir a fazer. 

Escola também é lugar de troca e de colaboração!

Pretendo
que o aluno sinta o quanto é importante que ele esteja envolvido nas ações da 
escola e que participe voluntariamente. Para isso, estamos nos organizando para 
oferecer projetos que tragam o aluno no contra-turno para fazer oficinas de 
dança e
teatro, além do reforço escolar.

Desejamos que o aluno se desenvolva em conhecimento e arte.

Queremos que nossa escola incentive não só a leitura, mas também leve o aluno em
visitas ao teatro,
aos museus e ao cinema.

Rioeduca:
 Quais os maiores desafios que você acredita que terá que enfrentar?

Diretora Cátia Regina
: O desafio maior é
o mesmo que enfrentamos todos os dias em qualquer escola: oferecer educação p
blica de qualidade! E isso estamos conscientes que não é só nosso desafio, é 
nosso dever!
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Estou de braços abertos para receber de coração esta nova escola e já sinto que 
este ano será maravilhoso!

[FOTO]

Rioeduca:
 Dentro desta proposta da diretora Cátia Regina, o que você tem a dizer sobre a 
formação do aluno que participa da construção do ambiente escolar?

Vanessa Queiroz
: Estamos empenhadas em criar estratégias para que os alunos possam participar 
de diferentes projetos.

Suas habilidades poderão ser desenvolvidas em diferentes áreas, o que pode 
proporcionar um maior conhecimento de si mesmo e do mundo.

Nós queremos ver os alunos produzindo dentro e fora da sala de aula. É esse 
ambiente que sonhamos! 

Rioeduca:
 Diga alguns dos projetos que a equipe já está planejando:

Vanessa Queiroz:
 A Rádio e o Jornal
da Escola, o Projeto de Cinema, as Oficinas de Expressão Artística, O Blog da 
Ramiz e logo de início um concurso para eleger qual desenho feito pelos alunos 
será pintado no muro do pátio da escola. 

Pequenas iniciativas que acreditamos que trarão grandes resultados!

Eu espero um ano novo muito feliz para todos nós!

O Rioeduca deseja boas vindas
a todas as novas direções!

Que este espaço possa relatar in
meras histórias de muito sucesso!
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8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns Meninas!!!!! Força e coragem! Ser diretor de escola é uma tarefa 
exaustiva ,mas muito gratificante! Ame seus alunos ,seus professores ,seus 
funcionários,sua comunidade e tudo mais será mais fácil de realizar!!! Forte 
Abraço! Se precisar , minha mão amiga estará a disposição!  Com Carinho Bete 
Ribas Diretora da Getúlio Vargas
Postado por 
BeteRibas
 em 20/01/2012 11:59
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 05/04/2012
<TÍTULO>
Troféu Rioeduca 2012 - Novidades para a Categoria Blog!

<TAGS>
Tags: 
blogsdeescolas, blogsderioeducadores.

Pesquisadores comprovam: os blogs de professores e os de escolas propiciam uma 
maior interação entre a escola e a Comunidade Escolar como um todo. 

Pais que nem sempre têm a oportunidade de acompanhar os projetos pedagógicos nos
quais seu filho está envolvido, podem fazê-lo através dos blogs. Os alunos 
certamente têm o prazer de mostrar o que fizeram. Além disso, os blogs acabam 
sendo utilizados como trocas de experiências, pois divulgam atividades 
pedagógicas que podem ser replicadas e readaptadas.
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A pesquisadora e escritora Betina von Staa afirma que, 
com linguagem coloquial, os blogs viraram uma ferramenta pedagógica valiosa. 
Eles são capazes de aproximar alunos e professores, ainda distantes na escola 
tradicional
. Na escola tradicional, com lousa, giz, mesa e carteira, o professor costuma 
ser o 
nico detentor do conhecimento. Com os blogs, esse modelo muda. 

Plugados, crianças e adolescentes de hoje acabam se identificando com o 
professor e/ou com a escola através do blog, universo virtual em que eles adoram
navegar.

Quando bem elaborado, com princípios pedagógicos como metas, o blog faz com que 
as atividades não fiquem mais restritas aos muros da escola. Professores que 
interagem com seus alunos através do blog, aumentam o interesse destes. Além 
disso, professores e escolas passam a colocar em seus blogs links para páginas 
interessantes. Isso aguça a curiosidade dos alunos e contribui para uma melhora 
no processo de aprendizagem.

AS VANTAGENS DOS BLOGS 

Aproximam professores e alunos.

Os estudantes tendem a se identificar com o professor que interage no blog.

Permite maior reflexão sobre o PPP.

O estudo não fica restrito às horas em que passa na escola. Com o blog, os 
alunos acabam instigados a estudar mais.

Traz experiências de fora da escola.

O blog abre as atividades da escola para pessoas de outros colégios, cidades e 
até países colaborarem. Isso amplia a visão de mundo da turma.

Divulgam o trabalho do aluno, do professor e da Unidade Escolar.

As produções do aluno ou do professor podem ser vistas, comentadas e conhecidas 
por qualquer internauta do mundo. Isso é um incentivo para alunos e professores 
se dedicarem.
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Permitem o acompanhamento das atividades escolares por familiares (mesmo os que 
estão bem distantes).

Com os blogs, os pais podem verificar e se interessar mais pelas atividades 
escolares dos filhos. E também pode ter acesso ao que o professor ou a escola 
estão ensinando.

Ao montar blogs, alunos e professores passam por um processo de 
alfabetização digital
. Aprendem a fazer downloads e outros recursos para navegar com facilidade.

Entendendo a enorme import
ncia do Blog Escolar, no ano de 2012, seremos mais criteriosos na inclusão dos 
blogs de educadores e de escolas, bem como na seleção para finalistas do Troféu 
Rioeduca 2012 (cujo regulamento será publicado em breve)

No Troféu Rioeduca 2011, os blogs foram premiados pelos seguintes critérios:

BLOGS DE ESCOLAS.

Nesta categoria, reconhecemos o trabalho de Unidades Escolares que compreenderam
a import
ncia do blog escolar, suas aplicações pedagógicas que vão desde publicar simples
tarefas digitalizadas, até atividades que provoquem o aluno a se ver ou até 
mesmo a criar e que a cada dia vêm aproximando mais as famílias. Além disso, em 
se tratando do processo ensino-aprendizagem, sabemos da relev
ncia desses registros quando o assunto é a troca de experiências através da 
interação interescolar.

BLOG DE RIOEDUCADORES

     Nesta categoria, homenageamos os 
professores da Rede Municipal do Rio de Janeiro que conhecem a import
ncia de um blog educacional como ferramenta que pode estabelecer interação e 
troca de experiências e de práticas pedagógicas, seja publicando seus próprios 
trabalhos, seja divulgando trabalhos desenvolvidos com suas turmas, rompendo as 
barreiras da sala de aula e fazendo com que todos, professores, alunos, pais e o
mundo conheçam a relev
ncia do trabalho pedagógico desenvolvido em nossa Rede.

Página 184



RIOEDUCA 2
NOVIDADES PARA O TROFÉU RIOEDUCA 2012

Blog de Aluno ou de Alunos.

Em nossas incursões pelas escolas da rede, percebemos forte engajamento de 
muitos alunos no intuito de compartilhar as melhores práticas de aprendizagem, 
bem como as ações por eles protagonizadas nas U.E.s.

Sendo assim, este ano iremos incluir nas nossas listagens os blogs de aluno(a) 
e/ou de alunos(as). Esses blogs podem ser do Grêmio Escolar, de uma determinada 
turma, de representantes de turmas, ou mesmo de um 
nico indivíduo.

Para essa inclusão e consequente possibilidade de premiação, o blog deverá ter 
finalidade pedagógica e deve ser 
apadrinhado
 por um professor da escola, cuja função seja apenas a de orientar. Além disso, 
o blog deverá ser atualizado, no mínimo, quinzenalmente.

Blog de Professor

Para estar ou continuar incluído no Portal Rioeduca e concorrer ao Troféu 
Rioeduca 2012, o blog docente também precisa ser atualizado, no mínimo 
quinzenalmente. O Blog do educador pode se apresentar de diversas formas tais 
como: mantendo lições de forma muito mais atraente, dicas, gabaritos de provas, 
desafios, mapas e ilustrações e d
icas de suas disciplinas.

Outra opção são os blogs em estilo 
diário de bordo
 em que o aluno se vê como personagem atuante da sua aprendizagem. Há ainda 
professores que fazem um trabalho em que compartilham experiências entre suas 
turmas utilizando o blog 
 muitas vezes turmas de escolas e de coordenadorias diferentes.

Blog de Unidade Escolar

Para estar ou continuar incluído no Portal Rioeduca e concorrer ao Troféu 
Rioeduca 2012, os blogs de Unidades Escolares também deverão ter atualizações 
minimamente quinzenais.

Os Blogs escolares deverão ser a extensão do seu PPP, com publicações 
pedagógicas que vão desde simples tarefas digitalizadas, até atividades que 
provoquem o aluno a se ver, a tecer comentários. Além do mais, é importantíssimo
que o Blog Escolar tenha como objetivo a aproximação maior com a comunidade 
escolar, incluindo a família. 
Afinal, um blog escolar é um grande aliado do processo ensino-aprendizagem, que 
pode, inclusive, favorecer a troca de experiências através da interação 
interescolar.

Além disso, as Unidades Escolares que desejam que seu blog continue incluído e 
concorrendo ao Troféu Rioeduca 2012, precisarão responder a este formulário até 
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o dia 
05 de maio de 2012
. Para as escolas que não possuem blogs ou que não queiram incluí-lo no 
Rioeduca, o preenchimento é opcional (mas para efeito de concorrerem ao Troféu 
Rioeduca, também vale a data final de 
05 de maio de 2012
) .
Carregando...

blogsdeescolas
(402)

blogsderioeducadores
(64)

<COMENTÁRIOS>

Adorei!! Você está sempre inovando, isso torna a nossa Rede muito mais dinâmica,
com vida própria e Educação é isso. Parabéns pela profissional que você é!!
Postado por 
Ana Accioly
 em 18/01/2012 05:09
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Maravilhosa a idéia da ficha, assim fica mais fácil entender as pretensões dos 
Blogs das UEs e é claro, é uma ferramente incentivadora do uso dos Blogs para 
interação.
Postado por 
CATIA CRISTINA
 em 18/01/2012 10:46

Oi Lilian, já preenchi a pesquisa.Parabéns pela idéia da pesquisa.Mil 
beijocas.Paz e Luz!
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 18/01/2012 21:26

Lilian, estabelecer critérios é um excelente norteador para o nosso 
aperfeiçoamento como "professoras blogueiras". 
Ótima iniciativa da equipe!
Postado por 
Lívia Andrade
 em 19/01/2012 14:38

Venho agradecer pelo incentivo de seu departamento! Estamos aprendendo, passo a 
passo, sobre como fazer e manter um BLOG. Essa experiência está sendo 
gratificante para toda Comunidade Escolar.
Postado por 
Adriana Côrtes - CP Menezes Côrtes
 em 01/02/2012 10:32

Eu quero este trofeu!
Postado por 
Fatima Lucia braga
 em 28/03/2012 11:05

Troféu Rioeduca será mais uma vez um grande sucesso de valorização dos 
Educadores da nossa Cidade!
Postado por 
Neilda
 em 28/03/2012 11:09

Excepcional ideia de atrelar o preenchimento deste formulário ao Troféu Rioeduca
2012. Os Rioeducadores estão empolgados com a criação e manutenção dos blogs, 
com critérios educacionais bem definidos.
Parabéns Lilian!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 28/03/2012 18:13

Gostaria de incluir meu blog na listagem dos RioEducadores. O endereço é:

http://romulomussel.blogspot.com

E o nome do blog é:
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Matemática é Arte

Como faço para que ele seja incluído na lista? Aguardo contato.
Postado por 
Romulo Mussel
 em 31/03/2012 23:22

Sou professora da 8ª Cre. como faço para incluir meu blog 
http://marianaprofessora.blogspot.com.br/?
Postado por 
Mariana Maia
 em 29/04/2012 12:15
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 25/01/2012
<TÍTULO>
Protagonismo Juvenil no GEC Bolívar 3ª CRE

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, blogsdeescolas, protagonismojuvenil, gec.

A proposta dos Ginásios Experimentais Cariocas passa, basicamente, pelo 
protagonismo juvenil. Ser agente de sua aprendizagem, das primeiras decisões da 
sua vida acadêmica e reflexões sobre seu futuro são alguns dos conceitos do 
protagonismo juvenil. O Ginásio Experimental Bolívar levou este conceito também 
ao seu blog. Vamos conhecê-lo?

Para começar, um aprofundamento do que seja Protagonismo Juvenil. Nossa fonte é 
o blog 
Protagonismo Juvenil
:

 O Protagonismo Juvenil é um tipo de ação de intervenção no contexto social para
responder a problemas reais onde o jovem é sempre o ator principal. É uma forma 
superior de educação para a cidadania não pelo discurso das palavras, mas pelo 
curso dos acontecimentos. É passar a mensagem da cidadania criando 
acontecimentos, onde o jovem ocupa uma posição de centralidade. O Protagonismo 
Juvenil significa, tecnicamente, o jovem participar como ator principal em ações
que não dizem respeito à sua vida privada, familiar e afetiva, mas a problemas 
relativos ao bem comum, na escola, na comunidade ou na sociedade mais ampla. 
Outro aspecto do protagonismo é a concepção do jovem como fonte de iniciativa, 
que é ação; como fonte de liberdade, que é opção; e como fonte de compromissos, 
que é responsabilidade. Na raiz do protagonismo tem que haver uma opção livre do
jovem, ele tem que participar na decisão se vai ou não fazer a ação. O jovem tem
que participar do planejamento da ação. Depois tem que participar na execução da
ação, na sua avaliação e na apropriação dos resultados. Existem dois padrões de 
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protagonismo juvenil: quando as pessoas do mundo adulto fazem junto com os 
jovens e quando os jovens fazem de maneira autônoma.

Resumindo, o conceito re
ne as ideias de ação, reflexão e realização por parte dos jovens envolvidos. No 
Blog Bolívar, os alunos são convidados a refletir através das enquetes 
presentes. Os temas variam: formas de estudos, provas e bullyng.

[FOTO]

Também registram as atividades realizadas ou a se realizar na escola como vemos 
no histórico e nas seções. Temas trabalhados nas aulas, informações e interesses
dos alunos. 

[FOTO]

Os textos são produzidos pelos alunos em diversos formatos. Temos entrevistas, 
textos informativos, didáticos, escritos em grupos ou individualmente.

[FOTO]

O twitter do GEC Bolívar ( 
@gecbolivar
) também é gerenciado de maneira coletiva pelo Grêmio da escola. Eles se re
nem e registram as atividades, frases, poesias ou outros textos recolhidos entre
os demais alunos da escola. Postam também fotos das atividades desenvolvidas.

[FOTO]

Alunos do Grêmio reunidos para gerenciar o twitter, buscando e postando m
sicas solicitadas.

Foram registradas via twitter e via blog as atividades da Brigada contra a 
Dengue que conversou com os passantes da estação ferroviária do Engenho de 
Dentro, vizinha da escola, sobre os hábitos de prevenção da Dengue.

[FOTO]

A Brigada contra Dengue planeja e entra em ação

Agora que tal conferir um pouco do que foi publicado por lá em 2011? Os alunos 
protagonistas aguardam seus comentários. Com certeza teremos muitas novidades em
2012.
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[FOTO]

blogsdeescolas
(402)

3ªcre
(223)

protagonismojuvenil
(73)

gec
(66)

<COMENTÁRIOS>

Angela, como foi bom ver o blog da escola Bolivar agora GEC, onde fui coreografa
por 3 anos dessa escola no projeto da Prefeitura Orquestra de Vozes Meninos do 
Rio. Adorei a postagem e já sou uma seguidora do blog, quero acompanhar de 
pertinho essa escola onde toda a Comunidade Escolar sempre me tratou com muito 
carinho. Parabéns GEC BOLIVAR, amo vcsssss
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Postado por 
MONICA DA FONSECA
 em 25/01/2012 21:31
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 27/01/2012
<TÍTULO>
Rioeducadores em Busca de Novos Conhecimentos_ ENEDU e Rioeduca em Rede

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, rioeducadores.

Os professores no mês de janeiro, sejam estes da rede particular ou p
blica, normalmente estão de férias. E dedicar alguns momentos destes dias de 
descanso à Educação é importante para trocarmos experiências e revigorarmos 
nossas forças para o ano letivo que nos espera.

Assim aconteceu com alguns professores da Rede
e representantes do Rioeduca, que foram à procura de descobrir, ou redescobrir, 
o 
Desafio de Educar no Século XXI
.

Dia 13 de janeiro aconteceu o 
ENEDU 2012
,
Encontro Nacional de Educadores
,
no Centro de Convenções do Hotel Mirador, em Copacabana. 
[VÍDEO]

A professora Patrícia Lopes da Fonte, Paty Fonte, idealizadora e palestrante do 
ENEDU/2012
, nos diz: 
A educação do século XXI, além de transmitir informações, tem que formar um 
cidadão que saiba transformar essas informações em conhecimento, em ação, e 
desenvolver habilidades e competências que o capacite a lidar com o 
oceano de informações
, com as rápidas transformações nos modos de produção, e instrumentalizá-lo a 
realizar um projeto de vida e de sociedade
.

Com ela, as professoras Cíntia Borher, Alessandra Mourão e Raphaella Marques 
palestraram e dinamizaram todo o encontro, assim como o professor Joaquim de 
Paula.

Foi feita uma abordagem pela prof
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 Paty Fonte através de reflexões sobre o que é ser educador no século XXI, 
passando pela 
Teoria das Inteligências M
ltiplas
, de Gardner, instrumentalizando 
Teatro, Arte e Educação
, na vida de nossos alunos. Em outro momento as 
Histórias Animadas
 do professor Joaquim de Paula nos levou a um passeio ao nosso eu - criança - 
onde resgatamos e vivenciamos uma 
matéria-prima genuinamente brasileira
.

Por fim, a professora 
Raphaella Marques de Carvalho
, professora da SME/RJ e uma das coordenadoras do programa Educopédia da 
Subsecretaria de Novas Tecnologias Educacionais da SME-RJ, apresentou-nos sua 
experiência quanto ao uso do blogs na sala de aula.

Ela acredita 
que as ferramentas digitais podem incentivar os alunos para uma aprendizagem 
mais interativa e colaborativa e, sobretudo, contribuir para os professores 
teclarem novos webmundos
.

Enfim, são m
ltiplas as
formas de aprender e ensinar e o blog, a que chamo de portfólio digital, 
permite-nos trocar experiências, induzir o aluno a criar, a produzir textos; 
permite-nos desenvolver habilidades entre muitas outras possibilidades, através 
da net. O aluno acaba aprendendo de uma forma mais descontraída e prazerosa.

Foi um dia muito proveitoso e que nos rendeu alguns olhares diferenciados, pois,
no mínimo,
deixou uma reflexão no ar.

Crédito de imagens:

http://www.enedu2012.com/
http://criandartes.blogspot.com/
http://www.showcante.com/
http://www.raphaellamarques.com/
http://www.educador.brasilescola.com/

Se você conhece algum professor que tenha feito um trabalho significante na 
Educação Municipal e/ou fez algo inusitado que, num bom sentido, 
abalou as estruturas
 da sua escola,

então,
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 escreva ao Rioeduca que nós divulgaremos.

Cada CRE possui um representante na Equipe Rioeduca - todos professores da rede,
e para saber qual e-mail do representante da sua CRE, clique no ícone abaixo.

[FOTO]

Prof
 Regina Bizarro_Representante do Rioeduca
na 5
CRE

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

5ªcre
(268)

rioeducadores
(2)
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<COMENTÁRIOS>

Regina, adorei o post!!!

Foi um encontro maravilhoso! Nossa amiga educopedista Raphaella deu um show, 
falando sobre a importância dos blogs e Tecnologias da Informação e Comunicação 
na Educação.

Que em 2012 tenhamos mais encontros como este!!!
Postado por 
Rute Albanita
 em 27/01/2012 00:04

Eu estive lá, todos estão de parabéns!
Postado por 
Ana Márcia
 em 27/01/2012 07:49

Também estive lá! Foi um dia de ótimas trocas! Adorei!
Postado por 
Maria Carolina Mattos Macêdo
 em 27/01/2012 09:21

Regina, a postagem ficou muito legal! Parabéns!!
Postado por 
Renata Carvalho
 em 27/01/2012 09:23

Parabéns pela postagem. A Raphaella é 10!
Postado por 
Liliane Ravani
 em 27/01/2012 10:19

Parabéns, Regina ! Ótima postagem =D bjuss e obrigada pelo carinho tbm!
Postado por 
Raphaella Marques
 em 27/01/2012 11:21

Um dia proveitoso com certeza! Foi bom estar lá! E nossa amiga Raphaella foi 
maravilhosa e objetiva!
Regina adorei a postagem! Parabéns a todos que pensam, lutam e acreditam na 
Educação!
Postado por 
Luciane Cossich
 em 27/01/2012 12:43

Esse encontro foi maravilhoso! Um dia de muitas aprendizagens! Ótima postagem, 
Regina!
Postado por 
Neilda Silva
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 em 27/01/2012 15:01

Meus sinceros agradecimentos a Profª Regina Bizarro e toda equipe do Rioeduca. 
Fiquei feliz demais em conhecer vocês. Estamos na luta juntos por uma educação 
mais dinâmica, prazerosa e de qualidade. Recebam todo meu carinho e admiração.
Postado por 
Paty Fonte
 em 27/01/2012 17:29

Olá amigas e parceiras na e para Educação!
Não fiz nada além que relatar, sem me preocupar com o formal, os acontecimentos 
do ENEDU2012, pois o que me move a escrever são os projetos, as atividades, os 
lindos momentos que só vocês sabem fazer.
O fazer não é fácil e cada dia fico mais entusiasmada e convencida que só 
mudaremos o Mundo, quando a EDUCAÇÃO for, realmente, prioridade em todas as 
esferas. Só assim mudaremos todos.
Parabéns, mais uma vez, e agradeço poder estar entre vocês. Continuem sempre 
acreditando num mundo melhor para todos, principalmente para as crianças e 
adolescentes que nos são confiados.
Bjsssssssssss
Postado por 
ReginaBizarro
 em 27/01/2012 20:48

Raphaella é inteligente,bonita e carismática.A palestra deve ter sido 
showwwwwwwwwwwwwwwww.
Postado por 
Fatima Braga
 em 27/01/2012 22:06

Parabéns a todos que revolucionam a aducação!
Postado por 
Elisiene
 em 27/01/2012 22:52

Estes momentos são ótimos,revigoram nossa alma e  as idéias surgem, contribuindo
para o sucesso profissional.Valeu!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Postado por 
SILVIA AMORIM
 em 28/01/2012 00:11
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 19/01/2012
<TÍTULO>
No Mundo da Pintura com o EDI Professora Ruth Cardoso

<TAGS>
Tags: 
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7ªcre.
O projeto 
No Mundo da Pintura,a Linguagem por meio das Artes Visuais
 do EDI Professora Ruth Cardoso foi o vencedor do Prêmio Rioeduca em 2011 na 
categoria Rio Belas Artes. O projeto foi abordado de maio a junho, durante um 
mês,fazendo parte do projeto anual de 2011, que teve como título: O mundo está 
aqui... Carimbe seu passaporte e embarque numa viagem intercultural.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Gostaria de parabenizar toda equipe do EDI Ruth Cardoso fazendo esse projeo 
lindo ,dando lugar a criatividade das crianças no lugar de desenhos 
esterotipados e descontextualizados .Acredito, que assim, estão fazendo a 
diferença ao propor atividades comessas  apresentadas aqui ..Parabéns
Postado por 
elaine
 em 19/01/2012 11:12

Parabéns!!! Impressionante o trabalho realizado por toda a equipe 
escolar,incluindo  direção, professores, equipe pedagógica, pessoal de 
apoio,alunos e outros. Precisamos divulgar, mais ainda, como as unidades 
escolares e ,óbvio, seu corpo docente e discente, estão comprometidas com a 
educação de qualidade no Rio de Janeiro. Parabéns extensivos a SME e a todos os 
que contribuem , direta e indiretamente, para que  haja visibilidade de tais 
contribuições para a melhoria do ensino público.
Postado por 
Regina
 em 19/01/2012 11:30
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Parabéns pelo maravilhoso trabalho.
Postado por 
Fatima Braga
 em 19/01/2012 13:39

Parabéns a equipe do EDI Ruth Cardoso, trabalho fantástico!
Avante 7ªCRE!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 19/01/2012 13:42
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 27/01/2012
<TÍTULO>
Como me Tornei Gestora - por Norma Santos

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, novadireção.

Depois de ler o relato da Professora Norma Santos, fiquei procurando uma frase 
que resumisse o texto. Se é difícil resumir 24 anos de magistério em alguns 
parágrafos, imaginem em uma frase. Bem, encontrei uma de Sócrates 
 o filósofo 
 que acredito possa servir.

[FOTO]

Desafio é uma palavra que resume bem a vida de Norma Santos como profissional de
Educação. Foi buscando superar desafios em cada fase da sua vida que ela chegou 
em 2012 como gestora da E.M. Pernambuco, na 3
 CRE.

[FOTO]

De formação inicial na área de Sa
de, ela passou à Educação por conta de uma necessidade pessoal:
 dificuldades que encontrei para auxiliar nas tarefas de casa ( de seus filhos) 
me incomodaram tanto que fiz nova matrícula no Ensino Médio (1985), dessa vez no
Magistério, para aprender a ensinar meus filhos. 
 Ou seja, desafiada pela necessidade de saber mais sobre a educação para sua 
vida pessoal. Este desafio a levou, depois de concluído o curso e prestado 
concurso, às salas de aulas das escolas municipais.

Então, 
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 Comecei a fazer todos os cursos de Educação Continuada oferecidos pela 
Prefeitura e durante um deles, tomei conhecimento do Plano Decenal de Educação 
com a futura obrigatoriedade da formação em nível superior para todos os 
professores.
 Mais um desafio a ser enfrentado.

 Fiz outro concurso para o Município do Rio, passei, assumi, pedi exoneração no 
Estado e comecei a fazer a graduação em Pedagogia (2003) à noite. Ao terminar, 
ingressei na graduação em Letras: Língua Portuguesa e Literaturas (2006) e na 
especialização em Literatura Infanto-juvenil aos sábados. Eu tinha aprendido a 
Didática, queria aprender sobre a língua que falava e ensinava em sala de aula, 
também queria perceber como a Literatura poderia influenciar na aprendizagem dos
meus alunos.

     Continuei fazendo cursos de extensão e 
atualização nas áreas de Pedagogia, Língua Portuguesa e Literaturas. O curso de 
Especialização em Alfabetização, Leitura e Escrita feito pela UFRJ (2010) me 
abriu as portas para o trabalho de professor-tutor (2011) em um curso de 
Especialização em Administração P
blica Municipal, convênio MEC/PNAP/UAB, no CEAD UNIRIO. Como não consigo mais 
parar de estudar, comecei dia 21 de janeiro de 2012 o curso de Especialização em
Planejamento, Implementação e Gestão da Educação a Dist
ncia pela UFF.

O desafio de querer saber mais foi o que moveu a humanidade até onde estamos 
hoje e deve continuar movendo cada professor em sua trajetória profissional. O 
professor do século XXI não é mais o detentor de todo o saber. É sim o 
facilitador da aquisição do conhecimento por parte dos alunos.

[FOTO]

Assim, continua a professora Norma Santos, 
 Minha sala de aula foi ficando pequena para desenvolver todos os Projetos que 
ia idealizando, sendo acrescidas as limitações encontradas em alguns espaços de 
trabalho que dificultavam meu avanço profissional.
 Quem enfrenta desafios, encontra sempre novos caminhos.

 O curso de Gestão aberto pela Prefeitura, no ano passado, foi a oportunidade 
que me faltava para almejar uma gestão escolar sem necessidade de indicação de 
pessoas conhecidas e ampliar minha ação funcional, exclusivamente, por meus 
méritos. No decorrer do curso, grande parte do conte
do eu já conhecia, mas também me deparei com alguns conceitos novos que vieram a
me agregar mais conhecimentos. Completei o curso, fiz a prova, passei e fiquei 
feliz por fazer parte de um banco composto por profissionais qualificados e 
validados como futuros gestores escolares da Prefeitura do Rio.

     Aconteceu o processo sucessório para as 
Direções com a Consulta a Comunidade Escolar, ficando algumas unidades escolares
em vac
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ncia. Dessa forma, resolvi me inscrever para uma delas. A Banca Avaliadora foi 
demorada, difícil, tensa, provocativa, perturbadora, intrigante e até meio 
assustadora, o que me fez também avaliar minha ousadia de querer estar à frente 
de uma unidade escolar com turmas de EI ao 9.
 ano, mais de mil alunos, mais de cinquenta professores, quase vinte 
funcionários, com minha trajetória de 24 anos de efetivo exercício em sala de 
aula, mas, como não tenho por hábito abandonar meus projetos de vida na metade, 
resolvi associar um misto de apreensão e confiança na espera pelo resultado da 
Banca que foi divulgado somente alguns dias depois.

Ao seu lado neste novo momento profissional, ela terá a Professora Ana Paula 
Veiga de Castro que resume assim este novo desafio:

 Estou atuando como diretora, mas ainda pensando como professora. Observei em 10
anos de sala de aula a postura de alguns diretores e pretendo seguir os bons 
exemplos, evitando os maus exemplos. Acredito ser importante garantir a 
qualidade de vida e trabalho em sala de aula para o professor e de estudos para 
o aluno. Respeitar os interesses e anseios de toda a Comunidade Escolar, seguir 
as Diretrizes de Conduta recomendadas pelos órgãos superiores e garantir a 
formação de alunos leitores e escritores competentes.

[FOTO]

 Considero o magistério p
blico um compromisso social desenvolvido com pessoas que conseguem transformar 
suas vidas e a vida de sua Comunidade através da aquisição do bem cultural. A 
apreensão de conhecimentos e valores sociais é uma herança importante para a 
formação do caráter do ser humano. Minha principal expectativa nessa nova missão
é conseguir reger uma orquestra muitíssimo afinada, tocando a mesma m
sica, com uma melodia doce e suave que aqueça e alegre todos os corações 
envolvidos. E, é evidente, almejo que o trabalho em Equipe seja tão bom que 
possamos receber, todos juntos, os aplausos da plateia ao final de cada ano 
letivo.

As palavras finais da Professora Norma Santos provavelmente estão na mente de 
vários novos gestores. Nós, do Rioeduca, ficaremos orgulhosos de apresentar o 
trabalho dessas novas equipes gestoras, ao final do ano letivo, para que recebam
os aplausos da plateia. 
Para todos ficam as palavras enviadas por esta nova equipe gestora.

[FOTO]

s novas gestões, desejamos SUCESSO em seus projetos e BOA SORTE, pois o show 
está para começar.
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3ªcre
(223)

novadireção
(5)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns, Norma!!! Muito sucesso nesta nova etapa!!
Postado por 
Renata Carvalho
 em 27/01/2012 10:11

Adorei a materia pois tenho a professora Norma como um exemplo a ser seguido. 
Estou iniciando minha vida profissional e me surpreendi ao ver que, mesmo com 
tantos anos de educação, ela continua na busca pelo conhecimento. Desejo todo 
sucesso do mundo nesta nova empreitada.
Postado por 
Bruna Gomes
 em 27/01/2012 10:16

A escola Municipal Pernambuco ganhou duas gestoras de peso. Quem não gosta de 
trabalhar ao lado da professora Ana Paula? 
Tive a oportunidade de conhecer seu trabalho e pude perceber que ela é uma 
professora dedicada e que tem amor pela profissão.
Postado por 
Bruna Gomes
 em 27/01/2012 10:32
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Norma, te desejo sucesso nessa nova caminhada. Sempre lembrarei das suas 
palavras de incentivo.
Postado por 
Queiti Cristina pereira da Silva
 em 27/01/2012 14:52

Meu marido também está encarando o mesmo desafio...sorte e boa vontade para 
todos os novos gestores! É bom saber que a história está mudando, as panelinhas 
acabando!!
Postado por 
Gisele Soares
 em 27/01/2012 17:51

Oi,Norma,muito bom revê-la nas fotos,com ar de muita felicidade.A matéria está 
bonita, de acordo com o que vc merece,como sempre a Angela foi excelente na 
edição.Parabéns pela sua garra.Já estou saudosa,porém feliz pelo sucesso da 
amiga.Abrace a Ana Paula.
Beijos/Adelia Azevedo
Ciep Patrice Lumumba
Postado por 
Adelia Azevedo
 em 27/01/2012 18:33

Que relato lindo! Parabéns Roberta pela publicação, além de ter percebido quem e
o quanto se faz na educação! 
Bjss
Postado por 
ReginaBizarro
 em 28/01/2012 11:15

Parabéns, Norma! Seja bem-vinda ao Complexo XII! Desejo sucesso a você e toda 
equipe da E.M. Pernambuco! Que 2012 seja um ano bem positivo! Conte sempre com o
grupo do GEC Rio de Janeiro! Beijos!
Postado por 
Cláudia Fonseca
 em 29/01/2012 18:37

Parabéns Norma, por mais esta etapa. 
Tenho certeza que você realizará um excelente trabalho, já que tive o prazer de 
estudar com você.
Postado por 
Délci Arenhardt
 em 29/01/2012 20:51

Parabéns Angela pela matéria e muito SUCESSO profª NORMA e Ana Paula. Linda 
trajetória profissional. bjs com luz
Postado por 
MONICA FONSECA
 em 30/01/2012 08:01

NORMA MINHA IRMÃ QUERIDA, A SUA VIDA FOI SEMPRE BUSCANDO O CONHECIMENTO, SE 
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ATUALIZANDO, NADA MAIS JUSTO, VOCÊ É MERECEDORA DE TODO SUCESSO, PARABÉNS!!!
Postado por 
NELIO SALES
 em 30/01/2012 11:01

A professora e, agora, gestora da E.M. Pernambuco, Norma Santos faz juz a esta 
apresentação feita pela E/3ª CRE. Desejo a ela e a toda equipe da escola  
realizações de sonhos e metas e sucesso, durante todo o período que teem pela 
frente!
Postado por 
Regina Coeli Corrêa de Sá Dias
 em 30/01/2012 14:03

Norma, fico muito feliz por sua conquista! Sempre torci por você. Aproveito para
dizer que a admiro pelo caráter, ética e profissionalismo! Sucesso!!!!!!
Postado por 
Ana Cristina Reis
 em 30/01/2012 17:50

Parabéns Norma! Que linda história se sucesso!
Postado por 
Roberta Alessandra
 em 30/01/2012 17:54

Sucesso às duas...Parabéns!
Postado por 
Bianca
 em 30/01/2012 21:37

Parabéns Norma! Quem trabalhou no CIEP tantos anos e já superou tantas 
dificuldades na Educação, tem bagagem suficiente pra assumir e realizar uma boa 
Gestão! Boa sorte! Muita paz e muita luz!
Postado por 
Andrea
 em 30/01/2012 23:16

Parabéns, Norma!!!
A Educação precisa de pessoas como você, comprometidas, determinadas e 
competentes!!!! Tenho certeza que essa sua nova caminhada será de muito 
sucesso!!!!!

Adorei a matéria!!!!
Um beijo enorme e muito sucesso para vocês!!!!
Postado por 
Andrea Felicio
 em 07/07/2012 19:51
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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Terça-feira, 24/01/2012
<TÍTULO>
E. M. Professor Alfredo de Pires Flores - Vidas em Transformação

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, novadireção.

Com o Projeto Político Pedagógico 
Vidas em Transformação
 a nova equipe de direção da E. M. Professor Alfredo de Pires Flores, da 9
 Coordenadoria Regional de Educação, vai procurar dar continuidade ao trabalho 
realizado acrescentando ações que fortaleçam a participação coletiva com o 
intuito de defender os interesses da comunidade escolar.

[FOTO]

Em
visita a mais uma escola com nova direção para 2012 aqui na 9
 Cordenadoria Regional de Educação, fui recebida com muito carinho pelos novos e
antigos diretores da E. M. Professor Alfredo de Pires Flores, situada na Rua 
Rodrigues de Abreu n
10 em Campo Grande. A direção se mostrou muito interessados no uso de Novas 
Tecnologias, já que a escola é de segundo segmento (6
 ao 9
 ano)
e já tem em suas salas o 
Kit Educopédia 
instalados e prontos para serem usados. Eles acharam muito oportuna a visita e 
puderam tirar algumas d
vidas sobre o 
Portal Rioeduca
, sobre o nosso 
e-mail corporativo
, sobre a 
Educopédia
e também saber um pouco da novidade que está chegando que é a 
Escola 3.0.

A diretora ficou muito entusiasmada com a ideía de criar um blog para a escola, 
disse que já
era uma idéia desde 2011, quando estava como coordenadora da unidade. Sugeri que
o
blog fosse criado pelos próprios alunos e ela ficou encantada com a idéia.

[FOTO]

Página 204



RIOEDUCA 2
A direção conta com a professora Mônica que nos falou um pouco a seu respeito:

Formada em 1990 pela Fundação Técnico Educacional Souza Marques, não sou nascida
e criada em Campo Grande, mas pra mim e como se fosse , sou apaixonada por este 
bairro, vim morar aqui depois da aprovação do concurso do estado em 1998, e 
depois de um contrato com o município em 2001, passei no concurso e desde 2002 
trabalho no município como PII, já passei por várias escolas, mas no ano passado
tive a oportunidade de atuar como coordenadora pedagógica na Alfredo Flores, foi
maravilhosa esta experiência.

Sempre estudei em escolas municipais e ter hoje a oportunidade de estar na 
direção de uma delas para mim é um grande desafio, que pretendo realizar com 
muita responsabilidade e dedicação, dando o meu melhor.

Como diretor adjunto o professor José Rubens que já teve experiência anterior 
nesta função no CIEP Cláudio Manoel da Costa em 2002 e que atualmente leciona na
própria escola e no PEJA do CIEP Clementina de Jesus. O professor também nos 
relatou que já trabalhou como capacitador nos cursos de Informática Educativa 
que a 9
 CRE ofereceu aos professores alguns anos atrás.

[FOTO]

A escola está em funcionamento desde 2002, Para este ano
tem previsão para 20 turmas, já que o prédio conta com 10 salas
que funciona em dois turnos. Tem também, salas ambientes: Sala de Leitura, 
Ciências, Artes e Dança e Laboratório de Informática.

Vamos ver a seguir a apresentação feita pela direção a banca da 9
 Coordenadoria Regional de Educação na ocasião da seleção para direção da 
unidade.

O Rioeduca deseja muito sucesso a nova direção e a toda equipe da E. M. 
Professor Alfredo de Pires Flores.

Venha você também fazer parte desta troca de experiências no nosso 
Blog
A Revolução Acontece
, basta procurar o representante da sua CRE na página 
sobre nós
e entrar em contato por e-mail ou Twitter.

Prof
 Márcia Cristina Alves

     Representante do Rioeduca na 9
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CRE

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

9ªcre
(227)

novadireção
(5)

<COMENTÁRIOS>

Desejo boa sorte aos colegas de trabalho. Nossa tarefa é muito difícil, mas 
temos capacidade para transformar e realizar muitos sonhos. Bjs
Postado por 
Sueli Veloso
 em 24/01/2012 09:24
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Criar sonhos nos alunos nossa principal e importante tarefa.
Postado por 
Fatima Braga
 em 24/01/2012 21:06

Cresci muito trabalhando na Alfredo de Pires Flores. Como profissional, sinto-me
honrada por ter podido compartilhar com todos os profissionais envolvidos no 
processo político pedagógico, Direção, professores, agentes de apoio, 
merendendeiras e profissionais da COMLURB, todas as experiências e anseios. Prá 
mim, como ser humano, foi uma evolução. Desejo toda sorte do mundo aos colegas 
que assumem a Direção, neste ano de 2012. Que o espírito da ética, do respeito, 
da amizade, do profissionalismo, do engajamento político e, principalmente, do 
amor a nossos alunos continue sendo o fio condutor do trabalho de vocês. Mesmo 
distante, contem comigo. Parabéns !!!
Postado por 
Mirian Pereira
 em 25/01/2012 11:45
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 31/01/2012
<TÍTULO>
Alysson Geraldo G. da Silva, Destaque da EM Mendes Viana _ 5ªCRE

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, alunos.

A Escola Municipal 05.14.026 Mendes Viana se orgulha de seus alunos, porém, 
alguns se destacaram ao final de 2011 como é o caso de Alysson Geraldo Gomes da 
Silva, 15 anos. Seus pais, Ailton Geraldo da Silva e Roseni Gomes da Silva, 
estão orgulhosos pelas conquistas de seu filho, afinal Alysson passou para 
alguns Colégios

     da Rede P
blica de Ensino Médio, além de ter ganhado uma

     Bolsa de estudos de uma Escola na Rede 
Particular.

O Rioeduca/5
CRE, no final de 2011, esteve de olhos abertos para os concursos dos Colégios p
blicos estaduais e federais, com
 a finalidade de mostrar alguns de nossos alunos que foram aprovados, e com 
destaque.
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Poderia ter feito muitas entrevistas, dentre tantas aprovações que tivemos, mas
 me detive em algumas escolas que me escreveram sinalizando alunos que foram 
aprovados e bem classificados.

     Uma dessas escolas foi
a EM Mendes Viana, intermediária dessa
entrevista, que aconteceu por e-mail e telefone.

[FOTO]

Primeiramente, vamos conhecer a mãe de Alysson, Sr
 Roseni, que prontamente nos recebeu online para esta entrevista.

Portal Rioeduca: 
Desde quando seu filho frequenta a EM Mendes Viana? Por que a escolheram?

Sr
 Roseni
: Desde o 6
 ano. A princípio, por causa da proximidade de nossa casa.

Portal Rioeduca: 
A senhora participa das reuniões de pais? Se sim, quais as outras atividades a 
senhora
participa na escola?

Sr
 Roseni:
 Sim, mas somente das reuniões de pais.

Portal Rioeduca:
 A senhora tinha uma relação boa com a equipe da Escola? Por quê? 

Sr
 Roseni: 
Sim. Porque todas as vezes que necessário compareci à escola, tendo um bom 
entendimento e relacionamento com diretores e funcionários.

Portal Rioeduca:
 Em sua opinião, quais os maiores desafios e dificuldades da EM Mendes Viana?

Sr
 Roseni: 
Fazer com que as crianças se envolvam mais com a escola e com os projetos e 
atividades, e que os pais acompanhem mais os seus filhos. 
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Portal Rioeduca: 

Como
 a senhora avalia a qualidade do atendimento da EM Mendes Viana?Por quê? Como 
isso pode ser percebido? 

Sr
 Roseni:
 Ótimo. Porque eles avaliam bem e valorizam os alunos que têm mais capacidade, 
dando mais oportunidades. Isso é percebido quando se destaca o aluno que tem 
maior interesse pelos estudos.

Portal Rioeduca:
A senhora acredita que seu filho teve aprovação na NAVE, e nas outras 
instituições de ensino, pelo que aprendeu durante os anos em que ele estudou na 
EM Mendes Viana ou ele se preparou em algum cursinho? Explique por quê?

Sr
 Roseni: 
Ele fez um cursinho. A escola ajudou, porque quando viu que ele podia ir mais 
além, foi lhe oferecido o Curso Expressão, parceiro da Associação Vencer. 

Portal Rioeduca:
 A que a senhora atribui à aprovação dele?

Sr
 Roseni:
 Ao esforço dele mesmo. Ele estudou muito esse ano todo se preparando para estas
provas.

Portal Rioeduca:
 A senhora indicaria a EM Mendes Viana à outras pessoa? Qual conselho daria a 
alguém que quisesse matricular o (a) filho (a) nesta escola?

Sr
 Roseni: 
Sim. Até porque tenho uma filha no 8
 ano nesta escola e outro que deverá entrar agora no 6
 ano. Eu diria que a escola é uma boa escola, e se o aluno for um bom aluno ela 
tem muito mais a oferecer por causa dos projetos existentes.

Portal Rioeduca: 
Por fim, resuma em poucas palavras o que a senhora está achando da Educação no 
Município do Rio de Janeiro.

Sr
 Roseni: 
Só tenho coisas boas a dizer, pois apesar de ouvir algumas reclamações de 
outrem, aqui na minha família tem sido de bom proveito. A educação no Município,
nos 
ltimos anos, tem tido uma melhora considerável, muitos investimentos e mais 
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cobranças também, e isso é muito bom. Mas que
os pais sempre acompanhem o andamento dos filhos.

[FOTO]

Alysson, Aprovado em Várias Instituições de Ensino

Comecei, aos quatro anos, cursando a educação infantil na Escola Municipal 
Tarsila do Amaral, onde havia excelentes funcionários e ótimos professores, aos 
quais me ajudaram bastante a entender as matérias com muita calma e paciência.

Aos 11 anos, fui transferido para Escola Municipal Mendes Viana para cursar o 6
 ano, onde também há ótimos professores que me ajudaram a entender as matérias, 
principalmente Português onde eu sentia uma maior dificuldade.

Lá, eu fui contemplado com uma bolsa da 
ONG Associação Vencer
, a qual me ajudou grandemente na preparação para as provas das escolas 
técnicas, através do
Curso 

Evolução
.

Com muito esforço, dedicação e estudo, me inscrevi para algumas
escolas técnicas. 

Passei na 
CEFET
(Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca

), passei no 
IFRJ 
(Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro)
 onde
espero a classificação,
 e através do bom desempenho no cursinho já havia recebido uma bolsa integral 
para o
Colégio Elite Madureira
, porém decidi me focar no Colégio 
NAVE
 (N
cleo Avançado em Educação)
 e consegui passar, e é realmente o que eu sempre quis estudar
.

Espero que lá eu consiga alcançar um bom nível de instrução na área de 
Informática, para consequentemente conseguir um bom emprego na área, a qual me 
interessa bastante, principalmente a de Programação de Jogos, entretanto passar 
no IFRJ foi muito gratificante.
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Das Escolas municipais só terei boas lembranças, dos professores e diretores que
acreditaram em mim e me aconselharam a me esforçar mais, pois conseguiria chegar
muito mais além, o meu agradecimento a todos.

[FOTO]

Alysson, no momento que escreveu esse texto, não sabia que havia sido 
classificado para o IFRJ.

É muito gratificante e emocionante essas entrevistas, pois percebemos o quanto 
nossos alunos se esforçam para galgar a oportunidade de estarem entre os 
melhores na Cidade do Rio de Janeiro.

[FOTO]

Parabéns ao Alysson, aos seus pais, à EM Mendes Viana e, em especial,
aos seus professores que transmitiram confiança, bons ensinamentos e um vasto 
material educacional, rendendo a certeza que estudar é o melhor caminho para se 
chegar a um futuro promissor.

Sites das Instituições de ensino registrados nesta publicação:
Associação Vencer 
http://www.associacaovencer.org/associacao.asp
Portal CEFET
http://portal.cefet-rj.br/
IFRJ 
http://www.ifrj.edu.br/node/704
Sistema Elite de Ensino
http://sistemaeliterio.com.br/bolsao_info.php?gclid=CI_IstipxK0CFUOQ7QodvlsEBw
NAVE _OI Futuro
http://www.oifuturo.org.br/educacao/oi-nave/
Curso Evolução
http://www.cursoevolucao.com/home.html

Quer ver seu trabalho publicado no Portal Rioeduca, então escreva para nós que
o publicaremos.

Participe
comentando
!

Cada CRE possui um representante na Equipe Rioeduca, todos professores da rede, 
e para saber qual e-mail do representante da sua CRE clique no ícone abaixo.

[FOTO]
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5ªcre
(268)

alunos
(4)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns, Alysson! Muito sucesso nesta nova etapa escolar.
Postado por 
Renata Carvalho
 em 31/01/2012 10:35

Parabéns Alysson, sucesso hoje e sempre!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 31/01/2012 11:34

Parabéns Alysson!
Postado por 
Fatima Braga
 em 31/01/2012 21:36

Alysson sempre foi um aluno dedicado, educado e determinado. Está colhendo o que
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plantou. Muito sucesso. A equipe da E.M Mendes Viana tem orgulho de você e 
sempre estará de portas abertas para ajudá-lo se preciso. Um abraço.
Postado por 
CARLOS EDUARDO HERMSDORFF
 em 01/02/2012 08:30

Alysson, parabéns! O seu sucesso sempre foi esperado por todos da Mendes Viana. 
Temos certeza que tudo isso é só o começo de uma vida de grandes conquistas.
Abraços,
Professora Sinara
Postado por 
Sinara Collodetti
 em 14/02/2012 16:06

Alysson, você fez por merecer tudo isso que está acontecendo em sua vida. Temos 
a certeza que este foi um dos primeiros passos para um caminho de sucesso!  
Estamos muito orgulhosos de termos feito parte de uma parte da sua vida.  
PARABÉNS!!!
Postado por 
Simone Rufino
 em 17/08/2012 20:17
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 23/01/2012
<TÍTULO>
E.M. Leitão da Cunha - Os Melhores Anos de minha Vida Escolar

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, entrevistas.
É com muito orgulho, que hoje relatamos algumas histórias de alunos da E.M. 
Leitão da Cunha que tiveram êxito na vida escolar.

As alunas Bruna Nicolly Caldeira Soares e Nátalie Louise Lopes Maia Nicol, 
cursaram o 5
 ano do Ensino Fundamental na E.M. Leitão da Cunha e no final do ano letivo 
prestaram concurso para cursar o 6
 ano do Ensino Fundamental no Colégio Pedro II.

[FOTO]

Da esquerda para a direita: Bruna Nicolly, Diretora Nancy e Nátalie Louise

Bruna Nicolly foi aprovada em 14
 lugar para a unidade Tijuca do Colégio Pedro II e Nátalie Louise foi aprovada 
na primeira fase do concurso e aguarda a reclassificação. Porém, em função de 
seu bom desempenho no concurso, Nátalie Louise ganhou bolsa de estudos em uma 
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instituição particular.

[FOTO]

Da esquerda para a direita: Bruna Nicolly e Nátalie Louise

As alunas participaram desta entrevista acompanhadas de suas mães.

A senhora Ireninha Caldeira Soares, mãe de Bruna Nicolly, nos contou que sua 
filha estuda na E.M. Leitão da Cunha desde a Educação Infantil e considera que a
equipe desta unidade escolar é preparada e dedicada ao ensino dos alunos.

Bruna Nicolly ficou muito feliz por ter alcançado seu objetivo, pois a ideia de 
prestar concurso lhe foi apresentada por sua mãe e ao longo do ano teve o apoio 
da escola para que tudo desse certo. A aluna conta que se dedicou bastante 
durante as aulas na escola e em casa reservava um horário para estudar com 
material fornecido por professores e colegas.

Estudar na E.M. Leitão da Cunha foram os melhores anos da minha vida escolar. 
Desejo que continue sendo uma escola de excelência
. 
 Bruna Nicolly 

[FOTO]

Nátalie Louise foi incentivada por sua família a prestar concurso para escolas 
do 6
 ano do Ensino Fundamental. Durante o ano dedicou-se a estudar para o concurso e
teve o incentivo da escola e da família. Ela nos conta que está muito feliz e 
pretende continuar estudando.

     A mãe de Nátalie Louise, a senhora Nilza
Carla Lopes Maia, relata que sempre conversou com sua filha sobre a import
ncia de dedicar-se aos estudos e escolheu a E.M. Leitão da Cunha porque teve 
boas referências da escola. Nilza Carla costuma participar das reuniões de 
responsáveis porque considera importante a parceria entre família e escola.

Gostei muito de estudar aqui. É uma boa escola e temos que valorizá-la
 Nátalie Louise

[FOTO]

Além das duas alunas que concluíram o 5
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 ano do Ensino Fundamental na E.M. Leitão da Cunha em 2011, uma ex-aluna da 
escola também teve êxito ao prestar concursos para colégios do Ensino Médio.

Lara Martina Gomes Cartier Cariné Ferreira, neta da diretora Nancy, concluiu o 5
 ano na E.M. Leitão da Cunha e o 9
 ano do Ensino Fundamental na E.M. Affonso Penna. Lara foi aprovada para cursar 
o Ensino Médio no NAVE ( N
cleo Avançado em Educação) e fará o Curso de Multimídias.

Lara nos conta que soube do NAVE desde que cursava o 6
 ano, por isso dedicou-se em estudar para passar nas provas do concurso desta 
instituição de ensino.

[FOTO]

Da esquerda para a direita: Diretora Nancy, Lara e sua mãe Ana Lucia 

Meninas, parabéns pela conquista!
 Muito sucesso na próxima etapa escolar.

Blog da escola 
http://leitaodacunha.blogspot.com/

Conheça outra publicação sobre a E.M. Leitão da Cunha aqui no Portal Rioeduca 
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1695

Envie também os relatos de sucesso de sua escola e participe do Portal Rioeduca
.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário!

Professora Renata Carvalho 
 Representante Rioeduca 2
 CRE

     Twitter: @tatarcrj

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net
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2ªcre
(192)

entrevistas
(28)

<COMENTÁRIOS>

Renata, parabéns por mais um belo trabalho.
Ficamos felizes de ver nossa escola mais uma vez nas páginas do Rioeduca.
Abraços,
Equipe Leitão da Cunha
Postado por 
Fernanda Vargas
 em 23/01/2012 10:13

Parabéns  e sucesso meninas!
Postado por 
Fatima Braga
 em 23/01/2012 18:23

Linda postagem!!
Postado por 
Neilda
 em 23/01/2012 21:25

Parabéns alunas, famílias  e equipe  da escola!
Voces realmente fazem a diferença. um grande abraço
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Morgana
Postado por 
Morgana Rezende
 em 07/02/2012 01:26
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 24/01/2012
<TÍTULO>
O Ano da Química no Núcleo de Arte Leblon – Parte 2

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, artesmusicais, artesvisuais, artescênicas.

     Nesta postagem vamos conhecer mais um 
pouco sobre O Ano da Química no N
cleo de Arte Leblon. O ano de 2011 foi desafiador para os professores deste N
cleo de Arte, pois receberam a missão de relacionar a química com a arte.

O tema desenvolvido durante o ano teve como título 
Que Química é esta
? , proposto pela IUPAC (União Internacional da Química Pura e Aplicada). Este 
tema trouxe algumas indagações para a equipe do N
cleo de Arte Leblon: Como estabelecer um diálogo entre química e arte? Como 
discutir as questões relacionadas ao campo da química na área de arte? Como os 
artistas contempor
neos estão se apropriando dos conhecimentos da química nas suas produções?

E foi tentando responder estas questões que, em 2011, o N
cleo de Arte Leblon desenvolveu um trabalho muito interessante. Nesta postagem 
conheceremos um pouco sobre as Visitas Culturais, os Projetos de Dança, as Artes
Visuais, a M
sica e o Viradinho.
[VÍDEO]

Visitas Culturais

[FOTO]

     O acesso a um espaço cultural faz com 
que os alunos conheçam as diversas manifestações artísticas e é importante na 
formação de plateia.

[FOTO]

Em 2011, demos continuidade ao tema 
Da Lagarta à Borboleta
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, em conson
ncia com o tema do projeto 
Que química é essa?
.
Na expressão do fenômeno da transformação; do processo de troca das camadas 
externas do corpo da lagarta ao pupo; ao casulo e finalmente à borboleta, os 
corpos exploram e vivenciam o espaço.

     A acrobacia e o balé, com crianças de 5 
a 8 anos, dão forma a esse acontecimento poético da natureza que surpreende e 
encanta a todos. Em parceria com as oficinas de Balé Clássico, Artes Visuais e 
Vídeo finalizamos este projeto interdisciplinar em 2011.
 Relato dos professores

Artes Visuais

[FOTO]

Nas oficinas de Artes Visuais foi apresentada uma diversidade de opções 
plásticas e estéticas, contextualizando-os na história da arte e na produção 
artística contempor
nea.

Em 2011 começamos com a ideia da química da cor em diferentes artistas e como 
cada artista criava e construía um conhecimento plástico com a cor.
 Relato dos professores.

[FOTO]

Oficina de Artes Visuais

Foi realizado, nas oficinas de Artes Visuais, um trabalho com a observação dos 
materiais do nosso dia a dia, com a palavra, com os movimentos e a sua 
transformação. Buscou-se desenvolver um novo olhar para os materiais, sua 
composição e buscar novas formas de expressão. Também, foram desenvolvidas 
atividades relacionadas com o l
dico dessas transformações e dessa química dos materiais.

[FOTO]

A temática 
Que química é essa?
, escolhida neste ano de 2011, possibilitou um debate bastante amplo com os 
alunos sobre o que a química representa em suas vidas.

     Continuamos com trabalho de formação de 
repertório e de prática de conjunto, no qual destacamos m
sicas como 
Fórmula do amor
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 (Kid Abelha) e 
Química
 (Legião Urbana). Realizamos algumas atividades externas de formação de plateia,
dentre as quais podemos destacar: Teatro Municipal, uma trajetória da m
sica popular brasileira no século XX, com a apresentação de Tim Riscala; Casa 
HOMBU, onde participamos de uma oficina de percussão; Escola de M
sica da UFRJ, onde assistimos à ópera infanto-juvenil 
Joca, Juca e o pé-de-jaca
, possibilitando uma experiência inovadora com essa linguagem musical.
 Relato dos professores.

[FOTO]

O Viradinho foi realizado no N
cleo de Arte Leblon, em novembro de 2011, no turno da manhã.

     O evento é proposto todo ano pela SME 
 Extensividade, e tem como objetivo promover a troca de experiências entre os 
diferentes Espaços de Extensão Escolar de cada CRE.

     O N
cleo de Arte Leblon recebeu alunos do N
cleo de Arte Copacabana, PET Presidente Arthur da Costa e Silva e PET General 
Humberto de Souza Mello que foram organizados em pequenos grupos e participaram 
de oficinas de vídeo, teatro, artes visuais, jogos de mesa, arte literária e 
dança, com atividades propostas pelos professores.

     Cada grupo trabalhou com um professor de
outro Espaço de Extensão e, ao final do evento, foi realizada uma avaliação com 
os alunos e professores.

     O Viradinho é um momento de encontro, 
integração e aprendizado para todos.

Parabéns ao N
cleo de Arte Leblon e muito sucesso em 2012!

Visite o blog do N
cleo de Arte Leblon
http://naleblon.blogspot.com/

Clique e conheça a publicação 
O Ano da Química no N
cleo de Arte Leblon - Parte 1
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http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1730

Divulgue também os blogs ou projetos desenvolvidos por sua escola, basta entrar 
em contato com o representante do Rioeduca em sua CRE.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário!

     Professora Renata Carvalho 
 Representante Rioeduca 2
 CRE

     Twitter: @tatarcrj

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

2ªcre
(192)

artesvisuais
(68)
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artesmusicais
(37)

artescênicas
(36)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns, Renata! A segunda parte da matéria ficou ótima! O trabalho lindo do 
Núcleo de Arte Leblon merece parabéns também. Grande equipe!!!
Postado por 
Elena Gurgel Pires
 em 29/01/2012 18:10

Parabéns, Professores!! pela dedicação e empenho no desenvolvimento dos projetos
do Núcleo de Arte Leblon.
Nossa equipe faz diferença.
Obrigada Renata pelo carinho e entusiamo por nosso trabalho.
Postado por 
Tereza França Soares
 em 30/01/2012 12:03

Já conhecia um pouco do belo trabalho realizado pelo Núcleo de Artes do Leblon 
pois temos alguns alunos ( E.M. Shakespeare) que participam deste projeto. 
Parabéns a toda equipe!!!
Postado por 
Vivian Mattos
 em 04/02/2012 20:51

Parabens, equipe guerreira!!!!!
Fico muito feliz de ver o trabalho de vocês refletido no bilho dos olhos dos 
alunos. Isso não tem preço!!! Forte abraço em toda equipe!!!
Postado por 
Morgana Rezende
 em 27/02/2012 01:23
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 20/01/2012
<TÍTULO>
2012 Representa Um Novo Tempo para a E.M. Professor Joaquim da Costa Ribeiro

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, blogsdeescolas.

De acordo com os Maias 
2012 pode ser
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o fim de tudo, mas para a Escola Municipal Professor Joaquim da Costa Ribeiro
será apenas o início de grandes conquistas no mundo dos saberes e das interações

Um dos mais antigos povos da América Central, os Maias destacam-se até hoje por 
sua organizada estrutura de ciência, história, arte e religião.

[FOTO]

Na volta às aulas o Blog da escola
será administrado
por alunos e professores.

[FOTO]

Sigam o Blog da E.M. Professor Joaquim da Costa Ribeiro!

blogsdeescolas
(402)

8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>
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Parabéns!!! Começar com o blog funcionando dá aos alunos um carinho maior pela 
escola e suas atividades ,afinal estaráo sendo registradas no seu blog ! Deixem 
os alunos participarem, opinarem ,traz um comprometimento e seriedade as 
ações... Muito bom! Continuem assim! 
Bete Ribas 
Diretora da Getúlio Vargas
Postado por 
Bete Ribas
 em 20/01/2012 11:48

Parabéns pelo blog! 2012 será um novo tempo para todos nós.Que Deus nos abenções
e nos guarde durante todo o ano de 2012.
Postado por 
Fatima Braga
 em 21/01/2012 13:34

Parabéns à nova equipe da E.M. Joaquim da Costa Ribeiro.
É muito bom saber que 2012 já se inicia com novidades em nossa escola. Tenho 
certeza que atitudes com estas são capazes de construir um ambiente escolar 
muito mais saudável e harmonioso.
Postado por 
Fernanda Braz
 em 23/01/2012 21:24
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 23/01/2012
<TÍTULO>
Ler, um Prazer Singular

<TAGS>
Tags: 
4ªcre.

Entende-se que a leitura é um dos caminhos de inserção no mundo e da satisfação 
de necessidades do ser humano.
Na criança esta leitura através dos sentidos revela um prazer singular; esses 
primeiros contatos propiciam à criança a descoberta do trabalho, motivam-na para
a concretização do ato de ler o texto escrito. Com isso, a escola é fator 
fundamental na aquisição do hábito da leitura e formação do leitor.

A professora Marta Patrícia (carinhosamente chamada de Martinha por todos de 
nossa U.E.) já não trabalha mais em nossa escola, alçou novos vôos, mas deixou 
raízes entre nós. Ela é daquelas pessoas que mesmo longe se fazem presentes.
Impossível não se lembrar de seu compromisso e ética sempre tão marcantes em seu
fazer pedagógico. A meiguice e companheirismo também fazem parte de sua natureza
e a classificam como um ser humano de primeira grandeza.
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[FOTO]

Nós da escola Cônego queremos agradecer à professora Marta Patrícia por tudo o 
que realizou enquanto esteve trabalhando entre nós.
Seu trabalho na sala de leitura marcou pra sempre nossa escola. Sua curiosidade 
e busca constante por novas aprendizagens, sua preocupação em oferecer o melhor 
aos nossos alunos e professores foi algo que enriqueceu o nosso PPP e nos fez 
lembrar das palavras do nosso mestre Paulo Freire: 

[FOTO]

Somos gratos a você por nos incentivar a participar do projeto Poesia e por 
desenvolvê-lo com tanta alegria entre nós. Você conseguiu contagiar a todos em 
nossa escola e colhemos os frutos por dois anos consecutivos. Professores, 
alunos, direção e coordenação tiveram suas poesias publicadas, além de você é 
claro que foi inclusive homenageada em cerimônia na Acadêmica Brasileira de 
Letras.
Mas seu trabalho não se resumiu somente ao Projeto Poesia e a empréstimo de 
livros. Lembramos bem das peças teatrais realizadas pelo Grêmio de nossa U.E. 
através de sua orientação. Peças estas, que contribuíram grandemente para que 
nosso PPP deslanchasse e também para que nossos alunos participassem ativamente 
do cotidiano de nossa escola. Desta forma, você nos mostrou que educação se faz 
com parceria, integração, compromisso e muita, mas muita vontade pedagógica. O 
que dizer das Maratonas de Histórias? Foi realmente gratificante ver toda nossa 
comunidade escolar envolvida. Até de bruxa você se vestiu, lembra? 
E o projeto sobre o folclore? Os alunos saiam da Sala de Leitura com os olhinhos
brilhando após assistirem os vídeos.

[FOTO]

Enfim, todos nós da Escola Municipal Cônego Fernandes Pinheiro gostaríamos de 
aproveitar este espaço para deixar registrado o quanto ter você entre nós foi 
importante e valioso para o crescimento da nossa escola.

     Você foi um presente maravilhoso que 
recebemos de Deus e tudo o que é bom, precisamos compartilhar, por isso, não 
ficamos tristes por não estares mais trabalhando conosco. Estamos sim 
agradecidos à Deus por ter proporcionado nosso encontro. Com certeza deixou aqui
exemplo amizade, companheirismo e de um profissional comprometido com uma 
educação de qualidade.

Gostaríamos que levasse de nós o amor, a amizade, a admiração e o desejo de que 
seja qual for a escola que estejas trabalhando, você possa ao sair deixar as 
marcas que deixou em nós.
 Texto gentilmente enviado por: 
Equipe da E.M.
Cônego Fernandes Pinheiro

Página 224



RIOEDUCA 2

Professor, o Rioeduca.net aguarda o envio dos seus trabalhos! Para você que é da
4
 CRE envie para 
anaaccioly@rioeduca.net

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Nossa, que homenagem linda!!!!! 
Agradeço o carinho da equipe de, minha escola do coração, Cônego Fernandes 
Pinheiro!!!!!!! 
O trabalho na Sala de Leitura foi muito importante e desafiante, ele marcou 
profundamente minha trajetória profissional!!!!!! 
Obrigada, diretoras Rosane e Fátima, e coordenadora Ruth, pelo apoio e 
confiança!!!!
Desejo muito sucesso a vocês, à minha substituta, professora Maria do Carmo, e a
todos os profissionais que estão na unidade!!!!! 
Saudades!!!!!
Beijos,
Martinha
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Postado por 
Marta
 em 23/01/2012 10:08

você merece faz um ótimo trabalho, parabéns!!!
Postado por 
regina coeli
 em 23/01/2012 10:33

Martinha você merece todo esse nosso carinho. Parabéns!!!
Postado por 
Roberta Bighi
 em 23/01/2012 14:14

Martinha esta foi uma forma singela de  agradecermos à você pelo excelente 
trabalho realizado em nossa escola e também de expressarmos o quanto te 
admiramos profissionalmente. Trabalhar com você foi gratificante, não pelo 
convívio profissional, mas pelo ser humano lindo que és. Parabéns, você merece 
isso e muito mais.
Postado por 
Ruth Oliveira
 em 23/01/2012 15:52

Linda iniciativa da direção em valorizar o trabalho da professora Marta. Todos 
estão de PARABÉNS!
Postado por 
Ana Márcia
 em 23/01/2012 19:18
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 19/01/2012
<TÍTULO>
Matrícula Digital 2012 - Nova Etapa para Alunos Novos na Rede

<TAGS>
Tags: 
matrícula2012.

O novo período de matrículas recomeçou
hoje, dia 19 de janeiro.

ATENÇÃO!

Clique na imagem abaixo para ser direcionado ao portal de matrícula.

[FOTO]
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matrícula2012
(1)

<COMENTÁRIOS>

Excelente  a criação da matricula digital pela SME.
Postado por 
Fatima  Braga
 em 19/01/2012 13:47
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 23/01/2012
<TÍTULO>
Encontro da Gerência de Educação Infantil com Diretores da 1ª CRE

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, eventos.

A Gerência de Educação Infantil (GEI) realizou encontro com todas as direções de
Creches, EDIs e Escolas que têm turmas de Educação Infantil e Pré-Escola. Dia 18
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de janeiro foi a vez da Primeira Coordenadoria de Educação.

O Encontro aconteceu no auditório do CASS, no prédio da prefeitura do Rio. Logo 
que chegamos, após o coffe break, a equipe da GEI convidou 
os professores presentes para uma din
mica diferente: Todos deveriam ficar em pé e fazer uma massagem no ombro do 
colega à sua frente. Ela disse que ali deveríamos fechar nossos olhos, fazer uma
reflexão sobre coisas boas, e passar essa energia para o professor a quem 
tocávamos. Como a Professora pontuou, era uma gentileza, uma troca boa, um 
presente que nada custava, mas que fazia um bem enorme!

[FOTO]

[FOTO]

A Gerente de Educação Infantil, Professora
 Simone de Jesus Souza
, recebeu os diretores com o sorriso e carinho de sempre. Mesmo chegando de uma 
maratona de encontros com escolas, ela não perdeu o dom do acolhimento, e nos 
levou em pensamento aos nossos dias de trabalho com as crianças pequenas. Simone
pediu que nos lembrássemos de qual fruta do cardápio as crianças costumam gostar
mais, e que normalmente traz uma mudança perceptível na rotina da creche. Logo 
adivinharam: a tangerina.

[FOTO]

A Gerente traçou um paralelo da tangerina com o início do trabalho nas escolas 
no novo ano letivo. Ela nos lembrou como as crianças 
ficam animadas quando percebem que a sobremesa do dia é a tangerina. O aroma 
delicioso, o gosto peculiar, a dificuldade para descascar a fruta, tudo se torna
uma grande alegria! Para os pequeninos, descascar é difícil, então eles pedem 
ajuda a seus professores: 
 Começa o começo! Faz o furinho no meio pra mim?
 Foi desta forma, que Simone de Jesus 
se colocou para todos os diretores presentes. Ela se colocou à disposição para 
ajudar a 
começar o começo
, a fazer o furinho no meio da tangerina, a auxiliar no momento dos desafios! 
Simone nos lembrou que somos parte de uma equipe e que caminhamos 
de braços dados com um só objetivo: Educação de qualidade e o bem estar dos 
nossos pequenos.

Antes de entregar a fala para professora Beth, Simone perguntou: 
Vocês querem começar o comecinho comigo?
Em uma só voz, os professores responderam: SIM!

As professoras Beth e Kátia passaram um vídeo e um slide sobre 
o dia a dia na creche. A conversa 
foi sobre planejamento e flexibilidade, a import
ncia da administração responsável, o poder tranformador e multiplicador da 
intencionalidade pedagógica, os benefícios de ter a família de nossas crianças 
como parceiras, e finalmente de podermos contar uns com os outros, como 
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integrantes de um time, de uma equipe de sucesso! 

[FOTO]

A professora Beth destacou que todos os planejamentos, reuniões, conselhos têm

como razão principal as nossas crianças. Elas são o futuro de nossa cidade, de 
nossa nação, e nossa responsabilidade com elas é muito grande. Beth lembrou que 
somos nós, Professores de Educação Infantil, que muitas vezes vemos o primeiro 
passinho da criança, suas primeiras palavras, e presenciamos diariamente seu 
desenvolvimento. Portanto, devemos a ela o nosso melhor trabalho , a nossa maior
dedicação, o 
cuidar responsável 
e o nosso amor.

O Rioeduca parabeniza a professora Simone e toda equipe da Gerencia de Educação 
Infantil pelo carinho, incentivo e garra neste trabalho belo, desafiante e 
transformador. Também desejamos a todas os gestores, coordenadores, professores,
agentes auxiliares de creche e recreadores um ano de sucesso e muitas alegrias. 

Contem sempre com a 
Equipe de Representantes 
Rioeduca
 para divulgar

e compartilhar o sucesso de suas escolas, creches e EDIs!

Para saber as novidades da Educação Infantil, clique na figura abaixo e acesse o
blog rioeducainfancia.

[FOTO]

Professor, conte para o Rioeduca os seus projetos para 2012.

Será uma honra compartilhar com nossos amigos leitores.

Envie email para 
ruteferreira@rioeduca.net
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1ªcre
(234)

eventos
(210)

<COMENTÁRIOS>

Que bom ver o carinho da equipe de Educação Infantil com as creches. Fico feliz 
quando vejo esse comprometimento!
Postado por 
Elisa
 em 23/01/2012 11:53

Tudo na educação deve girar em prol das crianças.Parabéns!
Postado por 
Fatima Braga
 em 23/01/2012 18:46

Muito legal a ideia.Criativa!.Educ. Infantil e  Creches da 1ª juntos e 
misturados com sabor de tangerina. Cheirinho de infancia ....
Postado por 
sonia cristina
 em 23/01/2012 21:42
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 30/01/2012
<TÍTULO>
A caminho de uma nova gestão escolar
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<TAGS>
Tags: 
10ªcre.

     Novos diretores das creches e escolas de
Santa Cruz e de Guaratiba participam de curso de capacitação com as equipes 
gerenciais da 10
 Coordenadoria Regional de Educação.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10ªcre
(292)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns Sinvaldo por mais esta bela Postagem! E Parabéns a coordenadora  
Gracinha e sua equipe da 10ª CRE por tão lindo trabalho!
Postado por 
Antonio Carlos Batista Suzano
 em 30/01/2012 00:56

Parabéns a todos os novos gestores.Sucesso e muita garra para fazer o melhor 
para nossos alunos.
Postado por 
Fatima Braga
 em 30/01/2012 01:01

Os encontros com os novos Diretores foram muito produtivos e agradáveis! Valeu a
iniciativa!
Postado por 
Rosane Aquino
 em 30/01/2012 08:52

Olá Equipe da 10ª CRE,
Parabéns pelo investimento e socialização deste importante trabalho antenado com
a contemporaneidade. Contem mais sobre o conteúdo visto e seus desdobramentos 
educacionais. Ciberabraços,
Postado por 
Alice Maria Costa
 em 31/01/2012 10:35
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 01/02/2012
<TÍTULO>
Escola Municipal Ponte dos Jesuítas, setenta anos fazendo História!

<TAGS>
Tags: 
10ªcre.

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10ªcre
(292)

<COMENTÁRIOS>

Nova Equipe comprometida com um importante ideal: transformar sonhos em 
realidade! Parabéns meus queridos, Wilson, Antônio Carlos e Priscila. Parabéns 
querido Silvando. Excelente!
Postado por 
Angelina Rodrigues
 em 01/02/2012 06:09

Parabéns EM Pontes dos Jesuítas, através de seus novos diretores, profºs Wilson 
Sabadin e Antonio Carlos Suzano. 
O patrono da escola já nos dá uma grande curiosidade e saber de fatos passados 
através da história de uma escola é muito proveitoso.
Sucesso nessa nova caminhada.
Regina Bizarro
Postado por 
ReginaBizarro
 em 01/02/2012 08:27

Saudade dessa gente boa, da Ponte! Sucesso para Wilson e Antônio!
Postado por 
Frederico Mendonça Leão de Jesus
 em 01/02/2012 18:09

Parabéns a equipe da escola e ao querido Sinvaldo pela bela postagem... Rumo ao 
sucesso!!!
Postado por 
Katia Bezerra
 em 01/02/2012 22:02

Obrigado ! Estamos com muita vontade de contribuir para a formação de bons  
cidadãos do novo milênio...
Postado por 
Wilson Sabadin
 em 01/02/2012 22:34

Que o ano letivo de 2012 seja de muito sucesso para esta Unidade 
Escolar..Parabéns aos novos diretores.diretores.
Postado por 
Fatima Braga
 em 01/02/2012 22:50

Obrigado Sinvaldo e Rioeduca pela parceria e carinho com que sempre nos tratam. 
Obrigado 10ª CRE( Coordenadora, assessorias e gerências), pela mão amiga sempre 
estendida, e pelos colegas das outras escolas pelos comentarios de incentivo que
nos enchem de forças para nossa Jornada! Abçs!
Postado por 
Antonio Carlos Batista Suzano
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 em 02/02/2012 12:24

Parabéns bravos guerreiros,o desafio de ser gestor é uma tarefa árdua, mas muito
gratificante! Esse lindo trabalho que tem sido feito por vcs ,fará parte do 
sucesso de mtas vidas! Forte abraço!  Bete Ribas diretora da Getúlio Vargas 8ª 
cre
Postado por 
Bete Ribas
 em 04/02/2012 08:35

Ao Wilson Sabadin, 

Estou curioso em saber sobre a sua filiacao uma vez que tenho o mesmo nome e 
sobrenome, o qual nao é tao comum.  Grato
Postado por 
Wilson
 em 03/08/2012 16:17
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 24/01/2012
<TÍTULO>
Escola Municipal Malba Tahan, Patrono e Alunos em Destaques

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, alunos, patrono.

A EM Malba Tahan se orgulha de ter alunos que se destacaram nos concursos para 
Colégios P
blicos Federais e Estaduais, além da história nobre de seu patrono, Julio Cesar 
de Mello e Souza, o Malba Tahan.

Julio Cesar_Malba Tahan: Sua Inf
ncia, Pseudônimos, Formação e Trabalho

[FOTO]

Julio Cesar de Mello e Souza nasceu no Rio de Janeiro no dia 6 de Maio de 1895. 
Teve oito irmãos. Aos 12 anos de idade foi morar no Rio de Janeiro para 
continuar seus estudos, mas passava as férias em São Paulo, na cidade de Queluz,
onde tinha vivido sua inf
ncia até então e onde morava sua mãe, Carolina, a Dona Sinhá. Nessas férias, uma
de suas brincadeiras prediletas era escrever e publicar uma revistinha feita à 
mão, com reportagens, histórias ilustradas e adivinhas. A revista chamava-se 
Erre!
 e, em janeiro de 1908, assinou-a como sendo o editor 
Salomão IV
, seu primeiro pseudônimo. Em 1920, Julio criou seu segundo pseudônimo, 
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R. V. Slady
, quando publicou suas primeiras histórias no 
Jornal O Imparcial,
 onde trabalhava como Office boy.

Devido ao sucesso dessas histórias, resolveu criar seu pseudônimo definitivo, 
Malba Tahan
, que figura no título de seu primeiro livro, 
Contos de Malba Tahan
, de 1925, e com o qual assinou in
meros outros livros que publicou posteriormente, inclusive 
O Homem que Calculava. 
[VÍDEO]
Este vídeo foi produzido pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná, 
Diretoria de Tecnologia Educacional, em parceria com a Coordenação de Multimeios
e o Portal Dia-a-dia Educação, comemorando o dia Dia Nacional da Matemática, 
06 de maio
. 
Fonte: SEED/PR

Julio Cesar 

estudou o ensino fundamental e médio nos Colégios Militar e Pedro II, no Rio de 
Janeiro. Formou-se Professor pela Escola Normal e depois em Engenheiro pela 
Escola Nacional de Engenharia. 

Foi professor de diversos estabelecimentos de ensino, como o Colégio Pedro II, a
Escola Normal e a Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro.

Com seu próprio nome, escreveu alguns livros didáticos de Matemática e o 
Dicionário Curioso e Recreativo da Matemática.

Deu mais de 2000 palestras ao longo de sua vida e nas aulas para normalistas ou 
nos livros que escreveu, Julio Cesar
 defendia o uso dos jogos nas aulas de Matemática
. Enquanto os outros professores usavam em suas aulas o quadro-negro e a 
linguagem oral, ele recorria a criatividade, ao estudo dirigido e a manipulação 
de objetos. Suas aulas eram movimentadas e divertidas, sempre defendendo a 
instalação de laboratórios de matemática em todas as escolas. 

Ele estava muito além de seu tempo.

Hoje, as atividades l
dicas são muito valorizadas, mas naquela época eram vistas como heresia
, observa o professor de Matemática Sérgio Lorenzato, da UNICAMP.

     Sergio Lorenzato foi aluno de Julio 
Cesar e relata que guarda até hoje os cadernos de anotações, pois, o professor 
dizia que 
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o caderno tinha de refletir a vida do aluno
.

Julio Cesar, ou Malba Tahan, foi casado com Nair Marques da Costa com quem teve 
três filhos: Rubens Sergio, Sonia Maria e Ivan Gil. Durante muitos anos o p
blico acreditou que Julio Cesar e Malba Tahan fossem duas pessoas distintas. 

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Julio Cesar faleceu em Recife no dia 18 de Junho de 1974 vítima de um ataque 
cardíaco.

Daiane e Matheus, Dois Alunos Destaques

[FOTO]

Daiane Riberio Siqueira e Matheus Nobre da Costa, dois alunos da EM Malba Tahan 
que conseguiram, após se esforçarem o bastante, serem aprovados e classificados 
para o Colégio Pedro II, CEFET e FIOCRUZ.

[FOTO]

[FOTO]

Visita do Rioeduca na EM Malba Tahan

Dia 18 de janeiro estive de visita
à EM Malba Tahan e fiquei entusiasmada com a escola que vi, após alguns anos.

A Escola, que este ano passará ser de horário integral, está sendo reformada 
para acolher os novos alunos e professores que chegam ao projeto.

Tem na direção geral o professor Jorge Misquita Ramos e como diretora adjunta a 
prof

 Marisa Mathias. Ela, acompanhada da C
ordenadora Pedagógica, Valéria Valentim, me receberam de 
braços abertos
 no dia da minha visita, assim como quase todas as escolas fazem.
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Isso é muito bom, pois reconhecem no Rioeduca um canal necessário para trocas de
experiências e divulgação dos trabalhos de todas as escolas da Rede Municipal.
Da esquerda para direita a Diretora Adjunta, Marisa Mathias, e a Coordenadora 
Pedagógica, Valéria Valentim

A Escola Municipal Malba Tahan está em fase de criação de seu blog. Com certeza,
ele será tão interessante e
interativo quanto aos demais, que procuram socializar seus projetos, atividades,
eventos, passeios culturais, etc...

Parabéns aos envolvidos nessa tarefa envolvente e din
mica de educar para o futuro.

Quer ver seu trabalho publicado no Portal Rioeduca? 

Então, escreva para nós que
publicaremos.

Participe comentando!

Cada CRE possui um representante na Equipe Rioeduca, todos professores da rede, 
e para saber qual e-mail do representante da sua CRE clique no ícone abaixo.

[FOTO]

ReginaBizarro_Representante do Rioeduca/5
CRE

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza (Faça também o seu)
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5ªcre
(268)

patrono
(22)

alunos
(4)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns aos alunos e colegas da E.M. Malba Tahan
pelo ótimo trabalho!
Postado por 
Ana Márcia
 em 05/02/2012 00:30
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 23/01/2012
<TÍTULO>
A importância da autoestima no processo de aprendizagem

<TAGS>
Tags: 
educaçãonotadez.

     Sou professor I de Língua Portuguesa e 
participo de uma revolução na qualidade da educação p
blica da cidade do Rio de Janeiro, com o trabalho na turma do Projeto 
Realfabetização 2a 
 Ponto de Partida

     Decidi relatar algumas práticas 
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pedagógicas desta turma, pois um grandioso desafio foi-me dado: auxiliar alunos 
com defasagem de idade/série a adquirir as habilidades básicas de leitura e 
escrita

     No início do ano letivo, percebia-se um 
verdadeiro caos na sala de aula. Alunos desmotivados, sem apresentar o menor 
hábito em realizar as atividades propostas pelo professor. O desrespeito era 
total. Nada era compreendido ou acordado. Possíveis causas: anos de exclusão 
dentro das próprias salas de aula, revolta, sentimento de fracasso. Uma das 
primeiras propostas de trabalho em grupo com Material Dourado foi desesperador. 
Muitas brigas e desorganização. Saí frustrado da escola, pensando em desistir. 
No entanto, quando me lembrava dos muitos ensinamentos de Paulo Freire, um novo 
nimo tomava conta dos meus pensamentos, fazendo-me acreditar que eu era uma das 
peças fundamentais para o sucesso (ou o insucesso) de cada um que estava sob 
meus cuidados. 
(continue lendo o texto do professor Mario Sergio Mangabeira no Educação Nota 
DEZ)

[FOTO]

educaçãonotadez
(11)
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<COMENTÁRIOS>

Esse meu amigo vai longe! Parabens!!!
Postado por 
Sergio Junior
 em 23/01/2012 18:33
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 24/01/2012
<TÍTULO>
Espaço Virtual da E.M. Maria Florinda

<TAGS>
Tags: 
7ªcre.
A E.M. Maria Florinda Paiva da Cruz está localizada em Jacarepaguá e foi 
inaugurada há mais de 50 anos, em 1959.A escola criou seu espaço virtual para 
divulgar seus projetos, mostrando seu trabalho e a seriedade de ser professor, 
assim como está escrito no blog “ Criando e Educando”, que pertence à unidade 
escolar.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Precisamos de umas aulinhas sobre como postar no blog.Vc é demais, ficou lindo! 
Nós agradecemos a força.Obrigada.
Postado por 
katia conti e marta medeiros
 em 26/02/2012 16:38
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 23/01/2012
<TÍTULO>
A Valorização do Trabalho Pedagógico nas Creches

<TAGS>
Tags: 
educaçãonotadez.

Sou Professora de Língua Portuguesa e atuo como gestora da Creche Municipal 
Zilka Salaberry, segmento Educação Infantil. Venho relatar uma experiência que 
vivo na creche em que sou gestora

Ao assumir a direção da unidade, percebi a necessidade de formar nos pais a 
conscientização da valorização do trabalho pedagógico desenvolvido na creche, 
que era vista apenas como lugar de 
cuidar
.

Observei que, ao fazer exposição dos trabalhos pedagógicos, os responsáveis 
passavam sem dar atenção e se dirigiam às salas para buscar seus filhos. Não 
olhavam para a exposição porque não valorizavam o pedagógico.

Buscando inovar e interagir com a comunidade, criei as culmin
ncias bimestrais para a comunidade escolar. Passamos a desenvolver os projetos 
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pedagógicos com temas trabalhados durante um ou dois meses e, na 
ltima sexta-feira do bimestre, apresentamos a culmin
ncia comunitária, em que todas as turmas participam por meio de danças, 
brinquedos cantados, dramatizações, exposição dos trabalhos feitos pelas 
crianças e DVD mostrando os momentos das atividades. 
(leia na íntegra o texto da professora Cátia Cristina Castro no Educação Nota 
DEZ)

[FOTO]

educaçãonotadez
(11)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 06/02/2012
<TÍTULO>
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Três décadas de História no CIEP Deputado Ulysses Guimarães

<TAGS>
Tags: 
10ªcre.

     Situado na localidade popularmente 
conhecida como 
Alagados
, o CIEP Deputado Ulysses Guimarães vem reescrevendo a História da Educação no 
bairro litor
neo de Sepetiba há trinta anos, desde 13 de maio de 1992, quando foi inaugurado

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10ªcre
(292)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns!!!!!!!1 Amo suas postagens no portal.Quando crescer quero ser igual a 
você.
Postado por 
Fatima Braga
 em 06/02/2012 00:47

Olá Sinvaldo! 
Parabéns pela descrição do CIEP Ulysses Guimarães e do seu espaço escolar. A 
história do patrono sempre nos envolve, afinal eles foram destaques em algum 
momento da história do mundo.
Parabéns, mais uma vez.
Postado por 
ReginaBizarro
 em 06/02/2012 08:22

Não há como não nos emocionar ao lermos tão bela postagem. Estamos muito 
emocionados aqui no CIEP Ulysses pois você Sinvaldo conseguiu repassar, de forma
tocante o trabalho desenvolvido por essa maravilhosa equipe de professores e 
funcionários de nossa escola. Isso nos estimula a da vez mais fazermos melhor.
Postado por 
Rosangela
 em 06/02/2012 23:00

Parabéns a  toda equipe maravilhosa que faz a diferença!
Postado por 
Cláudio
 em 07/02/2012 12:20

Parabéns Sinvaldo por mais uma bela postagem com o mais alto padrão! Equipe da 
Ulisses Guimarães: Nossos aplausos e tenham a certeza de que nós da E.M 1019045 
Ponte dos Jesuítas , estamos na torcida por vocês para mais um ano de sucesso e 
com nossa escola e coração abertos para muitas parcerias!
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Postado por 
Antonio Carlos Batista Suzano
 em 09/02/2012 19:44

Tudo lindo, mas o que deixou de escrever e amostrar, e da falta de água no  
colégio que chega ser absurda, só neste mes de março já foram varias vezes sem 
aula, e o ano mal começou.Espero que a situação melhore urgentemente.Lugar de 
criança e na escola e naõ em casa por falta de água.Criança que falta a escola é
reprovada, e colégio que é faltoso acontece o que?
Postado por 
Abner Muniz
 em 26/03/2012 20:10
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 26/01/2012
<TÍTULO>
O Blog da Escola Municipal Paulo Renato Souza

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescolas, escola3.0.

Vamos apresentar o Blog da E. M. Paulo Renato de Souza, que é uma das mais novas
escolas da 9
 Coordenadoria Regional de Educação e que foi inaugurada em julho de 2011. Ela 
vai fazer parte do grupo de escolas, da 9
 CRE, que irá a partir de março iniciar no Sistema de Gestão Acadêmica 
 Escola 3.0*

Quem foi Paulo Renato de Souza?

[FOTO]

Foi Ministro da Educação no governo Fernando Henrique Cardoso (entre 1995 e 
2002) e Secretário de Educação do Estado de São Paulo no governo José Serra 
(entre 2009 e 2010) e no governo Franco Montoro (entre 1984 e 1986).

Dentre as suas maiores realizações à frente do ministério da Educação estão o 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Básica (Saeb).

Na década de 80, foi reitor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Na 
década de 70, Paulo Renato foi especialista das Nações Unidas em questões de 
empregos e salários. Ele também foi vice-presidente do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, em Washington.
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- Para saber mais sobre a vida do ex-ministro: 

http://www.istoe.com.br/reportagens/42592_PAULO+RENATO+SOUZA

- Artigo de José Serra sobre o ex-ministro Paulo Renato Souza, por ocasião de 
seu falecimento:

Estadão:
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,a-competencia-generosa,737217,0.htm

Blog: 
http://emprsouza.blogspot.com/2011/07/paulo-renato-competencia-generosa-por.html

[FOTO]

A unidade escolar foi inaugurada no dia 01 de julho de 2011 e teve o início das 
atividades no dia 01 de agosto, onde recepcionou os funcionários e realizou a 
reunião de planejamento com os professores, no dia 02 a escola abriu suas portas
para receber o primeiro grupo de alunos.

[FOTO]

[FOTO]

A inauguração da unidade teve a participação de vários seguimentos da comunidade
escolar:

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

O blog traz uma postagem de agradecimento para os funcionários que deram 
corpo e alma
 para que a inauguração fosse um sucesso e a todos que de alguma forma 
contribuíram.

[FOTO]

[FOTO]

Podemos perceber através das fotos no blog, que a escola tem uma estrutura 
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moderna e um amplo espaço, fazendo dela, ao que nos parece, um espaço muito 
acolhedor. Para conferir basta acessar o blog através do link:
http://emprsouza.blogspot.com

Se você quer fazer parte desta equipe ainda dá tempo, nos dias 13 e 16 de 
janeiro recebemos (Equipe Escolas da 9
 e 10
 CRE) e-mails da direção convidando professores e esclarecendo sobre d
vidas. Seguem os e-mails: 

13/01/2012

Amigos e amigas!

Nós, da escola Paulo Renato Souza, estamos convidando professores que queiram 
trazer sua matrícula, queiram fazer dupla regência e/ou professores que queiram 
ser cedidos, para fazer parte da nossa equipe. Nossa escola fica entre os 
bairros de Cosmos e Paciência próximo à Avenida Cesário de Melo.

É uma escola novinha que foi inaugurada em julho de 2011. Precisamos de pessoas 
que estejam dispostas a desenvolver diversos trabalhos dentro e fora de sala de 
aula.

Já estamos fechando as turmas e gostaríamos de poder contar com o seu talento.

     Estamos aguardando por você!

16/01/2012

Amigos, muitas questões chegaram até mim sobre as vagas oferecidas pela E. M. 
Paulo Renato Souza. Por isso estou enviando mais este e-mail para sanar algumas 
d
vidas.

Esta unidade conta com 26 turmas: o primeiro segmento, duas turmas de acelera 1A
e duas turmas de 6
 ano experimental.

Obs.: o 6
 ano experimental irá trabalhar somente com o professor PII e com alguns PI ( 
ed. física, artes, inglês e talvez m
sica)

Página 248



RIOEDUCA 2

Para completar o quadro da escola estamos precisando de professores PII, de 
Artes, de Inglês e de Educação Física. Quanto ao profissional de m
sica, ainda não sabemos se será solicitado para nossa unidade.

Espero ter sanado todas as d
vidas.
 Obrigada pelas respostas, Sheila!

E-mail para contato: sheilasouza@rioeduca.net

[FOTO]

*Sistema que integra e articula as ações de modernização e informatização da 
nossa rede e que traz novas abordagens para o uso de tecnologias na educação, 
por meio de recursos pedagógicos e administrativos.

Sustentado por três pilares: 

Educopédia
 Conte
do pedagógico colaborativo em construção permanente;

Gestão Acadêmica
 Todas as escolas conectadas a uma base de dados online;

Tecnologia nas Escolas 
 Todas as escolas com infraestrutura tecnológica adequada.

Mais informações também na postagem da 10
 CRE do dia 23/01/2012:

http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1781

O Rioeduca parabeniza
a equipe da E. M. Paulo Renato de Souza
 e deseja um ótimo retorno as atividades de 2012.

Venha você também fazer parte desta 
REVOLUÇÃO
, basta encontrar o e-mail do representante da sua CRE através do link 
http://www.rioeduca.net/sobrenos.php 
e enviar
 Projetos ou Blog desenvolvidos por você, sua escola ou aluno .

Prof
 Márcia Cristina Alves
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     Representante do Rioeduca na 9
CRE

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

9ªcre
(227)

blogdeescolas
(54)

escola3.0
(4)

<COMENTÁRIOS>
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Parabéns a toda equipe da EM Paulo Renato de Souza e sucesso na nova jornada de 
2012!
Postado por 
suely bouças
 em 27/01/2012 07:52

Parabéns!!
Postado por 
Fatima Braga
 em 27/01/2012 22:13
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 26/01/2012
<TÍTULO>
Aulas Digitais, um Marco na Educação!

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, educopedia.

A produção de um material hipermídia que facilite a aquisição de conhecimento 
exige a participação de uma equipe interdisciplinar, mas isso por si só não 
garante a qualidade desse material. Assim, o Rioeduca.net compartilha a história
de uma professora que apresenta as possibilidades e os desafios em torno dessa 
perspectiva.

[FOTO]

"Sou professora da Rede Municipal de Ensino desde 1999. Em 1998, formei-me em 
Letras, português-literaturas, com muita dificuldade na UFRJ, pois engravidei 
bem no meio do curso. A partir desse fato, a luta foi motivada pela criação e 
sustento de meu filho.

O sonho era lecionar na Rede Municipal do Rio de Janeiro. Assim que consegui, 
comecei a lecionar no Ciep Hélio Smidt, no Complexo da Maré. Lá passei momentos 
delicados, mas conheci pessoas maravilhosas, entre alunos e profissionais da 
educação.

Compartilhei momentos inesquecíveis entre amigos sinceros que fiz ali. Sempre 
envolvida com projetos, pudemos oportunizar contextos criativos de aprendizagem,
onde só obtivemos muito sucesso. A equipe pedagógica dava um show e o apoio foi 
fundamental para a garantia na realização das atividades, a fim de superar as 
dificuldades, as carências, a defasagem idade-série e o analfabetismo. Com todos
envolvidos, pudemos deixar o ambiente do Ciep muito agradável, atrativo e 
acolhedor. Um espaço de amor.

Em 2000, fui convidada pelo mestre, professor Rosevel Rodrigues, a lecionar em 
seu curso preparatório técnico e militar, Curso Shock, no bairro de Colégio. Ali
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começou um movimento do despertar! Despertar para um movimento em direção à 
vida... Uma vida calcada no empenho, garra, vibração, em busca do fazer um pouco
melhor para todos! Um guia, um orientador, um pai! Sim... Rosevel foi um brinde 
divino em minha vida. Pude então, deleitar-me no cálice do saber de uma pessoa 
de luz própria!

Em 2001, ingressei na Rede Estadual de Educação, lecionando no Bairro de Pilar, 
em Duque de Caxias, onde estou até os dias atuais. Comecei como Professora de 
Língua Portuguesa e Literatura. A partir de 2008, assumi o cargo de Orientadora 
Tecnológica, onde pude contribuir com a direção da escola no processo de 
informatização das ferramentas administrativas e no uso do laboratório de 
informática.

Em 2003, participei do processo de remoção na rede municipal e fui trabalhar na 
E.M. Grécia. Lá conheci duas pessoas fundamentais para minha carreira: o diretor
Jorge Monteiro e sua adjunta Walquíria. Pessoas magníficas! Simplesmente o 
bálsamo da Educação Carioca. Aprendi que trabalho é meio de vida; aprendi que 
devemos sempre ser felizes; aprendi o que é disciplina e respeito! Conheci 
pessoas que são, primeiramente, coração! Nessa escola, somos família!Somos, 
efetivamente, uma Unidade Escolar de amor, respeito, onde nossos alunos têm 
acesso a uma aprendizagem significativa!
[VÍDEO]

Em 2009, passei pelo processo de seleção da Educopédia para a produção de aulas 
digitais de Língua Portuguesa. Posso dizer que o processo de construção pessoal 
e profissional foi favorecido pelas vivências, pelas trocas de experiências, 
pelas dicas de educoamigos. Há um marco a partir dessa fase! Conheci pessoas 
como o Subsecretário de Novas Tecnologias Educacionais, Rafael Parente e a 
Secretária Municipal de Educação, Claudia Costin, que estão iluminando os 
degraus da Educação Carioca, subindo em direção à qualidade!

Em 2010, comecei o ano como Coordenadora de aulas da Educopédia, nas disciplinas
de ciências, história e geografia do 1º segmento do Ensino Fundamental. Validei 
aulas, revisei, 

postei... em parceria com uma pessoa maravilhosa, a Stella. Com ela, pude 
dividir a coordenação de 11 profissionais super qualificados na produção das 
aulas digitais.

Ainda em 2010, cada escola da Rede Municipal elegeu um aluno para divulgar o 
trabalho da Educopédia, onde receberam o nome de Embaixadores. Eu e a amiga 
Clarice Menezes, coordenamos o projeto Embaixadores da Educopédia, criando 
tarefas para que o programa fosse divulgado com mais intensidade em nossas 
escolas municipais.

Inicio o ano de 2012, com mais um ano de vida, mais um ano de expectativas, mais
um ano de possibilidades. Na Rede estadual, volto a lecionar.Na Rede Municipal, 
em turma e super empolgada, atuando como Coordenadora dos Embaixadores da 
Educopédia e organizando um “Educolivro”- A história da Educopédia - contada 
pelos próprios Educopedistas, professores regentes, alunos...

Enfim, estou numa caminhada firme, buscando luz, procurando viver intensamente 
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cada momento.

Tudo isso e toda o caminho que irei trilhar, só fazem sentido pela maior riqueza
que uma pessoa pode ter: meu filho Lucas! Vamos que vamos!"  

Texto da Professora Gabriela Sousa da Silva

O Rioeduca.net aguarda por você. Traga a sua história ou o seu trabalho para 
 integrar o Portal Educacional da Maior Rede de Educação da América Latina.

anaaccioly@rioeduca.net

4ªcre
(164)

educopedia
(16)

<COMENTÁRIOS>

Gabriela,nota dez pra você!!! Sucesso em 2012 e claro, nos próximos anos 
tb!!!Vamos que vamos!
Postado por 
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Roberta Vitagliano
 em 26/01/2012 10:40

Que relato bacana e inspirador! Sinto muito orgulho em trabalhar com 
profissionais competentes como vc! Que bom que faz parte desta revolução! 
Educoamiga!
Postado por 
Dilma
 em 26/01/2012 11:23

Que lindo relato, Gabi, emocionante mesmo. Significativo para mim, pois naquela 
primeira manhã "educpédica",  dia 9 de maio (você lembra?) estavamos sentadas no
banco do NAVE, aguardando o início do que nem sabíamos que seria ao certo, 
quando nos falamos pela primeira vez. Interessante foi ao descobrirmos que 
moravamos no mesmo bairro. Foi simplesmente aquele ditado: "Como esse mundo é 
pequeno!". Enfim, foi a primeira amizade que fiz ao entrar para esse programa 
espetacular, fabuloso, futurista, onde aprendi os primeiros passos do que hoje 
chamo de "salto qualificado para o futuro". 
Gabi, que seus dias profissionais sejam envolventes por tantos Rosevel, Rafaeis,
Cláudias, Clarices, Stellas, Jorges, Valquírias. 
Que seu mundo pessoal seja uma só felicidade, pois a conheço o tanto para lhe 
dizer SEJA MUITO FELIZ E SEMPRE minha amiga!
Beijos em seu coração fofo!
Regina Bizarro
Postado por 
ReginaBizarro
 em 26/01/2012 12:34

Essa é a minha amiga incansável Gabriela!! Trabalhar com vc é um verdadeiro 
presente!!
Postado por 
Clarice
 em 27/01/2012 22:26
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 25/01/2012
<TÍTULO>
Uma Nova Direção em Busca de Antigos Ideais

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.
A nova direção da Escola
 Municipal
J. I. Rep
blica
Árabe Unida pretende inovar em 2012 sem esquecer antigos ideais. 
Toda a equipe acredita
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que
na Educação Infantil a criança precisa experimentar, brincar, conhecer e 
aprender!

[FOTO]

[FOTO]

A diretora adjunta Ana Maria atuou muitos anos como professora da 
Sala de Leitura
 e sente que este momento na direção servirá para compartilhar suas experiências
vividas.

Tenho algumas coisas para aprender ainda, mas é isso que me deixa mais 
empolgada! Estou começando o novo ano de uma forma muito diferente!

Espero junto com a diretora colaborar para uma escola din
mica, ativa e que receba as crianças de braços abertos, sempre!

Ana Maria - Diretora Adjunta

[FOTO]

A Coordenadora pedagógica está pensando em propostas para serem apresentadas ao 
grupo de professores no início do ano letivo.

Entre estas propostas está a criação do Blog da escola!

Acredito que o Blog pode auxiliar nosso maior envolvimento com a família e 
possibilitar a troca de in
meras experiências.

Eliane Lima - Coordenadora Pedagógica

A Coordenadora Eliane Lima tomou o cuidado de arquivar as autorizações dos 
responsáveis para o uso da imagem dos alunos e agora está tranquila para montar 
o Blog e divulgar os projetos e atividades para todos!

[FOTO]

Educar é crescer. E crescer é viver. Educação é, assim, vida no sentido mais 
autêntico da palavra
.

Anísio Teixeira

Esta nova direção busca um antigo ideal, que é participar de uma escola viva!

Uma escola que acompanha as mudanças do mundo moderno, que permite que seus 
alunos vivam experiências novas, que se abre para a participação da comunidade e
que celebra cada conquista que é alcançada.
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[FOTO]

O Rioeduca dá 
boas vindas a nova equipe de direção da Escola J.I. Rep
blica Árabe Unida, desejando que este novo ano seja de muito sucesso!

8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

Com esse Trio o Sucesso é certo! Meninas conte com meu apoio ,minha ajuda e 
companheirismo,acredito no resgate da auto estima dessa escola querida , por 
onde tanta gente que hj são importantes passou! Vamos fazer uma parceria e 
tanto! SEmpre juntas!
Vamos lá!!!
Postado por 
bete ribas
 em 25/01/2012 08:00

Parabéns a nova equipe de direção desta escola pela qual tenho tanto carinho! 
Minha filha caçula teve a felicidade de estudar na Árabe Unida! Foi o início de 
sua vida escolar e ela teve excelente aproveitamento. Teve uma ótima professora 
que , com certeza colaborou bastante para a vida escolar bem sucedida de minha 
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menina! Que Deus as ilumine para continuarem a dar aos seus alunos uma educação 
de qualidade na fase inicial da vida escolar que é tão importante! Mais uma vez 
PARABÉNS!
Postado por 
Graça Ferraz
 em 25/01/2012 10:03

Puxa, que legal! Renovar é sempre bom e ainda mais com a Erica e Ana Maria! Duas
pessoas super dedicadas e comprometidas! Parabéns a equipe!
Postado por 
Alessandra
 em 25/01/2012 10:16

Parabéns e boa sorte , pois o trabalho da Árabe sempre foi maravilhoso.Trabalho 
na Antônio Austregésilo e recebemos alunos da Árabe todos os anos.
Postado por 
Cláudia dos Santos Lopes de Castro
 em 25/01/2012 10:45

Estamos muito contentes e confiantes. Sabemos que os desafios serão muitos, mas 
com a colaboraçao do grupo de professoras e funcionários e de amigos de outras 
escolas, conseguiremos vencê-los.Obrigada pelo carinho, pelo apoio e incentivo 
de todos. Abraços carinhosos, Érica, Ana Maria e Eliane.
Postado por 
Eliane
 em 25/01/2012 16:51
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 24/01/2012
<TÍTULO>
Palestra: Inclusão e Mediação Escolar - Criando Alternativas para Alunos com 
Deficiência

<TAGS>
Tags: 
promoção, twitter, palestra, inclusão.

     A Creative Ideias disponibilizou para o 
Rioeduca cinco convites que disponibilizaremos gratuitamente para os cinco 
sorteados entre quem retuitar a divulgação do evento
Inclusão e Mediação Escolar - Criando alternativas para alunos com deficiência

Para saber mais sobre o evento, clique na imagem do site oficial:

[FOTO]
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twitter
(16)

inclusão
(7)

promoção
(1)

palestra
(1)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 24/01/2012
<TÍTULO>
Quando a Aula Transpõe as Paredes da Sala e se Estende por Toda a Escola
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<TAGS>
Tags: 
educaçãonotadez.

     Sou professora de uma turma de 
aceleração do Projeto Autonomia Carioca 
 Acelera 1B e participo de uma revolução na qualidade da educação p
blica da cidade do Rio de Janeiro. Minha turma é pequena, tem 18 alunos (na 
época da aula) com idades entre 12 e 15 anos, com defasagem série/idade. Comecei
na 
ltima semana de abril a lecionar na Rede P
blica de Ensino e encontrei vários alunos com problemas sérios de comportamento 
e de aprendizagem

A proposta do projeto para a solução desses problemas prevê que no início de 
cada aula haja uma din
mica ou brincadeira de integração. Entretanto, alguns alunos eram bem reticentes
quanto à participação nesta atividade. Mas, com o tempo, essa resistência foi 
sendo vencida e houve um maior entrosamento entre os alunos, melhorando também a
forma como se relacionavam. Com o tempo deixei que eles escolhessem qual seria a
din
mica utilizada, de modo a desenvolver a autonomia e o espírito de liderança.

Outra proposta do Autonomia Carioca é oferecer uma nova perspectiva de ensino, 
voltada para a apreensão dos conte
dos e desenvolvimento do pensamento crítico. Constava no planejamento do 
módulo 1
, uma aula sobre biodiversidade e ecossistema. Dentro da ideia 
freiriana
 é prevista uma aula-passeio, mas, como não havia tempo de organizar um passeio 
fora da escola, para tornar a aula menos teórica e mais concreta, resolvi 
utilizar o pátio da escola, que possui algumas árvores e plantas.

Logo, no dia 16 de junho de 2011, esperei que todos os outros alunos da escola 
entrassem em suas salas, levei os meus alunos ao pátio central e pedi que se 
imaginassem cientistas/biólogos e observassem e descrevessem tudo ao seu redor, 
utilizando-se de desenhos ou da escrita para relatar o que observavam.
 (Confira o desfecho dessa história da professora Edilene Almeidab no Educação 
Nota DEZ)

[FOTO]
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educaçãonotadez
(11)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 26/01/2012
<TÍTULO>
Por um Mundo Melhor na E.M Octavio Frias

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, entrevistas.
A E.M. Octavio Frias de Oliveira pretende contribuir para a formação de um mundo
mais solidário e mais justo, através da educação e de vivências significativas 
que oportunizem aos alunos refletirem sobre a cultura da paz, desde o seu 
cotidiano até a expressão mais ampla de um mundo melhor. Este é um dos 
princípios do Projeto Político Pedagógico da escola que, inaugurada em novembro 
de 2008, só agora em 2012 tem a primeira direção eleita pela comunidade escolar.

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]
Da esq.p/dir. A Diretora Adjunta Teresinha, a Diretora Geral Érika e a 
Coordenadora Pedagógica Maristela
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7ªcre
(192)

entrevistas
(28)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 25/01/2012
<TÍTULO>
A Poesia e os Misteriosos Labirintos da Linguagem Figurada

<TAGS>
Tags: 
educaçãonotadez, desafiorioeduca.

     Sou professora de Língua Portuguesa e 
atuo como coordenadora pedagógica no 1
 segmento. Busco sempre um ensino de qualidade priorizando a leitura e a escrita
na Escola Municipal João de Deus, que já é uma referência de ensino com notas 
altas no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica)

Como afirmou Roland Barthes em seus escritos, quem escreve é um escritor, logo o
verbo é intransitivo. Agora quem escreve e não é um escritor, o verbo é 
transitivo, porque o que importa são que os dados transmitidos possam ser 
válidos em qualquer situação comunicativa. A escola não tem pretensão de fazer 
escritores, mas, sim, de propiciar um encontro com o texto e a escrita para a 
vida.

Logo, apaixonada por gêneros textuais, ao longo dos anos tenho procurado 
incentivar a leitura e a escrita através de projetos que provoquem o 
encantamento do imaginário para que a escrita desabroche.

No ano de 2011, com 
A caixa das delícias
, de Emannuel Marinho, desenvolvi em todas as turmas o projeto de poesias que 
convida a todos para entrar nos misteriosos labirintos da linguagem figurada, 
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que muito encanta.

O trabalho teve início com a caixa apresentada poeticamente aos professores, no 
Centro de Estudos, com o objetivo de levá-los a refletir sobre poesia e a 
colocá-la em prática com seus alunos. A seguir, a caixa fechada foi apresentada 
aos alunos. Foram feitas perguntas e, nas paredes da Unidade Escolar (UE), 
afixados cartazes com questionamentos sobre o conte
do da caixa.
 (Leia mais no Educação Nota Dez de hoje)

[FOTO]

educaçãonotadez
(11)

desafiorioeduca
(3)

<COMENTÁRIOS>

Amiga, parabéns você merece todo esse reconhecimento. Sinto muitas saudades da 
época que trabalhavamos juntas. bjs boa sorte!!!!
Postado por 
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Roberta Bighi
 em 26/01/2012 18:44

Parabéns!!! Bom saber que seu trabalho está sendo reconhecido!!!! bjsss
Boa sorte!!!!
Postado por 
Adriana
 em 31/01/2012 22:30
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 27/01/2012
<TÍTULO>
CIEP Av. dos Desfiles (PEJA) - Novos Sonhos, Novas Conquistas

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

No final de 2011, a professora Alessandra Aranha Teixeira foi eleita diretora 
pela comunidade do CIEP Avenida dos Desfiles - PEJA. Em entrevista à equipe 
Rioeduca, Alessandra contou que começou a carreira de magistério há 12 anos.

[FOTO]

A nova gestora relata que sua grande motivação para se candidatar à direção do 
CIEP foi o vínculo afetivo que possui com o espaço e as pessoas que o compõe. 
Para o novo ano letivo, a educadora tem como missão trabalhar para que seus 
alunos tornem-se cidadãos conscientes de suas funções, direitos e deveres 
sociais, e estejam preparados para enfrentar tais desafios.

Perguntamos à Alessandra qual a primeira ação que terá ao iniciar o ano letivo. 
A professora afirmou que o planejamento coletivo é sua prioridade, pois assim 
todos os envolvidos no processo educacional de sua escola poderão ter uma meta 
que sirva de norte para a concretização de todos os objetivos propostos.

Alessandra revela que ao final de 2012 deseja olhar para trás e ver a 
materialização dos objetivos a que se propôs, incluindo Educação de qualidade 
que propicie o sucesso escolar do aluno.

Sonhos e Expectativas

Sonho com uma educação p
blica inclusiva, de qualidade e eficiência, que propicie a formação de cidadãos 
conscientes de seus direitos e deveres sociais, para a construção coletiva de 
uma sociedade melhor para todos, onde todos tenham oportunidades de 
desenvolvimento e crescimento. Desejo que tenhamos força, coragem e sabedoria 
para enfrentarmos cada desafio rumo ao sucesso!
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(Professora Alessandra Aranha Teixeira)

projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Sucesso!!! Lindas palavras, Alessandra! Tudo de melhor para seus alunos do PEJA
Postado por 
Leticia
 em 27/01/2012 13:02

Parabéns Alessandra e Equipe do Ciep 504. Professores e alunos saíram ganhando. 
Sucesso em 2012. Bjus Amigona!
Postado por 
Angela dos Santos Araújo
 em 27/01/2012 13:59
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Alessandra, parabéns!!! Tenho certeza que fará uma bela gestão... conte 
conosco... 
José Luiz - 1ª CRE
Postado por 
jose luiz
 em 27/01/2012 20:20

Parabéns colega! Que Deus oriente seu caminho e tudo seja feito com objetivo de 
oferecer uma educação de qualidade a todos os alunos do CIEP.
Postado por 
Fatima Braga
 em 27/01/2012 22:09

Lelê é uma gracinha de pessoa. Meiga, competente, interessada no sucesso da 
educação e de seus alunos; portanto será uma bela caminhada! Eu vou ficar na 
torcida pq adoro essa menina e sei de seu merecimento!!! Bjks Beth Lopes (502)
Postado por 
Beth Lopes
 em 02/02/2012 19:47
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 30/01/2012
<TÍTULO>
Construindo Redes para uma Gestão Eficiente - 1ª CRE

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, eventos.

No mês de janeiro, todas as Coordenadorias de Educação realizaram encontros e 
seminários para os gestores de nossa rede. Alguns diretores já têm longa 
experiência, outros foram eleitos em 2011, e estão começando esta maravilhosa e 
desafiadora jornada.

Nos dias 24 e 25 deste mês, a 1
 CRE realizou o seminário 
 Construindo Redes para uma Gestão Eficiente
.
 O encontro aconteceu na Escola Municipal Portugal, no bairro de São Cristóvão. 
A diretora da escola, Professora Cristiane Pontes junto com sua equipe, acolheu 
a todos com muito carinho. No primeiro momento, fomos recebidos pela 
Coordenadora da CRE, Professora RIta Eliane, para depois conversarmos com os 
Gerentes.

[FOTO]
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Em sua fala, a Coordenadora ressaltou a import
ncia de trabalharmos como equipe, e que as portas da CRE estão sempre abertas 
para receber os diretores. 
 O problema de vocês, é meu também!
 enfatizou.

Cada professor que palestrou, falou sobre sua área de atuação, objetivos, missão
e prioridades, repassando também as responsabilidades dos gestores. No entanto, 
todas as gerências reforçaram que a qualidade na Educação é o objetivo de todo o
trabalho.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Desde 2009, a Secretaria Municipal de Educação trabalha incansavelmente para 
levar
aos jovens de nossa cidade um salto de qualidade. Deste modo, o seminário foi o 
momento de unir nossas energias, e nos organizar para dar o melhor de nosso 
trabalho para alcançar nosso principal objetivo: Dar a cada criança matriculada 
em nossas unidades, o direito de ser feliz com seu presente e a sonhar com seu 
futuro. Nosso trabalho é formar cidadãos criativos, autônomos e solidários, com 
capacidade de administrar e construir suas vidas.

O ano de 2012 será certamente um ano de muito sucesso!

Confira também os blogs abaixo , com mais imagens do evento:

Blog da 1
 CRE :
http://cre01.blogspot.com/

Blog da Escola Municipal Portugal: 
http://escolamunicipalportugal-rio.blogspot.com/
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1ªcre
(234)

eventos
(210)

<COMENTÁRIOS>

Sucesso !
Postado por 
Fatima Braga
 em 30/01/2012 01:04

Muito Proveitoso esse Seminário!
Bons e novos ares na 1ªCRE!
Sinal de excelentes resultados.
Postado por 
Niverton Antunes
 em 30/01/2012 07:41

Parabéns à toda Equipe da Nossa Primeira Coordenadoria, pelo sucesso que foi o 
evento!
Postado por 
Alexandre Roque
 em 30/01/2012 14:46

Parabéns a todas as gerências, à Srª Coordenadora e a todos os diretores 
presentes ao proveitoso Seminário! 
Muito obrigado à Direção da E.M. Portugal pelo carinho e aos funcionários que 
nos acolheram e estiveram solícitos à todas as nossas necessidades.
Com certeza colheremos bons frutos desta experiência!
José Luiz - 1ª CRE
Postado por 
JOSÉ LUIZ
 em 30/01/2012 18:00

Parabéns a todas as gerências, à Srª Coordenadora e a todos os diretores 
presentes ao proveitoso Seminário! 
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Muito obrigado à Direção da E.M. Portugal pelo carinho e aos funcionários que 
nos acolheram e estiveram solícitos à todas as nossas necessidades.
Com certeza colheremos bons frutos desta experiência!
José Luiz - 1ª CRE
Postado por 
JOSÉ LUIZ
 em 30/01/2012 18:00
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 26/01/2012
<TÍTULO>
Inovando com Recursos Educativos – a Educopédia na 7ª CRE

<TAGS>
Tags: 
educopédia, educaçãonotadez, 7ªcre.

Sou Professor do Ensino Fundamental, uso as Tecnologias de Informação e 
Comunicação e participo de uma revolução na qualidade da educação p
blica da cidade do Rio de Janeiro. Hoje, estamos focados em unir computador e 
educação e nos perguntamos: Será que a máquina poderá substituir o efetivo 
trabalho pedagógico? Poderá afetar o binômio ensino x aprendizagem?

Vários sistemas computacionais foram e ainda estão sendo desenvolvidos com essas
características e têm desempenhado tarefas que contribuíram para essa abordagem 
educacional, que serão muito valorizadas por profissionais que compartilham 
dessa nova visão de educação. Por outro lado, existem profissionais que se 
enquadram facilmente em sistemas de ensino sofisticados, que desejam sistemas 
computacionais com qualidades de inteligência.

O uso do computador na educação deverá promover mudanças na abordagem pedagógica
vigente 
 e não apenas colaborar com o professor, para tornar mais eficiente o processo 
de transmissão de conhecimento. A utilização da informática na educação deve ser
analisada como processo de modernização, renovação e troca de resultados. Bill 
Gates (1995: 316), proprietário da empresa Microsoft, em seu livro 
A Estrada do Futuro
 ressalta que a capacidade para a inovação será muito importante para superar as
desigualdades sociais e culturais entre classes e povos. Ou seja, essa inclusão 
ultrapassará as fronteiras da educação convencional, dando às escolas 
oportunidades para renovar a forma de se trabalhar os conte
dos programáticos.
 (continue lendo o relato do professor Vitor Hugo Almeida)

[FOTO]
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7ªcre
(192)

educopédia
(86)

educaçãonotadez
(11)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 27/01/2012
<TÍTULO>
Gerência de Infraestrutura da 8ª CRE Apresenta o Programa de Alimentação Escolar

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.
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A Gerência de Infraestrutura da 8
 CRE reuniu as equipes de direção para falar sobre um assunto muito importante: 
Alimentação Escolar

[FOTO]

Palestrante: Tania Santiago - Nutricionista do Instituto Annes Dias

O Programa de Alimentação Escolar (PAE) é elemento essencial para qua a 
alimentação saudável seja realidade para os estudantes de nossa cidade, sendo 
assim é fundamental que os gestores conheçam o programa e cuidem para que ele 
seja realizado de forma plena nas escolas.

Na reunião realizada no dia 26 de janeiro, a nutricionista Tania Santiago do 
Instituto Annes Dias apresentou o Guia Alimentar das Escolas e Creches da 
Prefeitura do Rio de Janeiro, que é o documento oficial para todas as 
orientações a respeito do armazenamento, preparação, higiene e distribuição dos 
alimentos.

Este documento traz informações importantes não só para a direção da escola, 
como também para as Merendeiras, professores, alunos e responsáveis.

Emprego da alimentação saudável e adequada, que compreende o uso de alimentos 
variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos 
alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos 
alunos e para a melhoria do rendimento escolar, em conformidade com a faixa 
etária, o sexo, a atividade física e o estado de sa
de, inclusive dos que necessitam de atenção específica.
Resolução/CD/FNDE N
 38, de 16/07/2009 - PNAE - Diretrizes

[FOTO]

Para os novos gestores o assunto é uma novidade e tanto! Todos ouviram 
atentamente às instruções que foram dadas e certamente irão zelar pelo 
cumprimento de todas as regras estabelecidas no Programa.

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é considerado um dos maiores 
programas na área de alimentação escolar do mundo!

[FOTO]

Ernani Ricardo - Gerente da Gerência de Infraestrutura

No segundo momento da reunião o gerente da Gerência de Infraestrutura, Ernani 
Ricardo, deu orientações sobre a documentação que é enviada via protocolo.

[FOTO]

Os alunos estão de férias, porém os gestores estão estudando e aprendendo muito!
Tudo isso para garantir que na volta às aulas os alunos das escolas da 
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Prefeitura do Rio de Janeiro recebam o que é de direito: Educação de Qualidade!

[FOTO]

Equipe da Gerência de Infraestrutura (GIN) - 8
 CRE

Partindo da esquerda: Anne Vasconcelos, Lurdinha, Ernani Ricardo, Adriane e 
Rosilane

O Rioeduca deseja
que a equipe da GIN realize um bom trabalho em 2012!

Fonte: 
www.saude.rio.rj.gov.br/nutricao

Print
PDF

8ªcre
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(193)

<COMENTÁRIOS>

Merenda escolar é um assunto sério, sim! Acho muito bom que estes novos 
diretores aprendam sobre o assunto e depois multipliquem nas escolas para pais e
funcionários. Algumas crianças têm esta alimentação como a principal do dia, 
então ela precisa ser saborosa, nutritiva e para todos! Excelente iniciativa da 
8ª CRE. Parabéns!
Postado por 
Nilza F. da Silva
 em 27/01/2012 21:55

Parabéns!
Postado por 
Fatima Braga
 em 27/01/2012 22:12

Equipe nota 10! O Ernane tornou essa divisão um lugar tranquilo e equilibrado, 
sempre muito atencioso e capaz de sugerir soluções nos problemas mais difíceis 
...com calma e segurança nos orienta e ajuda. Isso se reflete em toda sua 
equipe,,,Parabéns a todos!
Postado por 
Beteribasdegoi
 em 28/01/2012 22:18

Estamos com a oportunidade de saber tudo sobre as escolas de nossos filhos 
através deste portal. Eu acompanho e recomendo! Sou pai de um aluno da 8ª CRE e 
gosto de me manter informado. Parabéns 8ª CRE!!!
Postado por 
Adriano sales
 em 29/01/2012 18:00

A equipe da GIN está de parabéns, sempre atenciosos para esclarecer as nossas 
dúvidas. Obrigada por tudo.
Postado por 
Myrthes
 em 29/01/2012 19:40

Sr. Ernani veio dar uma nova visão a esta divisão. A GIN tem feito um trabalho 
muito melhor, menos burocrático e atendendo mais as necessidades das escolas. 
Parabéns! Boa iniciativa falar destas pessoas que trabalham tanto nos 
bastidores, mas que também fazem o sucesso das escolas na 8ª CRE. Um beijão para
Rosi! Sempre educada, gentil, amável,...
Postado por 
Renata Cristina
 em 30/01/2012 10:14
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

Página 273



RIOEDUCA 2

<DATA>
Quarta-feira, 01/02/2012
<TÍTULO>
E.M. Jacques Raimundo em Tempo de Inovar

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, novadireção.

Para a nova diretora da Escola Municipal Jacques Raimundo, Andréa Martha, inovar
significa partilhar as diferentes experiências em busca de um 
nico alvo.

Assim sendo, professores, alunos e direção precisam estar em sintonia

[FOTO]

A professora Andréa Martha atuou até 2011 como Coordenadora Pedagógica da 
Escola Municipal Presidente Roosevelt
, agora seu novo ano lhe reserva novas experiências, pois foi eleita diretora da
Escola Municipal Jacques Raimundo.

Andréa Martha pretende associar suas práticas como Coordenadora Pedagógica às 
experiências dos professores de sua nova escola.

Suas primeiras ações já estão
planejadas, porém a nova diretora espera ansiosa o retorno dos professores para 
juntos decidirem as prioridades.

Uma das novidades que ela pretende implantar é a criação do Blog da escola, com 
o objetivo de maior integração entre professores, alunos e responsáveis.

O Blog é uma das inovações que pretendo propor logo que os professores voltarem 
e depois, havendo possibilidade, gostaria muito que a escola participasse do 
projeto CineClube, onde a escola terá uma sala com ambiente de Cinema e o 
professor responsável receberá capacitação pela UFRJ.

Eu conheço e sei que o projeto é muito bom!

 Andréa Martha

[FOTO]

A diretora Andréa Martha pensa em inovar com o objetivo de promover ações que 
contribuam para o desenvolvimento dos alunos. Com
o apoio de toda a comunidade escolar, certamente 2012 será um ano de muitas 
conquistas! Esse é o desejo do Rioeduca para a Escola Municipal Jacques Raimundo
e para todas as escolas da 8
 CRE.
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8ªcre
(193)

novadireção
(5)

<COMENTÁRIOS>

Olá Andréa Martha!  Faça o melhor, deixe marcas, supere-se, pois a gratificação 
de saber que foi benéfica na vida de seus professores e alunos é tudo de 
maravilhoso.
Parabéns!
Regina Bizarro
Postado por 
ReginaBizarro
 em 01/02/2012 08:31

Sucesso é tudo que desejo, para vocês e toda a equipe. Esta comunidade escolar 
merece...
Fatima Ribeiro.
Postado por 
Fatima Ribeiro
 em 01/02/2012 09:02
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Amiga Andrea, boa sorte na sua nova jornada. Estarei na torcida por você. Muitas
felicidades.
Postado por 
Isabelle
 em 01/02/2012 10:03

Sucesso para a nova direção e todos desta Unidade Escolar.
Postado por 
Fatima Braga
 em 01/02/2012 22:52

Conheço esta escola e sei que você fará um bom trabalho! Parabéns.
Postado por 
Adriano dos Santos sales
 em 02/02/2012 16:00

Parabéns diretora !
Postado por 
Wilson (diretor novo da E.M. Ponte dos Jesuítas 10ª CRE )
 em 05/02/2012 22:20
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 30/01/2012
<TÍTULO>
Boas Vindas ao Ano Letivo de 2012 no Blog da E.M. Shakespeare

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, blogsdeescolas.

     A E.M. Shakespeare apresenta seu blog e 
dá as boas vindas ao ano letivo de 2012. Hoje vamos conhecer um pouco sobre o 
patrono e o trabalho desta escola.

[FOTO]

Caricatura de Shakespeare

Shakespeare é considerado um dos mais importantes dramaturgos e escritores de 
todos os tempos. Seus textos literários são verdadeiras obras de arte e 
permaneceram vivas até os dias de hoje, onde são retratadas frequentemente pelo 
teatro, televisão, cinema e literatura.

Nasceu em 23 de abril de 1.564, na pequena cidade inglesa de Stratford-Avon. 
Nesta região começa seus estudos e já demonstra grande interesse pela literatura
e pela escrita. Com 18 anos de idade casou-se com Anne Hathaway e, com ela, teve
três filhos. No ano de 1.591 foi morar na cidade de Londres, em busca de 
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oportunidades na área cultural. Começa escrever sua primeira peça, Comédia dos 
Erros, no ano de 1.590 e termina quatro anos depois. Nesta época escreveu 
aproximadamente 150 sonetos.

Embora seus sonetos sejam até hoje considerados os mais lindos de todos os 
tempos, foi na dramaturgia que ganhou destaque. No ano de 1.594, entrou para a 
Companhia de Teatro de Lord Chamberlain, que possuía um excelente teatro em 
Londres. Neste período, o contexto histórico favorecia o desenvolvimento 
cultural e artístico, pois a Inglaterra vivia os tempos de ouro sob o reinado da
rainha Elisabeth I. O teatro deste período, conhecido como teatro elisabetano, 
foi de grande import
ncia. Escreveu tragédias, dramas históricos e comédias que marcam até os dias de
hoje o cenário teatral.

Os textos de Shakespeare fizeram e ainda fazem sucesso, pois tratam de temas 
próprios dos seres humanos, independente do tempo histórico. Amor, 
relacionamentos afetivos, sentimentos, questões sociais, temas políticos e 
outros assuntos, relacionados à condição humana, são constantes nas obras deste 
escritor.

No ano de 1.610, retornou para Stratford, sua cidade natal, local onde escreveu 
sua 
ltima peça, A Tempestade, terminada somente em 1.613. Em 23 de abril de 1.616 
faleceu o maior dramaturgo de todos os tempos, de causa ainda não identificada 
pelos historiadores.

Informações retiradas de 
http://www.suapesquisa.com/shakespeare/
acesso em 24/01/2012

[FOTO]

Navegando pelo blog da E.M. Shakespeare, encontrei algumas postagens sobre o 
projeto realizado em 2011, 
Shakespeare numa Viagem Literária
, que explorou diferentes tipos de textos e suas funções sociais.

A culmin
ncia deste projeto aconteceu no dia 02 de dezembro, os alunos dançaram e 
dramatizaram m
sicas que falavam sobre leitura e produção textual como: carta de amor, 
telegrama, bilhete, história, e-mail...

Vejamos como foi a culmin
ncia do projeto 
Shakespeare numa Viagem Literária
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Nota: Imagens retiradas do blog da escola

Conheça o blog da E.M. Shakespeare clicando aqui
http://www.escolamunicipalshakespeare1.blogspot.com/

Parabéns à E.M. Shakespeare pela criação do blog e pela realização dos projetos 
em 2011.

Também queremos conhecer e divulgar o blog de sua escola. Envie o endereço para 
o representante de sua CRE e participe deste espaço que é nosso!

Gostou desta publicação? Deixe um comentário!

Professora Renata Carvalho 
 Representante Rioeduca 
 2
CRE

     Twitter: @tatarcrj

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net
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blogsdeescolas
(402)

2ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns ! Muito lindinho o blog.
Postado por 
Fatima Braga
 em 30/01/2012 01:06

Que lindo! Parabéns, Renata, pela reportagem! Parabéns à E.M. Shakespeare!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 30/01/2012 10:26

Renata, fiquei emocionada ao ver sua reportagem sobre o trabalho realizado na 
nossa escola e consequentemente a divulgação do noss blog. Obrigada e parabéns 
pelo seu trabalho divulgando os trabalhos maravilhosos realizados pelos 
professores  da nossa rede!!!
Postado por 
Vivian Mattos
 em 31/01/2012 13:14

Emocionada e feliz é pouco para expressar o meu orgulho e agradecer a 
oportunidade de estar dirigindo esta escola à 12 anos e onde comecei a caminhar 
como aluna. Agradeço à você Renata e as demais pessoas que tão carinhosamente 
comentaram nosso Blog. Isso tudo é fruto de muito trabalho, união e compromisso 
com a Educação! Parabéns a todos que compõem esta equipe!
Postado por 
Claudia Pardelinha
 em 31/01/2012 17:19
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Parabéns, a toda equipe da escola. Tenham a certeza que vocês fazem a 
diferença!!!!
Espero que em 2012 tenhamos muitas novidades na escola com professores e alunos 
felizes!!!
Grande beijo
Postado por 
Morgana Rezende
 em 01/02/2012 01:39
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 27/01/2012
<TÍTULO>
O Uso da Internet como uma Extensão da Leitura para os Jovens

<TAGS>
Tags: 
educaçãonotadez, desafiorioeduca.

     Sou professora de Sala de Leitura do 
Ginásio Experimental Carioca Von Martius, 9
 CRE, Campo Grande e participo de uma revolução na qualidade da educação p
blica da cidade do Rio de Janeiro. Educadora desde 1984, há mais de 25 anos 
iniciei minha carreira na Escola IPEG, da 10
 CRE, como professor II, alfabetizando crianças. Mais tarde, em 1986, através de
um concurso da prefeitura do Rio, passei para minha 2
 matrícula, desta vez como professor I de Matemática, na 9
 CRE, em Campo Grande.

Com o nascimento do meu 1
 filho, e por motivos pessoais, tive que pedir exoneração de minha 1
 matrícula, dando aulas apenas de Matemática para o 2
 segmento. Em 1999, quando nasceu meu 3
 filho, consegui ficar novamente com duas matrículas, dando aulas de Matemática.

Em minhas aulas sempre me preocupei com a escrita e a interpretação da leitura. 
Na solução dos problemas matemáticos o raciocínio lógico só aparece depois da 
interpretação. Este cuidado constante abriu espaço para que, junto aos cursos de
Informática Educativa, eu me tornasse professora de Sala de Leitura. Isso mesmo,
uma professora de Matemática na Sala de Leitura! Aconteceu logo depois, do 
nascimento do meu 4
 filho, em 2001. Com minha licença maternidade fiz alguns cursos de Informática 
e fiquei responsável pela Sala de Leitura e pelo Laboratório de Informática da 
Escola Municipal Von Martius. Imaginem! Ainda não existia a Educopédia
(Leia mais sobre a história da professora Maria Cristina Neves)

[FOTO]
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educaçãonotadez
(11)

desafiorioeduca
(3)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pelo relato, Cristina! Que a sua nova trajetória seja, como toda a sua 
vida, um enorme sucesso! Beijos, querida!
Postado por 
Luciane de Assis Almeida
 em 29/01/2012 17:32
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 27/01/2012
<TÍTULO>
xxx
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     APAGUE ESTA LINHA E DIGITE SEU TEXTO

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 03/02/2012
<TÍTULO>
Ana Carolina, um Orgulho para a Comunidade Escolar da EM Itália

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, alunos.

Determinação, organização, garra, muito estudo... Essas são algumas das 
atribuições que os alunos precisam ter para alçar voos surpreendentes que
 os levarão à aprovação nos colégios p
blicos, estaduais e federais, de qualquer lugar do Brasil.
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Com Ana Carolina não foi diferente.
Leia a entrevista e o relato que a aluna e seus responsáveis concederam ao 
Portal Rioeduca.

Ana Carolina dos Santos Nogueira é uma adolescente de 15 anos. Estudou do 6
 ao 9
 ano
na 
Escola Municipal Itália
 situada no bairro de Rocha Miranda, ao lado da 
Escolas Municipais Velinda Maurício da Fonseca
 e 
Gustavo Lessa
,
próxima, também, da 
5
 Coordenadoria Regional de Educação.

[FOTO]

Ana Carolina é filha da Sr
. Ana Carla dos Santos Nogueira e do Sr. Sérgio Luís Nogueira e é a Sr
 Ana Carla quem nos fala, através de uma entrevista por e-mail.

[FOTO]

Minha filha estuda na Escola Itália desde o sexto ano e a escolhemos porque 
neste bairro ela é a melhor em ensino e disciplina, no comando da Professora 
Dona Marta. Sempre tivemos uma relação próxima e boa com a equipe da Escola, 
pela nossa postura como responsáveis, e sempre que precisamos fomos bem 
recebidos por todos. Somos p

articipativos, pois estivemos presentes em todas as reuniões de pais e
atividades que os responsáveis foram convidados.

Sobre o Projeto Político Pedagógico da Escola Itália
a Sr
 Ana Carla diz conhecer, além de dizer que a direção segue o 
estatuto do governo
.

Segundo ela, as maiores qualidades e maiores dificuldades da EM Itália são, 
respectivamente: o bom ensino, uma direção impecável e
pulso forte, além de uma equipe de bons professores. Quanto a dificuldades: 
conseguir uma vaga para os filhos.

Ela ainda avalia dizendo que a boa educação oferecida pela escola une a 
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qualidade do grupo de professores, o que evidencia um melhor atendimento para

 os alunos e a certeza de que eles têm uma ótima base na educação fundamental.

Quando lhe perguntei sobre a indicação da EM Itália à outras pessoas, ele 
respondeu: 
Sim, é claro que indicaria, e aconselho os pais a incentivarem seus filhos ao 
estudo e que contem sempre com a ajuda de toda a escola
.

A responsável concluiu a entrevista, dizendo sobre o trabalho da atual gestão da
SME no Município do Rio de Janeiro: 
Os governos passados atrapalharam muito a Educação do RJ com a aprovação 
automática. Hoje, observo que a secretária e sua equipe, querem corrigir esse 
erro
.

Após a entrevista com a responsável, um relato, via online, da aluna Ana 
Carolina sobre o que ela acha desse processo. 

[FOTO]

Sempre fui o tipo de menina super educada, que faz todos os trabalhos de casa e 
que tem um relacionamento muito bom com todos. 

Estudar na Escola municipal Itália foi a melhor escolha que eu poderia ter feito
para terminar o meu Ensino Fundamental, pois a escola era próxima a minha casa, 
é bem organizada e bem dirigida, tem ótimos professores que fazem de tudo para 
que seus alunos aprendam cada vez mais, entre outras coisas. 

Desde pequena eu decidi correr atrás dos meus sonhos e foi a vontade de 
realizá-los que me fez ser persistente e lutar pelos meus objetivos. Preparei-me
para o concurso com a ajuda de muitas pessoas, tanto da escola Itália, como do 
curso preparatório que fiz no Tamandaré. Depois de todo o meu esforço, fiquei 
feliz em saber que tinha conseguido o que eu queria, passei na Fiocruz.

Um conselho para você que vai cursar o nono ano agora em 2012: estude, 
esforce-se e acredite, pois você irá conseguir passar para algum Colégio 
Federal, assim como eu!

A Escola Municipal Itália é dotada de um espaço fabuloso e tem em seu interior 
várias salas de aula muito bem aparelhadas e, também, de
oficinas. A Escola
trabalha com alguns projetos, além de ter um amplo auditório, que vez ou outra é
usado com fins de Seminário, Reuniões, apresentações de alunos, assim como em 
sua ótima quadra.

De acordo com algumas pessoas que moram em Rocha Miranda e bairrros adjacentes, 
a Escola
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 Itália é uma das mais procuradas na região pela qualidade do
ensino e organização.

Conheça o trabalho do Rioeduca acessando o 
Portal
. Este portal SOMOS NÓS!

Se todos trabalharmos juntos, faremos a diferença! Afinal, somos a maior rede de

Educação Municipal da América Latina.

Escreva para o Representante da sua CRE, informando o endereço de seu blog e/ou 
da escola, para que possamos publicá-lo através do link 
http://www.rioeduca.net/sobrenos.php

ReginaBizarro_ Representante do Rioeduca na 5
CRE

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza
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5ªcre
(268)

alunos
(4)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns, Ana Carolina! Parabéns para a equipe da Escola Itália também!!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 03/02/2012 16:17

Eu e minha mae queriamos agradecer a Dona Regina e a todos!!!
Postado por 
Ana Carolina e Ana Carla
 em 04/02/2012 20:16

Gostaria de parabenizar a Ana Carolina. Continue assim vá em busca dos seus 
sonhos. Parabéns para a mãe e os profissionais da E.M. Itália. Valeu Regina por 
mais uma bela postagem. Obrigada.
Postado por 
Ana Márcia
 em 05/02/2012 00:27
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 31/01/2012
<TÍTULO>
Larissa e Melina, Destaques da E.M. Affonso Penna em Concursos para o Ensino 
Médio

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, entrevistas.

     As alunas Larissa de Ara
jo Dias e Melina Quintanilha de Carvalho cursaram o 9
 ano do Ensino Fundamental na E.M. Affonso Penna e foram aprovadas em concursos 
para escolas do Ensino Médio. Hoje, elas e suas famílias nos contam um sobre a 
rotina de estudos que proporcionou essas histórias de sucesso

[FOTO]

     Da esquerda para a direita: 
Diretora-adjunta Haydée Maria, diretora Maria do Carmo, mãe da Melina a senhora 
Patricia Campista, aluna Melina Quintanilha, mãe da Larissa a senhora Adriana de
Ara
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jo e aluna Larissa de Ara
jo

Larissa participou desta entrevista acompanhada de seus pais, Adriana de Ara
jo e Orlando Pereira Dias. Ela estudou na E.M. Affonso Penna desde o ano de 
2009, cursando assim do 7
 ao 9
 ano do Ensino Fundamental nesta unidade escolar. Foi aprovada para cursar o 
Ensino Médio no CAP UFRJ, Colégio Pedro II, CEFET e NAVE.

[FOTO]

Da esquerda para a direita: Senhor Orlando Pereira pai da Larissa, aluna Larissa
e a senhora Adriana Ara
jo mãe da Larissa

Vamos conhecer um pouco mais sobre a rotina de estudos da Larissa em 2011.

Rioeduca 
 Por que a família escolheu a E.M. Affonso Penna?

A mãe de Larissa a senhora, Adriana de Ara
jo, visitou a escola para conhecer o Projeto Político Pedagógico e ressalta que 
foi bem atendida e apoiada pela Coordenadora Pedagógica Henriete durante o tempo
que sua filha frequentou esta unidade escolar.

Rioeduca 
 Como foi a rotina de estudos da Larissa em 2011?

A família de Larissa sempre incentivou os estudos e a leitura de livros. Na 
etapa final, antes das provas dos concursos, os pais estudaram junto com Larissa
para poder incentivá-la. A família ressalta que o incentivo da professora de 
Língua Portuguesa, Elizabete Andrezano, e do professor de História, Arthur 
Caser, foram fundamentais para a formação de Larissa.

Rioeduca 
 Larissa, como você se sente sabendo que foi aprovada em concursos para colégios
do Ensino Médio?

Estou realizada porque é um ponto importante para garantir meu futuro e ingresso
na universidade. Pretendo continuar com minha rotina de estudos para prestar 
concursos p
blicos e na universidade, cursar Direito.

Para aqueles alunos que irão prestar concursos para colégios do Ensino Médio, 
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aconselho que se esforcem bastante porque o resultado vale a pena e o apoio da 
família também é importante nesta etapa.

Rioeduca 
 Deixem uma mensagem para a E.M. Affonso Penna.

A E.M. Affonso Penna foi uma escola de grande import
ncia que sempre apoiou e colaborou com o desempenho de Larissa, por isso, 
gostaríamos de agradecer o apoio e incentivo recebidos por parte dos professores
e da direção desta unidade escolar. A integração entre escola e família é 
essencial para o desenvolvimento escolar do aluno.

[FOTO]

Da esquerda para a direita: Senhora Patrícia e a aluna Melina

Melina Quintanilha de Carvalho participou desta entrevista acompanhada de sua 
mãe, a senhora Patrícia Campista Quintanilha. A aluna estudou na E.M. Affonso 
Penna desde o 6
 ano do Ensino Fundamental porque sua família teve boas referências da escola. 
No ano de 2008 a aluna participou de um concurso de redação obtendo o primeiro 
lugar. Ela foi aprovada para cursar o Ensino Médio no Colégio Pedro II e também 
conseguiu bolsa de estudos, através de provas, em uma instituição particular.

A mãe de Melina nos conta que costuma participar das reuniões de responsáveis 
por acreditar que seja uma forma de integração entre família e escola e, também,
o momento de conversar com a direção e professores sobre o desempenho escolar do
aluno.

Vamos conhecer um pouco sobre a rotina de estudos de Melina em 2011.

Rioeduca 
 Como foi a rotina de estudos no 9
 ano do Ensino Fundamental?

Melina estudava na escola e também reservava horário para estudar em casa, 
inclusive, nos finais de semana. A ideia de prestar concursos para colégios do 
Ensino Médio lhe foi apresentada por sua mãe e por seus professores. Melina 
aceitou a ideia visando uma boa preparação no Ensino Médio para, no futuro, 
fazer um curso superior em Medicina, Jornalismo ou Cinema.

Rioeduca - Melina, como você se sente ao saber que foi aprovada em concursos 
para colégios do Ensino Médio?

Estou muito feliz, acredito que será bom para o meu futuro e espero ter uma boa 
base para prestar concursos como o ENEM. E aos alunos que irão prestar concurso 
em 2012, aconselho que estudem e dediquem-se bastante para alcançar o objetivo.
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Rioeduca 
 Deixem uma mensagem para a E.M. Affonso Penna.

Sentiremos saudades da escola e queremos agradecer a direção, inclusive, a 
Coordenadora Pedagógica Henriete pelo apoio e incentivo que recebemos. Nossa 
família pôde perceber o retorno que a Melina teve nos estudos.

[FOTO]

Meninas, parabéns pela conquista!

Muito sucesso nesta nova etapa escolar!

O Portal Rioeduca é um espaço feito por e para professores, a fim de divulgarmos
as práticas pedagógicas que colaboram com a educação carioca. Participe também 
deste espaço que é nosso! Divulgue os blogs ou projetos realizados em sua 
escola, para isso, entre em contato com o representante Rioeduca em sua CRE.

[FOTO]

Clique e conheça o representante do Rioeduca em sua CRE

Gostou desta matéria? Deixe um comentário!

Professora Renata Carvalho 
 Representante Rioeduca 2
 CRE

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj
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2ªcre
(192)

entrevistas
(28)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns meninas, sigam em frente com muito sucesso e perseverança. Estudem 
sempre, porque o estudo ninguém lhes tiram.
Bjs!
Regina
Postado por 
ReginaBizarro
 em 31/01/2012 09:49

Parabéns, Larissa e Melina!!! Sucesso para vocês!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 31/01/2012 11:41

Parabéns, Larissa e Melina!!!
Postado por 
Fatima Braga
 em 31/01/2012 21:31

Parabéns, Larissa, Melina e toda equipe da Afonso Penna pela seriedade do 
trabalho e compromisso com a educação de qualidade. Estamos orgulhosas de vocês.
Um grande abraço, Morgana e equipe ( 2ª CRE/GED)
Postado por 
Morgana Rezende
 em 01/02/2012 01:08
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Terça-feira, 07/02/2012
<TÍTULO>
Creche Municipal São Miguel Arcanjo, da Antiga à Nova Direção

<TAGS>
Tags: 
5ªcre.

Um Arcanjo e uma Creche se entrelaçam para levar aos pequeninos mais do que
harmonia e brincadeiras. Ambos, patrono e instituição, começam construir a 
história de vida desses bebês, num ambiente sadio, com pessoas preparadas que 
lhes proporcionarão aulas de m
sica, de dança, de artes, psicomotricidade e muitas brincadeiras.

[FOTO]

[FOTO]

A Creche Municipal 05.15.602 São Miguel Arcanjo, está localizada a Av. Edgard 
Romero, 757, num dos bairros mais conhecidos da Zona Norte, Madureira. 

As professoras Conceição Prazeres (diretora) e Lenita Vidal (diretora adjunta) 
estiveram à frente da direção até dezembro de 2011 e para o 
triênio 2012/2015 
serão gestoras as professoras 
Fátima Janaina Silva (diretora) 
e
 Márcia Regina Netto (diretora adjunta).

[FOTO]

[FOTO]

Mas, um Arcanjo patrono da Creche?

Sim, 
Miguel, o Arcanjo
, 
patrono da Creche São Miguel Arcanjo
, foi escolhido pela história de vida que viveu em nome da 
justiça
. É considerado pela Igreja Católica como 
chefe dos exércitos celestiais e o padroeiro da Igreja Católica
. 
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A 
Creche Municial São Miguel Arcanjo
 encontra-se no bairro vizinho ao da 
Paróquia de São Miguel Arcanjo
, que está localizada no bairro Colégio, à Rua Toriba, 145.

Segundo a Igreja, é o anjo do arrependimento e da justiça e é comemorado sob o 
nome de São Miguel Arcanjo, em 29 de setembro.

Origem das Creches no Mundo

A primeira ideia de creche que se tem conhecimento surgiu na Europa - França, 
Aldeia de Ban de La Roche, por volta de 1770, quando um pastor de ovelhas 
residente no campo resolveu cuidar das crianças da aldeia enquanto as mulheres 
trabalhavam. Essa ideia foi logo aprovada e disseminada por vários países. 

As primeiras creches estruturadas para 
abrigar
 as crianças durante o trabalho das mães, que se tem notícia, surgiram por volta
de 1854 em Portugal e em Nova Iorque, com os nomes de Creche de São Vicente de 
Paulo e 
Day Nursey
, respectivamente.

Além do interesse de cuidar da criança, a história demonstra que a creche esteve
muito imbricada com interesses outros, que não apenas a criança. Por exemplo, em
tempo de guerras, momentos em que os homens tinham que se ausentar da família a 
fim de lutarem, as mulheres eram obrigadas a trabalhar fora do lar para garantir
o sustento da prole, isso levava ao incentivo à construção de creches e elas 
eram criadas em grande n
mero.

Aconteceu na Creche São Miguel Arcanjo no Fim do Ano Letivo de 2011

Em dezembro/2011, mês de Aniversário da Creche, aconteceu a Oficina Natalina 
para Responsáveis.

As oficinas foram dinamizadas pela, então, Professora Articuladora da Creche, 
uma lactarista e um responsável do berçário. 

Os responsáveis participaram ativamente e as orientadoras da Oficina utilizaram 
este momento para estarem integrando os responsáveis, investindo na criação de 
novas perspectivas da comunidade escolar, elevando a auto-estima e descobertas 
das suas potencialidades.

Segundo a direção, foi uma manhã muito produtiva e com um toque especial de 
alegria e encantamento da parceria escola-comunidade.
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Três Oficinas aconteceram simultaneamente:

1) Oficina de árvore de natal de balas e dobradura da estrela.

Dinamizadora: Professora Articuladora Ana Paula Simões

2) Oficina de presilha de fuxico natalino

Dinamizadora: Lactarista, Ismênia da Silva

3) Oficina de chinelo de strass

Dinamizadora: Responsável de um aluno da turma EI 50, Ana Paula Alfena

O blog, recentemente criado, 
http://cmsmarcanjo.blogspot.com/

, deverá estar sendo alimentado com atividades que acontecerão em 2012.

Conheça o trabalho do Rioeduca acessando o Portal. Este portal SOMOS NÓS! 

Se todos trabalharmos juntos, faremos a diferença! Afinal, somos a maior rede de

Educação Municipal da América Latina.

Escreva para o Representante da sua CRE, informando o endereço de seu blog e/ou 
da escola, para que possamos publicá-lo através do link 
http://www.rioeduca.net/sobrenos.php

ReginaBizarro_ Representante do Rioeduca na 5
CRE

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza
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5ªcre
(268)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todos os profissionais desta linda creche.Conheço a antiga diretora e
sei do bom trabalho realizado.Conheço também a nova direção e desjo que tenham 
muito sucesso e alegria para continuarem desempenhando cada vez melhor esta 
tarefa com os pequeninos.
Parabéns a todos e todas.
A você tambem Regina,está cada vez melhor !
Postado por 
Rosangela
 em 07/02/2012 13:38

Parabéns a todos os profissionais desta linda creche.Conheço a antiga diretora e
sei do bom trabalho realizado.Conheço também a nova direção e desjo que tenham 
muito sucesso e alegria para continuarem desempenhando cada vez melhor esta 
tarefa com os pequeninos.
Parabéns a todos e todas.
A você tambem Regina,está cada vez melhor !
Postado por 
Rosangela
 em 07/02/2012 13:38

Olá Rosangela, muito obrigada. O que me move escrever com coração é o excelente 
trabalho que nossas Escolas/Creches/CIEPs/EDIs/GECs desenvolvem. Obrigada, mais 
uma vez!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 07/02/2012 14:02

Parabéns!!! adoooro o trabalho de toda a equipe!! Conheço o trabalho da escola 
há mais de três anos!! Trabalhos lindos, criativos e sem falar do maravilhoso 
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acolhimento. Meu filho estudou nesta creche e ele se desenvolveu muito em todos 
os sentidos, apreciando muito os legumes, a organização e sendo uma criança mais
amável, pois todos passavam isto todos os dias. Beijos para todos!!!!
Postado por 
ADRIANE GUIMARÃES DIAS
 em 07/02/2012 15:03

Parabéns a todos os profissionais da C.M São Miguel Arcanjo,pelo excelente 
trabalho desenvolvido no ano letivo de 2011,implementaram a magia e o 
encantamento nesta comunidade de forma lúdica e enriquecedora,
Um grande abraço fraterno ,

Professora Articuladora Ana Paula Simões do ano letivo de 2011.
Desejo muito sucesso para as novas gestoras e toda a equipe da CRECHE E 
COMUNIDADE, SAIBAM QUE VOCÊS POSSUEM UM LUGAR ESPECIAL NO MEU CORAÇÃO....
QUERO APLAUDIR DE PÉ O AVANÇO DESTA COMUNIDADE ESCOLAR.....
Postado por 
Paula Simões
 em 14/02/2012 00:57
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 08/02/2012
<TÍTULO>
Eles acreditam na gestão democrática e participativa

<TAGS>
Tags: 
10ªcre.
[VÍDEO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10ªcre
(292)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns equipe que tanto admiro e amo.... Vocês não são 10, são 100000....
Postado por 
wilson
 em 08/02/2012 07:52

Sinvaldo,Parabéns por mais esta postagem linda.Obrigada pela ajuda .Vc é nota 
10000000000000000000000.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 08/02/2012 12:53

Como é bom a gente sentir que faz parte de uma equipe motivada que nos dá a 
certeza de que estamos construindo juntos uma nova e bonita história. Bjs a 
todos os amigos da Ipeg!!!
Postado por 
Flávia
 em 08/02/2012 20:27

Estou muito feliz e orgulhosa por fazer parte desta equipe maravilhosa! Um 
grande abraço a todos os amigos da nossa escola IPEG!
Postado por 
Cristiane
 em 08/02/2012 21:42

Parabéns Sinvaldo por mais esta linda e poética postagem! Estes gestores da IPEG
e sua equipe são 10! E são nossos parceiros de todas as horas! Parabéns a 
comunidade de Palmares por ser servida de tão nobre equipe de profissionais da 
educação!  Nós da E.M. 1019045 Ponte dos Jesuítas estamos juntos com vocês!  É a
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10ª CRE construindo a excelência em educação!
Postado por 
Antonio Carlos Batista Suzano
 em 09/02/2012 14:57
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 31/01/2012
<TÍTULO>
Escola Juliano Moreira, Biografia do Patrono que É Referência na Psiquiatria 
Brasileira

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, patronos.
Juliano Moreira foi médico e um dos pioneiros da psiquiatria brasileira.Ele
nasceu em Salvador, no dia 6 de janeiro de 1873.Sendo o primeiro professor 
universitário a citar e incorporar a teoria psicanalítica no seu ensino na 
Faculdade de Medicina.Ele é patrono da Escola
Municipal
Classe em Cooperação Juliano Moreira que está localizada na Colônia Juliano 
Moreira,na Taquara.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Da direita para a esquerda:Prof. Ros
ngela Augusto, Prof. Cecilia Amancio, Prof.Cristiane, Prof.Rejane, e a então 
coordenadora Soraia Pessanha

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

7ªcre
(192)

patronos
(25)

<COMENTÁRIOS>

Amo essa escola, de coração, e amo minhas colegas, companheiras, irmãs de 
profissão! Diariamente estamos acrescentando sempre umas as outras porque 
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ninguém sabe tudo e todo mundo depende sempre do outro pra alguma coisa!Agradeço
a Deus que me colocou nesse lugar, e não foi por acaso!
Postado por 
Cecilia
 em 31/01/2012 09:07

Olá garotas alegres e compromissadas!
Parabéns pelo trabalho tão significante da Classe em Cooperação Juiano Moreira.
Parabéns as professoras Luísa e Daisy por essa nova responsabilidade e alegre 
empreitada.
Postado por 
ReginaBizarro
 em 31/01/2012 09:53

Roberta, parabéns pela postagem!
Postado por 
Renata Carvalho
 em 31/01/2012 10:38

Parabéns a toda equipe desta escola pelo trabalho desenvolvido.
Postado por 
Fatima Braga
 em 31/01/2012 21:28

Esta equipe é nota 1000!!! Aprendi muito quando estive por lá, em DR. Pessoas 
acolhedoras, amigas e humanas em sua plenitude. E acima de tudo, profissionais 
competentes e altamente compromissadas. Parabéns a todos e todas e sucesso total
para as novas diretoras.
Postado por 
Valéria Poubell
 em 03/02/2012 10:49
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 01/02/2012
<TÍTULO>
Significado da Escola e Outros Projetos do Blog da E.M. Alagoas

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, peja, blogsdeescolas.

Só quem deixou a escola por um tempo sabe a sua import
ncia. Os alunos do PEJA da E.M. Alagoas participam da escritura do blog da 
escola e nos contam um pouco do que ela significa para eles.

O 
blog da E.M. Alagoas
 nasceu ainda em 2010. Nasceu, como a maioria dos blogs, da necessidade de 
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registrar e mostrar ao mundo o que não cabia mais entre as quatro paredes da 
escola.

[FOTO]

Do registro deste primeiro projeto de Receitas de Família, surgiram outras 
atividades postadas ao longo dos quase dois anos do blog. A mais recente fala do
projeto BOI, das professoras Cristina e Maria Auxiliadora com as turmas 192 e 
172. Uma das atividades desenvolvidas foi a elaboração, em grupos, de 
caça-palavras relacionando palavras da cultura popular, tema do trabalho.

[FOTO]

Outros registros podem ser acessados através de seus títulos via histórico. 
Também é possível acessar as matérias publicadas a partir dos m
eses de publicação. Sabores e Saberes é a continuidade do projeto que originou o
blog.

[FOTO]

Significado da Escola para os Alunos do PEJA 

O projeto que atraiu minha atenção durante a navegação do blog se intitula 
Significado da Escola. Os alunos foram sensibilizados através do vídeo 
[VÍDEO]
Vida Maria
 de Márcio Ramos. Acompanhem o trailer abaixo e não deixem de assistir ao vídeo 
completo.
[VÍDEO]

A proposta era escrever sobre as emoções suscitadas pelas imagens e 
relacioná-las com a própria história de vida pessoal e escolar. Os textos são 
muito ricos como o próprio vídeo. É interessante notar que os mesmos não estão 
todos formatados conforme os padrões do blog. Como foram os próprios alunos a 
digitarem seus textos, a função estética de padronização foi deixada para um 
segundo momento de reflexão, segundo a Professora Ana Paula, responsável pelo 
projeto de informática. Nos textos, vemos os motivos de cada um para o abandono 
e o retorno à escola. São as curvas da vida de cada aluno que demonstram a força
de vontade deles. A import
ncia da escola, na sociedade e na vida pessoal vem nas entrelinhas e no desejo 
de não mais afastar-se dela. O reconhecimento do trabalho realizado pelos 
professores do PEJA também se observa no carinho com que referem à escola. O 
relato da aluna Ros
ngela Coelho Barreira é somente um exemplo do entusiasmo demonstrado pelos 
alunos em seus textos.

[FOTO]
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Agora que um novo ano letivo se inicia, é sempre bom rever o significado e a 
import
ncia da escola para todos. Ter a visão distanciada de quem esteve fora da escola
e sentiu necessidade de voltar recarregam nossas forças para recomeçar. Confiram
outros relatos e projetos no blog da 
E.M. Alagoas.

[FOTO]

blogsdeescolas
(402)

3ªcre
(223)

peja
(21)

<COMENTÁRIOS>
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Que bom saber que o blog está "indo de vento em popa" e que a emoção de retornar
ao local onde nos alimentamos só de coisas boas é uma alegria sem preço.
Parabéns a todos da EM Alagoas.
Regina Bizarro
Postado por 
ReginaBizarro
 em 01/02/2012 08:36
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 03/02/2012
<TÍTULO>
Combatendo a Dengue nas Escolas

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, blogsdeescolas, saúde.

Depois das chuvas, o verão chegou com força e com ele a ameaça da Dengue. Como 
todos precisamos fazer a nossa parte, as escolas municipais da 3
 CRE registraram em seus blogs suas ações de prevenção. Vamos conferir algumas 
delas.

Um blog, como a escola, tem uma função social a cumprir. Não basta somente 
registrar atividades, projetos e reflexões da comunidade escolar. Precisa 
contribuir com o desenvolvimento do entorno escolar. A Dengue não é assunto novo
entre nós, cariocas. O combate a ela intensifica-se no verão, mas está sempre 
presente nos planejamentos escolares.

Vamos navegar pelos blogs da 3
 CRE e ver o que nossas escolas realizaram para que possamos ter um verão sem 
Dengue.

A Escola Municipal Jean Mermoz realizou uma mobilização contra a Dengue e a 
garotada pôs a mão na massa na elaboração de cartazes. No blog, temos também um 
vídeo comparando o combate a Dengue com uma disputa esportiva.

[FOTO]

Alunos da escola Jean Mermoz combatendo a Dengue com cartazes educativos

Como informação nunca é demais, o GEC Bolívar e a Escola Municipal Carlos Gomes 
realizaram palestras detalhadas sobre a vida do mosquito e as formas de 
exterminá-lo.
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A Brigada contra a Dengue do GEC Bolívar foi às ruas para informar a população 
sobre a campanha 
 10 MINUTOS CONTRA A DENGUE 
. Dez minutos não são nada na vida de cada um, mas fazem diferença na vida do 
mosquito.

[FOTO]

Informação repassada pela Brigada contra a Dengue do GEC Bolívar

No blog da E.M. Carlos Gomes, a informação é acompanhada da ação. Uma armadilha 
eficaz e simples contra o mosquito é apresentada. Confiram!

[FOTO]

E.M. Carlos Gomes informa sobre o ciclo de vida do mosquito

O blog da E.M. Tagore apresenta uma imagem com todas as situações a que 
precisamos prestar atenção redobrada já que os bairros atendidos por esta escola
têm alto índice de casos de Dengue.

[FOTO]

A professora T
nia Cruz em seu blog 
Brincando se Aprende com Prazer/2012
 nos conta da experiência de reutilizar as garrafas PET para o plantio de 
girassóis. Os pequeninos levaram muito a sério a atividade baseada em vasos 
freáticos ecológicos. Como serão que estão estes girassóis agora?

[FOTO]

Transformar garrafas PET em vasos para combater a Dengue

O blog da Turma da Tagore, dos alunos do projeto Nenhum a Menos da escola, 
registraram o passo a passo da confecção de um panfleto que foi entregue por 
eles aos responsáveis. O resultado final é um a verdadeira aula sobre a Dengue.

[FOTO]

Panfleto da Turma da Tagore, alunos do Nenhum a Menos

Uma bela exposição de trabalhos sobre a Dengue foi realizada na E.M. Londres. 
Com direito a mosquitos gigantes e tudo. A criançada estava muito interessada. 
Eles já sabem dos benefícios de combater a Dengue e conferiram o ciclo de vida 
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dele.

[FOTO]

Alunos da E.M. Londres conferem o ciclo de vida do mosquito

No blog da E.M. Tobias Barreto, mais um belo resumo das ações a serem realizadas
em poucos minutos do dia. Aqui também o importante é fazer a sua parte.

[FOTO]

E.M. Tobias Barreto no combate à Dengue

Pra finalizar, um texto que encontrei em minha visita à E. M. Nicolau Antônio 
Taunay no ano passado. Resume muito bem o que todos nós precisamos fazer. Então,
mãos à obra!

[FOTO]

Imagens e textos retirados dos blogs supracitados. Visite-os para maiores 
informações.
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blogsdeescolas
(402)

3ªcre
(223)

saúde
(45)

<COMENTÁRIOS>

Olá Angela e escolas. Muito boa reportagem, assim como as ações que as escolas 
da nossa rede desenvolvem.
Regina Bizarro
Postado por 
ReginaBizarro
 em 03/02/2012 09:04

Se todos se dispuserem a fazer a sua parte, no fim, todos estarão lucrando, 
combatendo esse mosquito!
Boa divulgação por parte das escolas! Isso mostra que estamos envolvidos no 
combate à dengue!
Postado por 
Profª Adriana Mendonça
 em 04/02/2012 22:06

Concordo com a Regina.Parabéns!
Postado por 
Fatima Braga
 em 05/02/2012 00:04

Excelente postagem! Ótima seleção e exposição dos projetos!! Como sempre Angela,
parabéns!!
Postado por 
Clarice Moreira Menezes
 em 06/02/2012 22:34
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 31/01/2012
<TÍTULO>
O Uso do Blog como Apoio à Aprendizagem

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, blogdeescolas.

Os blogs deixaram de ser apenas diários online para assumir funções muito mais 
significativas no processo de comunicação.
Basta acompanhar o n
mero de cliques e posts comentando as notícias para saber quais são os mais bem 
sucedidos.

Justamente o seu dinamismo e a possibilidade de ampliar a difusão de ideias é 
que faz do blog um aliado para quem procura e também produz conhecimento. Essa 
ferramenta se traduz em uma grande aliada dos professores no processo de 
ensino/aprendizagem.

Um blog se caracteriza como sendo um veículo de
comunicação em massa, tal como a televisão e o jornal, cujo objetivo é a 
comunicação
por difusão de informações. Por outro lado, a possibilidade de comentar uma 
postagem difere o sistema blog desses outros veículos tradicionais de 
comunicação que
estabelecem apenas a comunicação unidirecional sem a possibilidade de retorno da
audiência. Outra característica que também diferencia o blog é a possibilidade 
de estabelecer redes sociais e comunidades virtuais através do 
inter-relacionamento entre os usuários de blogs por meio de mecanismos como 
seguidores
.

Além disso, a possibilidade de interação entre os blogueiros, tanto através dos 
comentários
num blog como através das redes sociais, são características atrativas para o 
contexto educacional.

Algumas vantagens oportunizadas pelo uso dos blogs

O blog pode motivar
a participação do aluno através da interação entre professores e alunos, alunos 
de umamesma série, alunos de diferentes séries e de diferentes escolas, 
estabelecendo o interc
mbio de informação e o compartilhamento de conhecimento por toda a rede. 

O blog favorece o diálogo, a discussão de idéias e opiniões, possibilita 
situações de debates e a troca de conhecimentos entre os alunos.
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O professor pode interagir com os alunos, e cada aluno pode interagir com 
osdemais colegas, o que possibilita a aprendizagem colaborativa.

O blog pode ser considerado como mais uma maneira de adquirir conhecimento e 
também estabelecer rede social, onde professores e alunos podem obter e 
compartilhar informações. 

O blog pode estimular a leitura e a escrita, desenvolver a criatividade, a 
reflexão, a crítica e a autonomia do aluno, pois possibilita a autoria sem 
intermediações.

Conheça o mais novo blog Escolar da 4
 CRE

[FOTO]

Gestor, Professor e Aluno criem vocês também um blog educacional e apropriem-se 
dessa ferramenta incrível que não só auxilia os professores em suas atividades 
em sala, como também permitem uma maior exposição de seus conhecimentos para o p
blico.

4ªcre
(164)
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blogdeescolas
(54)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a escola pelo uso do blog como apoio a aprendizagem!
Postado por 
Bete Ribas
 em 31/01/2012 00:44

Querida Aninha, parabéns pelo post! Mega colaborativo.
As informações foram muito úteis sobre Blog. Ficou DEZ!
Postado por 
ReginBizarro
 em 31/01/2012 09:56

Amei o blog da Aberlaid Feijo.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 31/01/2012 21:25
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 31/01/2012
<TÍTULO>
Homenagem a uma Maria, Guerreira e Amiga

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, homenagem.

A hora do encontro é também despedida a plataforma desta estação, é a vida.

(Milton Nascimento e Fernando Brant)

[FOTO]

Hoje a 9
 CRE vem prestar homenagem a Professora Maria Martinez que faleceu no dia 28 (
ltimo sábado) deixando muitas saudades aos familiares e amigos da E. M. 
Professor Gilberto Bento da Silva, escola em que trabalhava há 25 anos. Fortes 
laços de amizade prendiam Maria neste espaço de educação, como professora de 
Língua Portuguesa, desenvolveu, ao longo desses anos, um brilhante trabalho, 
pois que tinha o principal o amor pelo que fazia. No triste dia da despedida 
foram muitos os amigos que estiveram presentes e cada qual lembrava saudosos, do
sorriso constante e dos conselhos que esta 
guerreira
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 sempre espalhava entre todos.

Segue abaixo uma homenagem feita pela professora Adriana Rodrigues (sala de 
leitura) em nome de todos os amigos saudosos da querida professora. 

Maria, Maria

uma
 certa magia...

Maria mãe

Guerreira

Amiga

     Dedicada companheira.

Doou-se sempre, foi inteira

Na tarefa de educar.

Maria, Maria

Envolta em prosa e poesia

Espalhou palavras e fantasia.

Estimulou o criar.

Ensinou o bem falar e escrever,

Fez muita gente crescer...

Maria, Maria

Página 309



RIOEDUCA 2

Passos firmes e tranquilos de quem sabia aonde
 chegar.

Seguiu conquistando espaços,

Estreitando laços

Com seu sorriso constante

Um astral contagiante!

Maria, Maria

Neste ano que se inicia

Uma pergunta no ar: E Maria, onde está?

Hoje é luz, é energia

Noutro plano, bem distante...

Fica a saudade 

Da amiga

Mãe

Guerreira

Professora

de inf
ncia companheira

parceira de tantos sonhos e realizações

Página 310



RIOEDUCA 2

Vibrações de paz e luz,

Maria, são pra você.

Siga em frente com Jesus.

Um dia, a gente se vê.

AMIGOS DA E. M. PROF. GILBERTO BENTO DA SILVA

9ªcre
(227)

homenagem
(21)

<COMENTÁRIOS>
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Merecida homenagem. Maria foi uma profissional bastante dedicada. Muito paciente
e entusiasmada.
Lá se vai o terceiro pedacinho da Gilberto... 
Aproveito para agradecer pela oportunidade de conhecê-los e pelo trabalho que 
realizaram: Professora Heloísa Helena ( História)
Professor José Luiz ( História)
Professora Maria Martinez ( Língua Portuguesa)
Saudades...
Postado por 
Adriana Rodrigues
 em 31/01/2012 13:02

Peço a Deus por todos que trabalham da Gilberto, pois o retorno ao trabalho será
um momento difícil para todos, como ñ lembrar de Maria Martinez, sempre tão 
alegre, sorridente e com tantas novidades e brincadeiras, durante o tempo que 
trabalhei lá nunca vi essa guerreira triste ou desanimada Maria sempre tinha um 
sorriso para oferecer, inevitável não lembrar...fica a lembrança e a esperança 
que um dia possamos estar juntas novamente. Saudades...
Postado por 
Maria Célia
 em 31/01/2012 17:06

Bela  homenagem.Que Deus conforte os seus familiares e colegas de trabalho.
Postado por 
Fatima Braga
 em 31/01/2012 21:19

Homenagem mais que merecida a uma pessoa alegre, divertida, descontraída , amiga
e excelente profissional.
Adriana, só poderia ser você a descrevê-la com tamanha perfeição.
Postado por 
Ivanete de O. Santos
 em 01/02/2012 23:43

Maria Martinez
Como foi bom partilhar a vida com você!
Será imortalizada pelo seu amor e comprometimento! 
Muitas saudades!
Postado por 
Eliane N Oliveira
 em 02/02/2012 23:11
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 14/02/2012
<TÍTULO>
EM Pires e Albuquerque, Nova Direção_ Escola de Horário Integral
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<TAGS>
Tags: 
5ªcre, blogsdeescolas, diretoras.

Em 2012, novos e antigos diretores de escolas junto às novas estratégias da SME 
fortalecem o salto de qualidade na Educação P
blica da Cidade do Rio de Janeiro e transformam escolas de turnos regulares em 
escolas de tempo integral,
com mais aulas de Português, Matemática e Ciências e disciplinas optativas, como
Matemática Financeira, Artes e Leitura.

A
Rede Municipal de Educação da Cidade do Rio de Janeiro estabeleceu metas para 
2012 criando mais condições para que a qualidade na educação possa dar o salto 
tão esperado, possibilitando alunos de 120 escolas municipais terem aulas em 
tempo integral, ou seja, mais aulas de Português, Matemática e Ciências estarão 
incluídas no novo currículo, que prevê turnos de sete horas, além das 
disciplinas optativas, como Matemática Financeira, Artes e Leitura. 

[FOTO]

A Escola Municipal Pires e Albuquerque foi uma das contempladas, recebendo este 
grande presente:
 será escola de horário integral e oferecerá, além do Ensino Fundamental, o 
PEJA.

As professoras Janaina e Solange, diretora e diretora adjunta respectivamente, 
já trabalhavam na escola e são as novas diretoras, após consulta a comunidade 
escolar.

Vamos conhecer quem é a prof
 Janaina Di Stasio, diretora da EM Pires e Albuquerque.

Quem é Janaína Di Stasio?

[FOTO]

 Olá, eu sou a prof
 Janaina Maria Di Stasio, graduada em Filosofia pela UERJ, apaixonada pelo que 
faço. Adoro desafios e sempre coloco DEUS em
 primeiro lugar na minha vida.

Estou na rede desde 13/09/2001. Antes de ter sido eleita diretora da
EM Pires e Albuquerque
era regente e atuei (adoro esse verbo, me sinto artista na vida, rsrs!!) em 
turmas regulares, progressão e projetos, além de ter sido itinerante do SE LIGA 
e da Classe Especial. 

Minha vida na EM Pires e Albuquerque se resume numa vida de alegria onde pude 
ter e a experiência de trabalhar com diversos níveis escolares, incluindo
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 turmas de projeto e cultivando amizades.

[FOTO]

Processo Sucessório e Candidatura à EM Pires e Albuquerque

Sobre o processo sucessório tenho a dizer que amei o curso e penso que deveria 
haver mais capacitações como essa para toda rede, pois amplia a nossa visão como
servidor municipal.

Minha decisão pela candidatura à função de diretora se deu pelo desejo de 
construir uma escola de qualidade diante do desafio da escola de turno 
nico. 

Pretendo como melhoria na EM Pires resgatar a qualidade do ensino p
blico construindo uma escola de qualidade com a participação da comunidade onde 
todos se sintam responsáveis pelo sucesso escolar.

A Educação no Município do Rio de Janeiro

A escola é um bem p
blico e como tal deve servir a comunidade, e essa comunidade deve fazer parte da
construção da escola. Pais, escola, professores e alunos devem estar integrados 
e em constante atuação.

O sucesso escolar depende da integração constante entre escola, família e 
comunidade.

Perguntei sobre o que achava do Portal Rioeduca e a professora Janaína 
respondeu: 

Vejo o 
Rioeduca
 como um trabalho inovador, que aproxima e valoriza o trabalho das unidades 
escolares.

[FOTO]

Conheçam o blog da EM Pires e Albuquerque recentemente criado, que, segundo a 
diretora, prof
. Janaína, deverá se manter atualizado.

http://www.empiresealbuquerque.blogspot.com

Divulgue também os blogs ou projetos desenvolvidos por sua escola, para isso 
basta entrar em contato com o representante do Rioeduca em sua CRE, clicando

no ícone abaixo.
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[FOTO]

Gostou desta publicação? Deixe um comentário!

Professora Regina Bizarro - Representante do Rioeduca / 5
CRE

E-mail para contato: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

blogsdeescolas
(402)

5ªcre
(268)

diretoras
(1)
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns para a escola! Que o horário integral seja um sucesso em 2012!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 14/02/2012 19:33

Parabéns,Janaína!! Sucesso neste novo desafio.
Navegar é preciso,sonhar é necessário,que seus sonhos sejam todos 
realizados,talento,competência e generosidade você tem de sobra!!
Bjs e qualquer coisa conte comigo!
Postado por 
Sheila
 em 14/02/2012 21:00

Parabéns neste novo desafio.
Postado por 
Ana Márcia
 em 14/02/2012 21:45
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 03/02/2012
<TÍTULO>
A Alegria do Recomeçar na Escola Municipal Lauro Muller

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, novadireção.
A professora Magali de Oliveira vai começar o ano letivo na mesma escola de 
antes, porém agora com a responsabilidade de ser
diretora. 
Algumas modificações estão nos planos e o maior investimento será em tecnologia 
para que os alunos estejam conectados também com a aprendizagem.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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8ªcre
(193)

novadireção
(5)

<COMENTÁRIOS>

Que lindo! Parabéns profª Magali, que seus dias, meses e anos sejam na EM Lauro 
Muller dias de glórias, realizações e alegrias!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 03/02/2012 09:16

UHHhhhhhhhhhhhhhhhhhh que showwww fiquei até emocionado de ver minha escola de 
coração!!!!!!

Parabéns Magali e equipe!!!!!! Eu amo vcs!!!!!
Postado por 
Mauricio
 em 03/02/2012 16:21

Parabéns, Magali!!!
Nossa!!! Que alegria te ver depois de tantos anos!!! Fico feliz ao perceber que 
alguém que conheci na minha 1ª escola que trabalhei na Prefeitura (e que está 
sempre no meu coração), ainda esta aí: lutando, buscando oferecer sempre o 
melhor a nossas crianças... Parabéns!!! Saudades... Receba minha admiração e meu
carinho... Bjs, Suely
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Postado por 
Suely Figueiredo
 em 03/02/2012 19:30

"Sonhar sonhos possíveis" é uma lição para a escola e para a vida!
Sucesso, professora magali. Parabéns pelas belas palavras e sonhos...
Postado por 
Adriano santos
 em 04/02/2012 11:05

Foi muito bom estar com a professora e ouví-la falar sobre o futuro... Um 
abraço, Magali
Postado por 
Neilda
 em 04/02/2012 17:15
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 02/02/2012
<TÍTULO>
A Importância dos Primeiros Dias na Educação Infantil

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, acolhimento.
O início de mais um ano letivo sempre traz expectativas para professores e 
alunos.Na Educação Infantil é um momento marcante, principalmente para crianças 
que nunca antes estiveram na escola.Duas professoras da 7
CRE , que costumam trabalhar com Educação Infantil, falam ao Rioeduca sobre o 
período do acolhimento.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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7ªcre
(192)

acolhimento
(6)

<COMENTÁRIOS>

Que coisa linda, muito fofos! "Que venham os pequenos!!!". 
Parabéns!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 02/02/2012 10:30

Ficou muito legal Roberta. Amei ver "tia Marelena". E vamos que vamos. 2012 
promete!
Postado por 
Fernanda Barbosa
 em 02/02/2012 17:36

Parabéns professoras!
Postado por 
Fatima Braga
 em 02/02/2012 18:35
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Parabéns! Realmente os primeiros dias de aula, principalmente na Educação 
Infantil, marcará a trajetória "dos pequenos" em sua vida estudantil. Um mundo 
novo que se  abre e que, se bem estruturado, dará excelentes frutos.
Postado por 
Regina
 em 02/02/2012 21:32

Parabéns meninas! Acolher... estender a mão, dar segurança, conquistar e trilhar
um caminho de alegria e muitas descobertas!
Postado por 
DENISE MARTINS
 em 02/02/2012 22:24

Muito boa reportagem!!! Muito sucesso para todos!!!
Postado por 
Alessandra Savaget
 em 03/02/2012 14:01

Parabéns! com um dicionário afetuoso com palavras como acolhimento, 
sensibilidade, bom senso, compromisso, disposição, doação, carinho. paciência e 
AMOR, tudo dará muito certo, e teremos o brilho do olhar das crianças expressa 
na felicidade de pais e professores. Êxito na jornada para vocês.   @peddagestao
Postado por 
joao maria sousa
 em 04/02/2012 19:43

Fefe adorei sua entrevista.Nós sabemos o quanto e importante e marcante esse 
primeiro momento na vida das crianças. Parabéns!
Postado por 
Maria H. Gonzaga
 em 04/02/2012 19:59

Parabéns, Maria Helena e Fernanda.É muito bom que todos tenham conhecimento do 
amor,do carinho,da dedicação, da garra e de todo um planejamento adequado  que 
os professores,da Educação Infantil, dedicam  aos "seus pequenos".Belíssimo 
trabalho!.Continuem assim!  Parabéns Roberta, por mais uma bela postagem!
Postado por 
Bernadete de Lourdes
 em 05/02/2012 20:08

Acho que a mensagem mais importante dessa publicação está no destaque para o 
vínculo entre família e escola. No caso dos pequenos, é até mais fácil que as 
pessoas compreendam sua importância, já que é uma experiência totalmente nova 
para os alunos e para os pais de primeira viagem escolar. Entretanto, não 
podemos esquecer que esse vinculo é imprescindivel durante toda a vida escolar, 
pois promove a consciência de que a Educação vai muito além dos muros da escola.
Postado por 
Izabel Christina
 em 06/02/2012 03:25

esse primeiro momento na vida das crianças realmente é muito inportante....o 
acolhimento na escola escritora clarice lispector é maravilhoso elas são muito 

Página 320



RIOEDUCA 2
carinhosas com as crianças
Postado por 
tatiane
 em 03/06/2012 19:47

Parabéns às Professoras Maria Helena e Fernanda. Vocês são 10!
Postado por 
Vera
 em 17/09/2012 15:38
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 02/02/2012
<TÍTULO>
Arte na Escola Pública - 1ª CRE

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, blogsdeescolas.
[VÍDEO]

A Professora de artes visuais Janete Martins Bloise tem realizado um excelente 
trabalho com os alunos do Ginásio Experimental Carioca Rivadávia Correa. Ela 
criou um blog para registrar as produções de sua turma.

Durante o ano de 2011, ela incentivou suas turmas a criarem e a dar vida à 
imaginação. Visitaram museus, conheceram a vida e a obra de artistas brasileiros
e do exterior, desenvolvendo a sensibilidade estética e aprimorando conhecimento
e cultura.

No decorrer do ano, Janete publicou em seu blog educacional Arte na Escola P
blica, os trabalhos que desenvolvia com as turmas. Este portfólio digital mostra
a import
ncia do trabalho de artes, pois através dela, vemos o fantástico, o belo, 
melhoramos nossas habilidades, fazemos descobertas e percebemos melhor o mundo 
que nos rodeia.
[VÍDEO]

Os trabalhos publicados no blog, mostram os significativos momentos vividos 
pelos jovens, pois de forma alegre, prazerosa e significativa, adquiriram 
conhecimento, desenvolveram técnicas e descobriram que todos nossos nós, temos o
dom de criar e fazer arte.

Confira o trabalho da Professora Janete publicado no portal do MEC:
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Vejam alguns dos trabalhos realizados em 2011:

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Clique 
AQUI 
e conheça o blog Arte na Escola P
blica:

blogsdeescolas
(402)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a toda equipe da Rivadávia Corrêa... Belo trabalho, professora Janete!
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A arte é um excelente caminho para se conhecer e conhecer o mundo, ampliando seu
universo sensorial e crítico.
Sou fã de trabalhos como esse!
José Luiz - 1'ª CRE
Postado por 
JOSÉ LUIZ
 em 02/02/2012 11:14

Lindos trabalhos.Parabéns!
Postado por 
Fatima Braga
 em 02/02/2012 18:37

Adorei os trabalhos postados.Parabéns a professora Janete, que muito bem sabe 
fazer fluir o talento de nossos jovens. A Educação Carioca agradece.E parabéns 
ao GEC Rivadávia Corrêa,por ter em seu quadro professora de excelente gabarito!
Postado por 
Alexandre Roque
 em 04/02/2012 14:21
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 06/02/2012
<TÍTULO>
Ambiente Digital da C.M. Deputado Luis Eduardo Magalhães

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, blogsdeescolas.

 A Creche Municipal Deputado Luis Eduardo Magalhães iniciou o ano letivo com 
muita disposição, energia e vontade de continuar trabalhando pelas crianças de 
sua comunidade. A gestora Ana Claudia já registrou as boas notícias no seu 
portfólio digital, o blog da creche

A CRECHE

A C.M. Deputado Luis Eduardo Magalhães está localizada na Comunidade do Tuiuti, 
em São Cristovão. As gestoras são Ana Cláudia e Ana Maria , que com muito 
carinho e responsabilidade trabalham com seis turminhas, do Berçario ao Maternal
II. Aos Sábados , a Creche está aberta para as famílias que têm seus pequenos 
matriculados no 
PIC
.

[FOTO]
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O blog da Creche nasceu no final do ano passado, para registrar eventos e 
projetos da unidade, além de compartilhar com as famílias o desenvolvimento das 
turmas. O blog é uma forma de mostrar para toda a comunidade, as atividades e 
vivências das crianças.

A troca de experiências e práticas pedagógicas é muito construtiva e não 
podíamos deixar de fazer parte desse mundinho tão imenso mas, ao mesmo tempo, 
tão pequeno que cabe na tela de um computador! Contamos com a participação de 
todos e vamos compartilhar nossas experiências.

(Ana Claudia - Diretora da CM Deputado Luis Eduardo Magalhães)

Este ano, o blog já registrou dois momentos importantes: O retorno das 
Educadoras no dia primeiro de fevereiro, e a 
Aula Inaugural 2012 
com a presença do Prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes e da 
Secretária Municipal de Educação, Claudia Costin.

[FOTO]

[FOTO]

A diretora adjunta 
Ana Maria
 acredita que o ano de 2012 será de muitas alegrias. Ela declara que com muito 
amor, cuidado e trabalho em equipe , os pequenos da creche serão muito felizes e
darão muitas risadas!!!

A 
equipe do Rioeduca
 parabeniza todas as educadoras da 
Creche Deputado Luis Eduardo Magalhães
 pelo empenho, trabalho e dedicação às crianças de São Cristovão.

Clique
AQUI 
para conhecer melhor o blog da 
Creche Deputado Luis Eduardo Magalhães.
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blogsdeescolas
(402)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Parbéns! Sou apaixonada pelo trabalho realizado nas creches .
Postado por 
Fatima Braga
 em 06/02/2012 00:46

Vale ressaltar que a programação e diagramação do blog foi trabalho da PEI 
Raquel Campello, que abraçou a idéia e deixou o blog lindo!
Postado por 
Ana Claudia J. Bayer
 em 06/02/2012 07:18

Olá Rute, Creche é demais! O trabalho é para lá de significativo.
Parabéns a CM Deputado Luis Eduardo Magalhães pelo trabalho desenvolvido. Feliz 
ano letivo!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 06/02/2012 09:27

Queridas diretoras, e toda equipe da C.M. Luis Eduardo Magalhães, parabéns!!! 
Adorei a idéia e a concretização desse sonho! Ano novo, vida nova, 
digitalizada..... Bom demais trabalhar com vocês!
Parabéns amiga Rute, pelo importante serviço que você tem prestado às nossas 
Unidades Escolares e ao nosso "falagremio". bjs e um excelente ano letivo...
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Postado por 
josé luiz
 em 06/02/2012 09:43

É um grande prazer fazer parte desse grupo de profissionais tão comprometidos 
!!!
Postado por 
Andrea Alves
 em 06/02/2012 18:06

Fiquei muito feliz de saber que o nosso trabalho agora está sendo divulgado!
A partida foi dada agora é só acompanhar o blog e a creche decolarem em 2012!
Postado por 
Raquel Campelo
 em 06/02/2012 20:39
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 02/02/2012
<TÍTULO>
Afeto, uma Ação Transformadora

<TAGS>
Tags: 
4ªcre.

O
processo de desenvolvimento humano se realiza nas interações, que objetivam não 
só a satisfação das necessidades básicas, como também a construção de novas 
relações sociais, com o predomínio da emoção sobre as demais atividades. As 
interações emocionais devem se pautar pela 
qualidade,
a fim de ampliar o horizonte da criança e levá-la a transcender sua 
subjetividade e se inserir no social.

Minha história de vida:

Estou no Rio desde 1995, quando me mudei de Belo Horizonte, trazendo na mala meu
filho e remontando uma nova família aqui. Em 1997, entrei para o quadro de 
funcionários do Estado do Rio como agente Administrativo e desde então fui me 
instrumentalizando para o cargo de professora. Terminei o magistério e logo em 
seguida entrei para o município e desde 2001 fui lotada no 
CIEP Yuri Gagarin
 e lá estou desde então.

Apesar de já estar com minha matrícula de professora, fiz Pedagogia na UNISUAM 
e, em seguida, Pós Graduação em 
Educação Especial Inclusiva
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 pela UNIRIO. Isso me abriu mais ainda um leque de perspectivas em relação a 
Educação dos indivíduos com dificuldades de aprendizagem.

Nestes anos em que estou docente, conheci diversos profissionais que me fizeram 
acreditar ser possível modificar o mundo através da Educação com afetividade, 
não apenas educar para a leitura e escrita mas antes de tudo para o crescimento 
de sua autoestima e autonomia de pensamento, fazendo que este indivíduo se veja 
realmente como um cidadão.

Em 2002, fui convidada pela diretora do CIEP, Ana L
cia, a entrar para a classe especial que havia na escola, fiz todas as 
entrevistas com os representantes do IHA, fui aceita e assim começa minha 
realização profissional.

[FOTO]

Minha experiência profissional:

A turma 1405 do 
CIEP Yuri Gagarin 
foi constituída de alunos novatos em sua maioria.
Quando chegaram estavam ansiosos e temerosos, não entendiam o que seria este 
projeto.
Em relação aos conhecimentos dos alunos, a maioria estava pré-silábica, alguns 
silábicos.

No dia-a-dia notei que a maioria dos alunos tinha a autoestima baixa, pois 
durante todo o processo escolar destes meninos, a exclusão pelas dificuldades de
aprendizagens foi fator presente.

Iniciei os trabalhos pedagógicos fundamentados na 
AFETIVIDADE
, isto foi primordial para que os discentes demonstrassem realmente a 
aprendizagem dos conhecimentos apreendidos durante sua trajetória escolar.

Acreditar no aluno é o primeiro fator para que ele se desenvolva plenamente.

Hoje a maioria deles se encontra alfabetizado, com algumas dificuldades, que 
logo serão superadas.

Os alunos participaram de todos os projetos ativamente, ajudando as outras 
turmas que tiveram o mesmo eixo norteador.

O trabalho realizado com esta turma foi feito através de projetos e tendo como 
eixo norteador o meio ambiente, gerando temas, tais como: coleta seletiva, 
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desenvolvimento sustentável, dentre outros.

Todo o processo aconteceu de forma interdisciplinar. Trabalho realizado partindo
de textos coletivos e individuais, aulas passeio, dentre outros.

A Classe com o passar do ano letivo foi se tornando coesa e participativa, 
aceitando as inclusões realizadas de forma encantadora.

Eles me conquistaram!

Texto: 
Professora
Liete Diniz Gomes

[FOTO]

Gostou desta publicação? Deixe um comentário!

4ªcre
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(164)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns para professora Liete pelo trabalho desenvolvido.Como diz uma escritora
que admiro,Lya Luft: "Há gente que, em vez de destruir, constrói; em lugar de 
invejar, presenteia; em vez de envenenar, embeleza; em lugar de dilacerar, reúne
e agrega."Felicidades colega, que você consiga sempre somar...as crianças de 
nossa rede precisa muito de pessoas como você.E parabéns a Ana por mais está 
bela postagem . Beijocas.Paz e Luz!
Postado por 
Maria Delfina
 em 02/02/2012 13:16

Parabéns, professora Liete! O melhor trabalho é o feito com amor! Que continue 
assim, sucesso hoje e sempre!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 02/02/2012 18:41

Lindo o trabalho da professora Liete Diniz!! Parabéns!!! Sou professora também e
seu o quão importante é um trabalho desse tipo! bjs
Postado por 
Gabriela Brandão
 em 02/02/2012 20:26

Parabéns,Liete quando vemos pessoas como vc,acreditamos que mudanças podem 
acontecer e que a educação vale apena!
Muita luz! 
bjs
Postado por 
Eliane mesquita
 em 02/02/2012 22:03

Parabéns Professora Liete, um exemplo de dedicação a educação. Sou professora e 
fiquei feliz em ver que assim como eu existem pessoas que se dedicam ao máximo 
em prol da educação. Um grande abraço e siga seu caminho com muita paz e 
felicidade.
Postado por 
Rita de Cássia lopes Piovesani
 em 03/02/2012 10:45

Adorei poder mostrar um pouco do meu trabalho. É gratificante saber que .temos 
espaço para  isto. MOSTRAR QUE COM AFETO PODEMOS TRANSFORMAR A VISÃO QUE AS 
PESSOAS TEM DE SI MESMAS, E FAZE-LAS ACREDITAR QUE É POSSÍVEL SIM CRESCER COM 
SABEDORIA. 
Obrigada pela oportunidade.
Postado por 
Liete
 em 04/02/2012 18:04
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Fico muito feliz por realizar os trabalhos do Rioeduca.net da 4ª CRE, sobretudo 
quando tenho a oportunidade de revelar grandes histórias. Parabéns Professora 
Liete por toda a sua dedicação à Educação Carioca!
Postado por 
Ana Accioly
 em 04/02/2012 20:09

Parabéns, te adoro, e sei que com certeza exerce sua profissão com o mesmo 
carinho e amor que sempre me tratou. Te amo. Bjos
Postado por 
Luiz Fernando Diniz Gomes
 em 28/08/2012 21:45
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 02/02/2012
<TÍTULO>
GLARTE – Blog para Estudantes Teen de Artes

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, artes, gec.

Neste retorno as aulas vamos trazer o trabalho que a professora Glaucimar, do 
Ginásio Experimental Carioca Von Martius - 9
 CRE, desenvolveu no ano de 2011 e nos preparar para os novos desafios que vamos
ter na continuidade deste projeto.

[FOTO]

A professora Glaucimar de artes desenvolveu em 2011 excelentes trabalhos com os 
alunos do 
Ginásio Experimental Carioca 
Von Martius e cativou a todos com seu jeitinho meigo de ser. Ela que em 2011 era
a 
nica professora de artes da unidade, teve a oportunidade de dar aulas
para todas as turmas do GEC e assim era uma das pessoas que mais conhecia as 
turmas e os alunos.
 Na ocasião em que trabalhamos juntas, recorria a ela quando necessitava de 
alguma informação sobre os alunos. A professora Glaucimar é uma excelente 
profissional, muito comprometida com seu trabalho, querida pelos alunos
e uma grande parceira dos colegas.

Além de trabalhar com a disciplina de artes a professora Glaucimar, também, 
participa das Disciplinas Diversificadas do projeto dos GECs.
 Junto com a professora Cida de inglês montou a Eletiva Estamparte que foi um 
trabalho mencionado aqui no Rioeduca em agosto de 2011 e que ao longo do ano 
teve duas fases. 
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[FOTO]

Este
trabalho pode ser visto no link a seguir:

ESTAMPARTE - GEC VON MARTIUS 9
 CRE 

http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1255

Em seu blog a professora Glaucimar procurou mostrar através de vídeos o 
envolvimento dos alunos nas etapas das suas atividades. Na confecção dos modelos
usados por eles, na montagem das coreografias, na ornamentação da escola... Vale
a pena conferir e
é o que vamos ver a seguir:

[VÍDEO]

[VÍDEO]

[VÍDEO]

[VÍDEO]

[VÍDEO]

Para conhecer o Blog da professora Glaucimar clique na imagem abaixo:

[FOTO]

Desejo a professora Glaucimar a todos os membros
do Ginásio Experimental Carioca Von Martius um grande e carinhoso abraço e muito
sucesso no retorno as aulas de 2012.

Se a sua escola ou professor
tem um blog ou está integrada em algum projeto, aproveite para divulgar. Este 
espaço foi criado para isso. Basta enviar um e-mail ao 
representante
 da sua CRE com um breve relato e registros de imagens (fotos, vídeos ou ppt), 
que você também poderá fazer parte desta 
REVOLUÇÃO
. 

Prof
 Márcia Cristina Alves

Representante do Rioeduca na 9
CRE
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E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

Twitter: 
@marciacrisalves

9ªcre
(227)

gec
(66)

artes
(14)

<COMENTÁRIOS>

O trabalho com Artes favorece o aprendizado e enriquece a cultura do aluno, que 
as atividades continuem em 2012 e possamos acompanhar pelo blog,esse ótimo 
trabalho!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 02/02/2012 18:26
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Márcia parbéns por todo seu trabalho.
Beijos dos amigos da Von Martuis
Postado por 
cida
 em 03/02/2012 09:23
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 06/02/2012
<TÍTULO>
Ideias do Mundo Real para o Virtual

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, blogsderioeducadores.

Os blogs foram rapidamente assimilados por jovens e adultos do mundo inteiro, em
versões pessoais ou profissionais. A novidade é um sucesso, tamanho, 
desde o início de sua existência.
Não é à toa que tantos professores começaram a se divertir publicando suas 
reflexões, sua rotina profissional e algumas dicas 
 pedagógicas e literárias. 
Veja como a Professora Cristina Rossi organiza o seu blog. 

[FOTO]

No blog, tudo acontece de uma maneira bastante intuitiva, com esse recurso, o 
educador tem um enorme espaço para explorar uma nova maneira de se comunicar com
seus alunos. Todo 
professor deveria, de fato, criar um blog porque 
é divertido, 
aproxima professor e alunos, 
permite refletir sobre suas colocações, 
liga o professor ao mundo, 
amplia as oportunidades da aula, permite trocar experiências com colegas, torna 
o trabalho visível e muito mais.

[FOTO]

Os blogs mais modernos reservam espaços para links, e logo o professor 
blogueiro
 acabará por dar algumas sugestões ali. Ao indicar um link, o professor se 
conecta ao mundo, pois muito provavelmente deve ter feito uma ou várias 
pesquisas para descobrir o que lhe interessava. É claro que os blogs mais 
divertidos serão os mais visitados. E não precisamos confundir diversão com 
falta de seriedade profissional.
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O aspecto mais saudável do blog, e talvez o mais encantador, é que os posts 
sempre podem ser comentados. Com isso, o professor, como qualquer 
blogueiro
, tem in
meras oportunidades de refletir sobre as suas colocações, o que só lhe trará 
crescimento pessoal e profissional.

O professor, como qualquer 
blogueiro
, rapidamente descobrirá a magia da repercussão de suas palavras digitais e das 
imagens selecionadas (ou criadas). É possível até que fique 
viciado
 em fazer posts e ler comentários.

Antes de fazer seu próprio blog, vale a pena consultar as realizações de algumas
pessoas comuns ou dos mais variados profissionais. Faça uma busca livre pela 
Internet para descobrir o que se faz nos blogs pelo mundo afora e (re)invente o 
seu!

O Rioeduca.net aguarda o seu contato!!

anaaccioly@rioeduca.net

4ªcre
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(164)

blogsderioeducadores
(64)

<COMENTÁRIOS>

As "Ideias do Mundo Real para o Virtual" são fenomenais. Ana, parabéns pela 
post.
Postado por 
ReginaBizarro
 em 06/02/2012 09:25

Muito obrigada Ana pela divulgação e reconhecimento. Nós professores estamos 
todo o tempo em busca de novas ferramentas para melhorar o processo de 
ensino-aprendizagem. E a inserção de novas tecnologias na educação é de 
primordial importância para este desenvolvimento.
Postado por 
Cristina Rossi
 em 06/02/2012 10:49

A iniciativa de pessoas engajadas com a educação é fundamental para incentivar o
sucesso de todos.
Parabéns professora Cristina Rossi!
Postado por 
Flávio
 em 06/02/2012 23:08
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 13/02/2012
<TÍTULO>
Diretores de Creches e Escolas Municipais se Reúnem com a Secretária Claudia 
Costin

<TAGS>
Tags: 
10ªcre.

Como tem feito desde que assumiu, a Secretária Municipal de Educação do Rio de 
Janeiro, Claudia Costin, vem se reunindo, a cada início do ano letivo com 
diretores das unidades escolares das 10 coordenadorias regionais de Educação. Na
10
 CRE, o encontro de 2012, aconteceu no dia 30 de janeiro, no auditório do 
Planetário da Cidade das Crianças, com gestores das escolas e creches de Santa 
Cruz, Guaratiba, Paciência e Sepetiba.
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10ªcre
(292)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns Gracinha e equipe !  Parabéns Sinvaldo, mais uma ótima postagem...
Postado por 
Wilson S. Sabadin
 em 13/02/2012 20:38

Parabéns Gracinha e toda sua equipe! Bela postagem Sinvaldo.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 13/02/2012 23:17

Somos os melhores!!!
Damos importancia a tudo o que fazemos.
O exemplo que temos de nossa CRE, nos inspira e, por isso, fazemos dessa forma.
Parabéns a Professora Gracinha e a todos (nós) da 10ª CRE.
Postado por 
Marcelo Rosas
 em 14/02/2012 08:13
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 06/02/2012
<TÍTULO>
Poesia e História no Blog da E.M. Alberto Barth

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, blogsdeescolas.
Apresentamos hoje o blog da E.M. Alberto Barth, onde encontramos a poesia 
Contos de Fada
, publicada na Colet
nea Poesia na Escola 2011, e a história desta unidade escolar

[FOTO]

Visitando o blog da E.M. Alberto Barth encontramos a poesia 
Contos de Fada
 escrita pela aluna Paloma Campos Bernardo, estudante do 5
 Ano do Ensino Fundamental.

O texto de Paloma foi publicado na Colet

Página 337



RIOEDUCA 2
nea Poesia na Escola 2011. Este concurso faz parte do projeto 
Rio, uma cidade de leitores
, que tem como objetivo incentivar o prazer da leitura literária entre os 
estudantes e profissionais das escolas da Secretaria Municipal de Educação. 

Contos de Fada

Como princesas,

     como rainhas,

     como fadas

     que voam por longas estradas.

     Ursinhos, passarinhos, anjinhos,

     até mesmo carrinhos,

     que conversam em seus caminhos.

Pobres princesas

     perdem sapatinhos de cristal,

     comem maçã envenenada,

     dormem por longos anos.

     Mas sempre aparece

     um lindo e encantador

     príncipe encantado.

Como eu queria,

     viver nem conto apaixonado,
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     andar de carruagem,

     ter um lindo namorado.

     Como eu queria morar num castelo.

     Como eu queria viver num conto de fada

     e passear pelas nuvens,

     numa linda madrugada.

Paloma Campos Bernardo - 5
 Ano

Paloma, parabéns pela publicação do texto!

Além da poesia da aluna Paloma, no blog da E.M. Alberto Barth, podemos encontrar
o registro de outras atividades.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Escola Municipal Alberto Barth

A história do prédio vem do começo do século XX quando na época aqui era o 
Distrito Federal. A construção tem estilo eclético: fachada com lampiões de 
ferro para iluminação, paredes sólidas e grossas, forro de pinho de riga, portas
e janelas altas de madeira de lei trabalhada, azulejos portugueses coloridos 
servindo de piso, corrimãos de madeira maciça e degraus compridos. Foi 
inaugurada e recebeu seus primeiros alunos em 07 de março de 1908. Sua primeira 
diretora foi a professora D. Alzira Barbosa da Costa Rocha, que a dirigiu de 
março de 1908 até dezembro de 1918. Em 1936, por Decreto do Presidente Get
lio Vargas, instalou-se aqui o Tribunal de Segurança Nacional, onde foram 
julgados os principais líderes do movimento comunista e, também, os 
integralistas que participaram do assalto ao Palácio Guanabara em 1938, então 
residência oficial do Presidente. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a queda 
do Governo Vargas, o prédio volta ao objetivo original. O prédio foi tombado 
pelo prefeito em exercício Marcelo Alencar no dia 21 de junho de 1990.

Informações retiradas do blog da escola
http://emalbertobarth.blogspot.com/p/historia-da-escola.html
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acesso em 03/02/2012

Confira outras publicações visitando o blog da 
E.M. Alberto Barth

Professor, também queremos conhecer e divulgar o blog e projetos desenvolvidos 
por sua escola. Participe deste espaço que é nosso! Para isso, entre em contato 
com o representante Rioeduca em sua CRE.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário!

     Professora Renata Carvalho 
 Representante Rioeduca 
 2
CRE

     Twitter: @tatarcrj

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net
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blogsdeescolas
(402)

2ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Excelente publicação.Parabéns a todos os profissionais desta escola.
Postado por 
Fatima Braga
 em 06/02/2012 00:44

Parabéns a toda equipe da escola pelo trabalho desenvolvido. Um beijos especial 
para a aluna Paloma.
Postado por 
Morgana Rezende
 em 06/02/2012 01:00

Parabéns Renata, bela post. Parabéns E.M. Alberto Barth!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 06/02/2012 09:22

Que emoção em ler vocês,...estudei Nessa Escola,e guardo as minhas lindas e 
ternas lembranças da minha infância vividas ai...Abraços
Postado por 
katia cristina Marques Pereira
 em 19/09/2012 17:14
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 03/02/2012
<TÍTULO>
“Yes, we can!” – (Re)Construindo a autoestima dos alunos nas aulas de Inglês

Somos professoras de Língua Inglesa da Rede de Ensino Municipal 
 turmas de 1
 ao 4
 ano e alunos do Projeto Acelera 2 e 3 
 e participamos de uma revolução na qualidade da educação p
blica da cidade do Rio de Janeiro. Em nosso contexto docente, a expectativa de 
nossos alunos em relação à disciplina que ministramos é um elemento de grande 
import
ncia. Ao ensinarmos uma língua estrangeira devemos questionar a razão pela qual 
nossos alunos querem aprendê-la.
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Muitas vezes esse desejo está relacionado ao acesso a melhores oportunidades, 
uma vez que a aprendizagem de outro idioma leva à aquisição de certo status 
social. Dessa forma, saber uma língua estrangeira torna-se sinônimo de 
prestígio. Diante disso, muitas vezes o que é estrangeiro, seja língua ou 
cultura, é considerado como algo superior e inatingível, fazendo com que os 
alunos construam barreiras em relação ao aprendizado de outro idioma. 
(Leia mais sobre o texto das professoras Luciana Amorim e Patrícia Costa)

[FOTO]

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 03/02/2012
<TÍTULO>
Edilim – o programa que possibilita a construção de atividades lúdicas
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O Ginásio Experimental Carioca possui atividades diversificadas, denominadas 
Eletivas
, 
Projeto de Vida
 Para a Eletiva cada professor elabora um projeto visando colaborar com o 
Projeto de Vida dos alunos. O projeto do segundo semestre que montei para a 
Eletiva 
Desvendando as Mídias Digitais
 usou a tecnologia para proporcionar vivências e aprimorar técnicas no Word, 
além de ampliar o uso da mídia computador.

Ao longo do semestre, trabalhamos formatação em editor de texto (Word), com 
atividades como: folder, caça-palavras emarcador de livro com a temática da 
Feira Cultural (Regiões do Brasil). A fim de ampliar o conhecimento, foi 
introduzido um software de autoria, o Edilim 
 um programa que possibilita a construção de atividades l
dicas de qualquer assunto, bastando usar a criatividade. 
(Leia mais sobre o texto da professora Teresa Cristina Dias Honório)

[FOTO]

<COMENTÁRIOS>
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Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 03/02/2012
<TÍTULO>
Vivenciando o Espaço Cultural

Sou professora de Ciências do Ginásio Experimental Carioca, uma revolução na 
qualidade da educação p
blica da cidade do Rio de Janeiro.

Em fevereiro de 2011, quando iniciei meu trabalho no Ginásio Experimental Orsina
da Fonseca, encontrei um grupo comprometido com uma educação de qualidade, 
centrado na pessoa humana, que trabalha para promover a formação de jovens 
competentes, autônomos e solidários, preparando-os para a vida e para a 
cidadania consciente.

Ao constatar a necessidade de adotar propostas metodológicas mais din
micas e criativas, para desenvolver no educando uma postura reflexiva e 
investigativa, elaborei uma atividade na Fortaleza de São João, marco da 
Fundação da Cidade do Rio de Janeiro, cidade de grande apelo cultural, com o 
objetivo de propiciar ao jovem a compreensão de seu próprio valor, promovendo 
sua autoestima como ser humano pleno de dignidade. 
(Leia mais sobre o texto da professora Kátia Amaral)

[FOTO]

Página 344



RIOEDUCA 2

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 15/02/2012
<TÍTULO>
E.M. Professora Raquel Kelly, Prêmio Anual de Qualidade da Educação

<TAGS>
Tags: 
10ªcre.

Localizada no Conjunto Habitacional Manguariba, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio
de Janeiro, a Escola Municipal Professora Raquel Kelly Lanera, da 10
 Coordenadoria Regional de Educação é destaque no Prêmio Anual de Qualidade da 
Educação 2011, pelo seu Projeto Pedagógico 
Quem ama: cuida, educa e transforma!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10ªcre
(292)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a toda equipe da E.M. Raquel Kelly Lanera.
Postado por 
Luciana Santos dos Reis Resende
 em 16/02/2012 01:32
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 17/02/2012
<TÍTULO>
Estrela que brilha na Educação e na Socialização

<TAGS>
Tags: 
10ªcre.
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Creche Municipal 10.19.621 Sempre Vida Estrela do Alagado
, para que as crianças de Sepetiba possam brilhar na Educação Infantil e 
consolidar a base para o desenvolvimento futuro da escolaridade.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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10ªcre
(292)

<COMENTÁRIOS>

Adorei seu texto sobre a nossa creche, é muito bom ver um trabalho que é 
realizado com tanta dedicação,descrito em poucas palavras de uma forma 
linda!!!Obrigada em nome de toda equipe!!!!!
Postado por 
Jussara
 em 17/02/2012 18:00

Linda e merecida homenagem a equipe Estrela.
Parabéns Andréa e Jussara!!
Postado por 
Lucelia
 em 17/02/2012 19:43

Tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe!  É maravilhoso ver a educação 
acontecer... Assim como ler esse lindo texto!!!! Obrigada mesmo!!!
Postado por 
Patricia
 em 22/02/2012 20:52
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 07/02/2012
<TÍTULO>
Histórias de Sucesso na E.M. Barão Homem de Mello

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, entrevistas.

     Dandara, Eloah e Gabriel José alunos da 
E.M. Barão Homem de Mello, desde o 1
 ano do Ensino Fundamental, foram bem sucedidos ao prestarem concurso para o 6
 ano do Colégio Pedro II

[FOTO]

Da esquerda para a direita: Dandara, Gabriel José e Eloah
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Dandara, Eloah e Gabriel José estudaram juntos desde o 1
 ano do Ensino Fundamental e no final de 2011 prestaram concurso para cursar o 6
 ano do Ensino Fundamental no Colégio Pedro II. Foram aprovados em 9
 lugar, 6
 lugar e 3
 lugar, respectivamente, e junto com seus responsáveis nos contam sobre a rotina
de estudos que os levou a conquistar a aprovação no Colégio Pedro II.

[FOTO]

No mês de janeiro visitei a E.M. Barão Homem de Mello e conversei um pouco com 
estes alunos e seus responsáveis. Estes nos contam que escolheram a esta unidade
escolar para seus filhos e netos estudarem por terem boas referências do ensino 
e da dedicação da equipe pedagógica.

Durante nossa conversa os responsáveis falaram que apoiaram seus filhos a 
prestarem concurso para o Colégio Pedro II e que, por vezes, estudaram com eles 
para incentivar os estudos.

Conversei com o Gabriel sobre a import
ncia do esforço para passar no concurso. Além de estudar na escola, fazia um 
curso de apoio e também tinha horário para estudar em casa, pois eu costumava 
ajudá-lo a estudar.
 Isabel Maria 
 Mãe de Gabriel

Os responsáveis também nos contam que costumavam frequentar as reuniões por 
considerarem um momento de integração entre família e escola.

Frequentar as reuniões de responsáveis é importante, pois assim sabemos 
informações sobre a vida escolar do aluno e podemos colaborar.
 Janaína 
 Mãe da Dandara

Dandara, Eloah e Gabriel José ficaram muito felizes ao saberem da aprovação e 
cada um deixou uma mensagem para a equipe da E.M. Barão Homem de Mello.

Agradeço aos professores e diretores por me ajudarem e proporcionarem um ensino 
de qualidade.
 Dandara

Agradeço o ensino que tive na E.M. Barão Homem de Mello, porque me deu uma boa 
base para passar no concurso.
 Eloah
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Agradeço pelos anos de estudos que passei aqui e pelas excelentes professoras 
que tive ao longo deste período.
 Gabriel José

[FOTO]

Dandara, Gabriel José, Eloah e seus responsáveis

Dandara, Eloah e Gabriel José, parabéns pela conquista!

Sucesso para vocês na nova etapa da vida escolar!

O Portal Rioeduca é um espaço feito por e para professores, a fim de divulgarmos
as práticas pedagógicas que colaboram com a educação carioca. Participe também 
deste espaço que é nosso! Divulgue os blogs ou projetos realizados em sua 
escola, para isso, entre em contato com o representante Rioeduca em sua CRE.

[FOTO]

Gostou desta matéria? Deixe um comentário!

     Professora Renata Carvalho 
 Representante Rioeduca 2
 CRE

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet
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2ªcre
(192)

entrevistas
(28)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns alunos, famílias e equipe  professores.
Esta conquista é de todos de  vocês que acreditam na escola pública e fazem a 
diferença!!!!
Um forte abraço, Morgana ( Ged/2ªCRE)
Postado por 
Morgana Rezende
 em 07/02/2012 01:22
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 10/02/2012
<TÍTULO>
Rioeduca  no 1º Educoencontro 2012

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, rioeducadores, educopedistas.

Dia 04 de fevereiro aconteceu o 1
 Educoencontro na Universidade Estácio de Sá, Shopping Nova América, no bairro 
de Del Castilho, onde a Coordenadora da Educopédia e representantes da MStech 
expuseram a reformulação da plataforma acessada por alunos e professores da rede
municipal, além da Coordenadora do
Rioeduca reapresentar o Portal
aos presentes.

A Educopédia é uma plataforma online colaborativa de aulas digitais, onde alunos
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e professores podem acessar atividades autoexplicativas de forma l
dica e prática, de qualquer lugar e a qualquer hora.

Blog da Educopédia

Dia 04 de fevereiro, sábado passado, no auditório da Universidade Estácio de Sá,
aconteceu o 
1
 Educoencontro de 2012
, com a Coordenadora, prof
 Monica Souza, falando aos professores educopedistas sobre a nova plataforma 
reformulada pela Empresa Mstech/SP.

     Após os informes iniciais, a prof
 Lilian Ferreira, Coordenadora do Portal Rioeduca, apresentou
 os slideshows 
Educopédia e Rioeduca pela Educação
, enfatizando a proposta inicial do Rioeduca que foi de valorizar e divulgar os 
trabalhos já desenvolvidos na rede,
tirando o professor da invisibilidade. 

Muitas escolas e professores da rede fazem um trabalho de excelência e não 
poderíamos mais tê-los ocultos... A rede desenvolve projetos excelentes que 
precisam ser conhecidos.

O
Portal Rioeduca oferece canais de recursos humanos e pedagógicos, como:

Sobre Nós
:
 O Rioeduca é um portal da Secretaria Municipal de Educação e é um espaço de 
troca, de aprendizagem e principalmente de alegria. Aqui se apresenta os 
representantes nas CREs, que mostram detalhes de tudo o que acontece dentro de 
cada uma de nossas escolas, creches e EDIs;

Programas e Ações
:
 Local onde encontrar todas as informações e detalhes dos programas e ações que 
estão reescrevendo a educação p
blica do Município do Rio de Janeiro;

Recursos Pedagógicos
: 
Dicas de recursos educacionais e objetos de aprendizagem variados. Cadernos 
Pedagógicos, descritores e outras dicas para melhorar a qualidade da Educação;

Recursos Humanos
:
 Você irá conhecer detalhes específicos de nossa rede, sabendo mais sobre 
concursos, convocações, Estatuto dos Funcionários P
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blicos, capacitações, etc.

A professora Lilian Ferreira falou que este ano o
Portal
 Rioeduca trará esta novidade: a 
Página do Professor
, que apresentará, entre outras dicas importantes para a prática pedagógica, 
materiais da Educopédia produzidos pelos próprios professores da rede, os quais,
também, produzirão textos para o Rioeduca.
A prof
 Lilian
Ferreira
agradeceu aos professores por aceitarem mais esse desafio de produção de 
materiais.
 A construção desse trabalho foi uma iniciativa dos professores da rede, para a 
rede. 

São exemplos de trabalhos desse porte: 

Nova Escola
: Educação nota 10, material Nova Escola; 
Smart kids
; 
Revista Educação
 - Ensino Especial; 
Dicas de blogs
; Ideias para ampliar atividades dos cadernos pedagógicos.

Nós produzimos uma educação de qualidade
, disse Lilian Ferreira, e por isso será muito bom compartilharmos.

[VÍDEO]

Divulgue também os blogs ou projetos desenvolvidos por sua escola, para isso 
basta entrar em contato com o representante do 
Rioeduca 
em sua CRE.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário!

Professora Regina Bizarro - Representante do Rioeduca / 5
CRE

E-mail para contato: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

[FOTO]
tweet
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5ªcre
(268)

educopedistas
(2)

rioeducadores
(2)

<COMENTÁRIOS>

Eu estive neste encontro.Amei conhecer algumas das pessoas que fazem parte da 
criação das aulas digitais para a Educopédia e  também do Portal 
Rioeduca.Parabéns Lilian,Rafael e todos que participam desta Revolução da 
Educação Carioca.Sucesso!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Postado por 
Fatima Braga
 em 10/02/2012 08:41

Q linda postagem! Parabéns!
Postado por 
Raphaella Marques
 em 10/02/2012 12:13

Rê, ficou muito bom! Deixou gostinho de quero mais! Parabéns!
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Postado por 
Dilma Vianna
 em 11/02/2012 09:49
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 08/02/2012
<TÍTULO>
Projeto Cartas e  Blog da E.M. Augusto Paulino

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, protagonismojuvenil, blogsdeescolas.

Com toda a tecnologia que nos cerca atualmente, ainda é mágico receber um 
envelope com seu nome escrito e as palavras que alguém dedicou especialmente a 
você. A equipe pedagógica da E. M. Professor Augusto Paulino Filho da 3ª CRE 
trabalhou esta magia no Projeto Cartas e está muito feliz por iniciar o ano 
letivo de 2012 colocando seu blog na rua. 

Ano passado, com emoção, recebi, em mãos, através uma colega de trabalho, um 
envelope verde com meu nome escrito em letra bem desenhada. Emoção maior ainda 
foi ler o remetente daquele texto. Minha amiga de infância, que os anos e a vida
afastaram, me escrevia para falar da sua saudade. Essa emoção não tem preço! ( 
Obrigada, Patrícia Ribeiro, pela amizade e carinho!) Ela poderia ter me 
telefonado, me enviado um e-mail, mas nada disso tem o mesmo significado de uma 
carta.

     Foi esse cuidado, essa magia e essa 
importância da palavra escrita que o Projeto Cartas da E.M. Prof. Augusto 
Paulino Filho buscou resgatar.

[FOTO]

Partindo da produção de textos sobre o local onde moram os alunos, eles puderam 
expressar um pouco da própria identidade e trocar experiências com alunos de 
outras escolas do entorno.

[FOTO]

Este exercício de autoconhecimento é bastante pertinente com a faixa etária do 
5º ano, série atendida pelo projeto. Reconhecer-se como indivíduo, mas, ao mesmo
tempo, parte de um grupo nesta fase da vida é crucial. Perceber a importância da
palavra como instrumento agregador desse conhecimento também leva ao crescimento
como aluno e ser humano. Ter cuidado com sua vida, seu grupo, sua palavra é um 
dos aprendizados mais relevantes neste momento.
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[FOTO]

Vejam como se define a aluna Layna em sua carta inicial para o Thiago, 
coordenador do Bairro Educador.

[FOTO]

No ar, o blog da E.M. Professor Augusto Paulino Filho

Este projeto está registrado junto com outras atividades no blog da escola. A 
equipe pedagógica abre as portas desejando sucesso em 2012.

[FOTO]

O blog é estruturado de maneira um pouquinho diferente. As postagens estão 
distribuídas em páginas conforme o índice abaixo.

[FOTO]

Navegando através delas, temos a visão geral do Projeto Político Pedagógico. E, 
no 
Perfil do educando que pretende formar
, apresentam-se as características do cidadão que será formado na escola.

[FOTO]

São características básicas para que possamos todos recebermos cartas do futuro 
e nos emocionarmos com quem sabe da importância da amizade, da comunicação e da 
palavra: nossos alunos.

     Então, aproveitando o clima carnavalesco
que se aproxima, vamos seguir esse blog e acompanhar o enredo dessa escola?

[FOTO]

Imagens retiradas do blog da escola

[FOTO]
tweet
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blogsdeescolas
(402)

3ªcre
(223)

protagonismojuvenil
(73)

<COMENTÁRIOS>

Linda postagem e projeto maravilhoso.Sempre gostei de desenvolver o Projeto 
Cartas na escola.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 08/02/2012 00:12

Sou professora da Rede e mãe de uma aluna da escola, matriculada na Classe 
Especial. Parabéns a toda equipe!!! Sucesso!!!!
Postado por 
Cristina
 em 09/02/2012 21:09

Sou professora de SL da rede. Fico muito feliz em constatar que tenham 
conseguido fazer com que as crianças se interessassem em escrever cartas num 
mundo totalmente digital. Sucesso a todos!
Postado por 
terezinha hygino
 em 10/02/2012 18:16

AS CRIANÇAS ADORARAM DESENVOLVER ESTE PROJETO!!!!!!!!!!!
PARABÉNS AOS ALUNOS DA ESCOLA PROFESSOR AUGUSTO PAULINO FILHO.
Postado por 

Página 357



RIOEDUCA 2
ALEXANDRA
 em 13/02/2012 21:48
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 10/02/2012
<TÍTULO>
Planejamento e Boas Vindas aos Professores da 3ª CRE

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, capacitação.

Iniciar um novo ano letivo faz parte do trabalho de todo professor. É hora de 
sentar e planejar , decidir que rumos seguiremos e escolher, juntos em cada 
escola, qual a melhor estratégia para atingirmos nossos objetivos comuns.

Rever os colegas de trabalho, trocar impressões sobre os lugares visitados, os 
livros lidos e as experiências que vivemos durante as férias é uma ótima maneira
de iniciar a primeira reunião do ano. Uma equipe é composta da diversidade de 
cada um de seus elementos e é, com a contribuição de cada um, que a escola ganha
vida.

[FOTO]

Equipe da Creche Tia Mana pronta para o novo ano letivo

Este momento de reunião, ou seja, de unir de novo o grupo é precioso, pois 
reforça os laços e oportuniza novas parcerias. É hora de estudar o Projeto 
Político Pedagógico selecionando temas e aspectos a serem destacados ao longo do
ano. Hora de refletir sobre os equívocos para evitá-los e comemorar os sucessos 
para repeti-los.

[FOTO]

Equipe da E.M. Tobias Barreto reunida em planejamento

É hora de aprender coisas novas ou renovar os pensamentos em busca da qualidade 
da Educação. Nessa hora, valem os textos apresentados, as palestras assistidas e
as discussões pedagógicas. Nós, professores, precisamos estar em comunhão para 
que nosso trabalho flua.
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[FOTO]

Apresentação para equipe da E.M. Brigadeiro Faria Lima

[FOTO]

Equipe da E.M. Carlos Gomes reflete sobre a Educação Infantil

[FOTO]

No Centro de Convenções Sul América, equipe do GEC Rio de Janeiro

Vai começar tudo de novo!
 como diz o cartaz do blog da 
E.M. D. João VI
. Para o professor cada ano é um novo momento de reflexão, de trabalho e de 
ação. Mesmo depois de anos de magistério, é sempre uma nova jornada que exige 
novas preparações. É uma nova viagem, com novos passageiros. Começa tudo de 
novo, mas é sempre tudo diferente e novo porque nosso olhar se renova.

[FOTO]

Cartaz retirado do blog da E.M. D. João VI

Deixo vocês hoje com um vídeo utilizado para inspirar o Projeto Gentileza da 
E.M. Bento Ribeiro
. Ele resume bem nosso desejo de que cada ação dentro da escola desencadeie 
novos movimentos em busca do mesmo objetivo.

[VÍDEO]

Imagens retiradas dos blogs citados. Visite-os para maiores informações.

[FOTO]
tweet
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3ªcre
(223)

capacitação
(52)

<COMENTÁRIOS>

Boas vindas a todos!! Angela que esse ano seja de muito sucesso para vc. Seja 
bem vinda e parabéns pela postagem.
Postado por 
MONICA FONSECA
 em 10/02/2012 07:25

"Começar de novo .E contar comigo. Vai valer a pena ... Devemos sempre agradecer
a Deus este novo recomeço.E claro que vale a pena pois cada aluno precisa de nós
 professores para serem orientados em relação aos seu projeto de sonho e a 
seguir o caminho certo para concretização do mesmo.Parabéns professor! E sucesso
nesta caminhada.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 10/02/2012 08:51

Adorei ver a foto da creche Tia Mana! A equipe de lá é nota mil, e desenvolvem 
um trabalho de qualidade na educação das crianças pequenas. Certamente 2012 será
mais um ano de sucesso!
Postado por 
Rute Albanita
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 em 10/02/2012 20:25

Muito bom ver nossa acolhida, nosso trabalho postado aqui! E o de todas as 
outras escolas também! Registrar esses momentos nos estimula e engrandece! 
Obrigada pelo incentivo!
Postado por 
Maria Carolina Mattos Macêdo
 em 10/02/2012 20:27

Muito importante este registro do compromisso dos professores da 3ª CRE e a 
preocupação em ter qualidade naquilo que faz, ter a oportunidade de propor 
mudanças, sugerir estratégias, buscar caminhos para a concretização daquilo que 
se almeja, interagir, fortalecer a organização do trabalho coletivo e causar 
transformações. Parabéns Ângela pela belíssima postagem, pelo incentivo a esta 
importante etapa do trabalho pedagógico nas escolas e pela oportunidade de 
vermos a valorização do nosso trabalho e das outras escolas exposta de forma 
relevante e valorizada. Um bom recomeço pra você também, apesar de que, quem 
acompanha seu trabalho no RIOEDUCA sabe  que ele não parou durante as férias! 
Nós adoramos ver nossa reunião no post! Obrigada!
Postado por 
RITA LUSIÉ COELHO VELOZO
 em 10/02/2012 21:54

Bom ver nossa escola Tobias por aqui! Planejamos juntos, pois nosso objetivo 
maior é o aluno e seu aprendizado! Que todos nós possamos ter um ano de boas 
realizações!!!
Postado por 
prof Adriana Mendonça
 em 10/02/2012 22:06

Ângela estou muito feliz! Sou suspeita de postar o comentário,mas fico comovida 
ao ver a postagem. É esta a equipe que faz a diferença na Tia Mana, pelo 
compromisso, determinação e o carinho que tem pela nossa creche. Parabéns para 
todas nós, adoramos vocês!
Postado por 
Marília
 em 10/02/2012 22:49

Obrigada pelas palavras carinhosas, Mônica e Rita! Nosso trabalho é de parceria 
sempre! O Rioeduca é feito por professores e para professores da nossa rede! 
Sucesso para todos em 2012!
Postado por 
Angela Regina de Freitas
 em 12/02/2012 14:33
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 06/02/2012
<TÍTULO>
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Capacitação para Educopédia - Confira os Selecionados e as Vagas Remanescentes

<TAGS>
Tags: 
educopédia, capacitação.

Confira a listagem dos que conseguiram concretizar sua inscrição na capacitação 
da Educopédia. Após a filtragem, a coordenação do programa detectou que algumas 
vagas não foram preenchidas e, sendo assim, abre hoje novas possibilidades para 
inscrição.

Com o objetivo de dar atendimento ao maior n
mero de interessados, alguns inscritos que estavam excedentes foram remanejados 
para os dias subsequentes, respeitando sempre o turno e o polo selecionado, como
explicado no informativo.

Para evitar transtornos, não houve remanejamentos entre turnos ou polos: o que 
resultou em vagas remanescentes que colocamos à sua disposição, afirma a 
Coordenadora Pedagógica do Programa Educopédia, Monica Souza.

Caso haja interesse, os professores inscritos e não contemplados nas listagens, 
poderão fazer uma nova inscrição pelo link 
bit.ly/poloseducopedia
, para os polos e turnos disponíveis, somente hoje, dia 06/02, até às 23h59.

A coordenação ressalta ainda que o preenchimento do formulário não garante a 
inscrição na vaga e informa que o resultado da nova listagem será às 18h do dia 
07 de fevereiro. 

E.M Sabin *

     10 de fevereiro - tarde 13 vagas

E.M. Vidal *

     10 de fevereiro - tarde 03 vagas

Ciep Gregório Bezerra *

     8 de fevereiro - tarde - 04 vagas

     09 de fevereiro - tarde - 19 vagas

     10 de fevereiro - tarde - 02 vagas
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Inscritos já Selecionados

Atenção: devido ao tamanho do arquivo, as pastas tiveram que ser zipadas.

[FOTO]
tweet

educopédia
(86)

capacitação
(52)

<COMENTÁRIOS>

As professoras que se inscreveram e a tabela está vermelha significa que não 
conseguiram a vaga? Aguardo orientação para poder informá-las.
Postado por 
Luciana
 em 06/02/2012 10:39

Olá Lilian, que bom que consegui desta vez, fazer o curso da Educopédia...assim 
que soube corri e me inscrevi.Fui selecionada. Porém, ouvi de muitas professoras
,hoje no outro curso que estive, que gostariam de fazer, porém não 
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conseguiram...Seria muito bom, abrir outra vez esse curso, de modo a 
proporcionar o acesso aos demais que não conseguiram desta vez.Parabéns pelo 
sucesso! Bjs. Paz e Luz!
Postado por 
Maria Delfina
 em 06/02/2012 13:59

Infelizmente, não consegui assistir ao curso.. Na verdade várias pessoas... 
desculpem me mas a tabela divulgada para a EM Tia Ciata ficou super confusa. O 
fato é que preciso dinamizar com as meninas um dia de Educopédia na Escola, e 
estou me sentindo insegura e com pouco a acrescentar... O curso seria 
fundamental para nós Coordenadores. Será que vocês poderiam me enviar algum 
material para que eu pudesse me preparar e dinamizar um momento significativo 
para as professoras da UE que trabalho... Nosso dia de Educopédia será na 
sexta... Conto com o apoio de vocês.... Um abraço, Emília.
Postado por 
Emília L. Varella da Silveira
 em 09/02/2012 02:37

Quando pedi material para trabalhar com as professoras, pedi um diferente 
daquele que tem na Educopédia (Educopédia para professores).
Por falar nesse material, não consegui abrir os vídeos... Não sei o que houve...
Alguma orientação? Obrigada mais uma vez. E parabéns  pelo desenvolvimento dessa
maravilhosa ferramenta!!!!
Postado por 
Emília L. V. da Silveira
 em 09/02/2012 02:50

Fiquei muito triste por não constar na lista oficial dos contemplados para a 
capacitação na E.M. Tia Ciata.
Espero que outros momentos de capacitação da Educopédia aconteçam no decorrer no
ano. Abraços!
Em tempo: Não tenho conseguido abrir os vídeos.O que está acontecendo?
Postado por 
Ana Lucia
 em 21/02/2012 21:25
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 08/02/2012
<TÍTULO>
Inauguração do EDI Maria Yedda Leite Linhares na 8ª CRE

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, edi.

 A inauguração de mais um Espaço de Desenvolvimento Infantil em nossa 
cidade comprova o compromisso da Prefeitura do Rio de Janeiro em oferecer cada 

Página 364



RIOEDUCA 2
vez mais qualidade de vida aos seus moradores

[FOTO]

"Um espaço para deixar nossos Carioquinhas mais felizes!" 

                                                                            
 Prefeito Eduardo Paes

 Na manhã de ontem, dia 07 de fevereiro, a Comunidade do Jardim Bangu recebeu 
como um presente a inauguração do Espaço de Desenvolvimento Infantil Maria Yedda
Leite Linhares.

O Prefeito Eduardo Paes esteve presente junto à senhora Secretária de 
Educação Claudia Costin para entregar oficialmente à comunidade um espaço que 
irá contribuir para o desenvolvimento das crianças do bairro.

O Prefeito Eduardo Paes falou da importância da existência deste espaço para que
os pais que saem para o trabalho não mais deixem seus filhos menores na 
companhia e responsabilidade dos filhos maiores, o que traz muitas preocupações.

[FOTO]

Zeca Linhares, filho de Maria Yedda, esteve presente na inauguração e falou um 
pouco do amor e da dedicação de sua mãe à Educação do Rio de Janeiro.

Maria Yedda Leite Linhares nasceu em Fortaleza e veio para o Rio de Janeiro 
ainda criança.

No segundo ano de faculdade, conseguiu uma bolsa para estudar nos Estados 
Unidos. Lá, na cidade de Nova York, ensinou o Português e até chegou a fazer 
radionovelas na CBS e na NBC.

Ao retornar ao Brasil terminou o curso e foi ser assistente do professor Delgado
de Carvalho. Começava então sua longa jornada de dedicação à Educação.

Foi professora de Filosofia, História Moderna e Contemporânea na UFRJ e escreveu
inúmeros livros e artigos.

Além de lecionar, Maria Yedda exerceu também o cargo de Secretária Municipal e 
Estadual de Educação do Rio de Janeiro. 

[FOTO]

"Educação é nossa prioridade! Nada de coisa mal feita nas escolas e creches 
públicas. Nunca se investiu tanto em qualidade para nossas crianças!"
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Prefeito Eduardo Paes

[FOTO]

O Espaço de Desenvolvimento Infantil Maria Yedda Leite Linhares tem capacidade 
para 150 crianças, divididas entre Berçário, Maternal I e II.

A Diretora Tais Rocha apoiada pela Diretora Adjunta Karla Maria afirma que o EDI
tem como principal objetivo auxiliar com qualidade no desenvolvimento de suas 
crianças.

[FOTO]

[FOTO]

O Rioeduca parabeniza a Comunidade do bairro de Jardim Bangu pela inauguração de
mais um EDI, fazendo votos para que suas crianças tenham nele dias cada vez mais
felizes!

O Rioeduca quer contar agora a história da sua escola!

Entre em contato conosco!

neildasilva@rioeduca.net
Fonte: Registro da Biografia da Maria Yedda Leite Linhares no mural do EDI

[FOTO]
tweet
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8ªcre
(193)

edi
(36)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a toda comunidade pela inauguração deste EDI .Os pequeninos merecem o 
melhor.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 08/02/2012 00:09

Esta inauguração já estava sendo esperada e veio atender as necessidades das 
famílias.Parabéns pela iniciativa.
Postado por 
Maria CristinaP.Gomes
 em 08/02/2012 10:27

Está maravilhoso o espaço infantil.Gostaria de colocar a importância da 
valorização da SME junto a Educação , em especial das anos iniciais de 
escolaridade , é muito raro inclusive na rede particular de ensino alguma 
unidade escolar com um espaço tão estimulante ao aprendizado . É um grande sonho
ter um espaço desse na minha escola , para o primeiro segmento, pois acredito 
que através dos anos iniciais , teremos alunos futuramente bem mais estimulados 
com o espaço escolar , onde realmente seja um lar para cada um de nossos 
educandos .E.M.Getúlio Vargas. 
Parabéns
Postado por 
João Alexandre da Silva Almeida Canuto
 em 08/02/2012 10:47

Em tempos de redução da taxa de natalidade, no Brasil, os investimentos em 
educação infantil, que antes eram quantitativos, hoje devem ser qualitativos: 
esta nova creche mostra que nossos líderes estão atentos às recentes 
modificações demográficas, afim de gerir com qualidade as verbas destinadas a 
educação infantil. Cabe ressaltar que esta iniciativa deve continuar para 
criação de novas unidades e/ou revitalização das unidades existentes. Por fim 
não se esqueçam de valorizar o material humano que diária e arduamente mantém 
essas unidades funcionando.
att,
Prof.: Maicon di Carlantonio
Postado por 
MAICON DOS SANTOS DI CARLANTONIO DE CASTRO
 em 08/02/2012 11:10
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Um espaço realmente de qualidade para as crianças da região. Sucesso para as 
diretoras!
Postado por 
Adriano dos Santos
 em 08/02/2012 18:03

Adoro o termo que o prefeito usa , nossos carioquinhas! Soa carinhoso e esse 
carinho se reflete nessa construçoes de lindas creches! Parabéns a Prefeitura 
doRio e SME
Postado por 
bete ribas
 em 11/02/2012 22:17
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 09/02/2012
<TÍTULO>
Educação Digital

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, blogsderioeducadores.
Ensinar a navegação segura para nossos alunos é um tremendo desafio!
Em época de mudanças de paradigmas e discussão sobre novas formas de ensinar, 
surge com a evolução novos meios de apoio tecnológico e com eles a 
responsabilidade civil e criminal de nossos atos no mundo virtual, assim como no
mundo presencial. Confiram as postagens da Professora Rosana Rodrigues em seu 
blog.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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4ªcre
(164)

blogsderioeducadores
(64)

<COMENTÁRIOS>

Irei aproveitar as dicas sobre uso educacional dos blogs.
Postado por 
Fatima Braga
 em 09/02/2012 00:59

Aninha, interessantíssima sua abordagem. Parabéns! Bjs
Postado por 
ReginaBizarro
 em 09/02/2012 13:21

Inovar!!! Essa é a palavra de ordem, principalmente nos métodos de ensino aos 
nosso alunos. Nosso alvo é atingí-los com aprendizagem significativa, nessa era 
informatizada não há caminho melhor do que usarmos tudo o que pudermos, para 
estar cada vez mais perto dos nossos alunos. Parabéns Ana pela postagem!
Postado por 
bete ribas
 em 12/02/2012 19:31

Ótima postagem. Com certeza vai ajudar muitos educadores a utilizarem seus blogs
de maneira mais criativa tornando a aprendizagem mais significativa. Valeu!
Postado por 
Maria Helena
 em 31/03/2012 17:21
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 07/02/2012
<TÍTULO>
Alfabetizar e Letrar - Capacitação na 7ªCRE

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, capacitação.

     A E.M. M. Canrobert Pereira da Costa 
recebeu cerca de 350 professores de 1º, 2º e 3º ano nesta segunda, dia 6 de 
fevereiro, no turno da manhã, para a Ação  "Alfabetizar e Letrar” que faz parte 
da Semana de Capacitação 2012 da Rede Municipal de Ensino.A Unidade Escolar foi 
a escolhida para ser polo da 7ªCRE, desta ação que ocorrerá em 3 dias.

[FOTO]

[FOTO]
Uma das professoras responsáveis pela dinâmica na sala  pediu para que os 
professores fizessem as ações relativas às palavras abaixo, ao ouvir o texto " 
Um Garotinho Chamado Amor".A dinâmica aconteceu em todas as salas.
PAZ : DAR UM ABRAÇO
AMOR: MANDAR UM BEIJO
SOLIDARIEDADE: TROCAR DE LUGAR OU DAR APERTO DE MÃO
ÉTICA: FALAR UM SONHO
BEM - VINDOS : BATER PALMAS

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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7ªcre
(192)

capacitação
(52)

<COMENTÁRIOS>

Mais uma demonstração da preocupação da SME/RJ com a qualidade do ensino 
ministrado em suas Unidades escolares. Parabéns a todos os envolvidos!
Postado por 
Regina Mel
 em 07/02/2012 08:41

Interessante a idéia da Casa de Alfabetização.Acho que será de grande ajuda 
tanto para os  professores quanto para os alunos.Concordo com a professora  
Miriam sobre a importância da capacitação.Parabéns a todos!
Postado por 
Bernadete
 em 10/02/2012 17:49
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 07/02/2012
<TÍTULO>
Retorno da Equipe E.M. Prof. Felipe Santiago

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescolas.
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As escolas retornam as suas atividades e com elas os professores responsáveis 
pelos blogs das unidades escolares vão atualizando suas postagens e nos trazendo
informações recentes que são importantes para nos deixar informados e 
acompanhando seu trabalho.

É assim que a Escola Municipal Professor Felipe Santiago vem nos mostrar a volta
das suas atividades comemorando com alegria o retorno da sua equipe e nos 
contando como foi a Aula Inaugural com o Prefeito Eduardo Paes e a Secretária de
Educação Claudia Costin.

Após um merecido período de descando, a equipe de professores da Felipe Santiago
voltou ao trabalho com atividades com  muita alegria e disposição. 

[FOTO]

Mensagem de Boas Vindas

S
 ua presença é muito importante,

E
 stamos felizes por tê-la conosco.

J
 untos construiremos o futuro de nossas crianças,

A
 gradecemos sua colaboração.

B
 uscaremos oferecer o melhor,

E
 staremos trabalhando para alcançar nossos objetivos,

M
 uitas alegrias, com certeza, conquistaremos.

V 
amos trilhar juntas o caminho do conhecimento,

I
 r mais além do que se pode enxergar,

N
 esta longa jornada, não estaremos sozinhas,
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D
 eus conosco estará e nos abençoará,

A
 legres e orgulhosas venceremos esta etapa!

                                          Jaciléia, Denise e Márcia

[FOTO]

Prefeito Eduardo Paes e Secretária de Educação, Claudia Costin, 

abrem o Ano Letivo na Rede Municipal 

[FOTO]

O prefeito Eduardo Paes e a secretária Municipal de Educação, Claudia Costin, 
iniciaram o ano letivo de 2012 na Rede Municipal com a aula inaugural, nesta 
quarta-feira (dia 1), no Centro de Convenções da SulAmérica, na Cidade Nova. No 
evento, o prefeito deu as boas vindas aos novos diretores de escolas e creches 
da Prefeitura e aproveitou a oportunidade para anunciar que os servidores da 
Educação receberão ticket alimentação. Em seguida, a secretária Cláudia Costin 
conversou com a jornalista Carla Ramos, apresentadora da MultiRio, sobre os 
principais desafios da SME para 2012 e as novidades para o ano letivo, como a 
expansão das escolas de turno único em tempo integral, os Ginásios Experimentais
Cariocas, a abertura do primeiro Ginásio Experimental Olímpico (GEO), entre 
outras ações.

Em 2012, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, irá 
expandir as escolas de turno único em tempo integral. Serão mais 114 unidades 
que terão aulas em turno integral de sete horas, sendo 58 CIEPs, 19 Ginásios 
Experimentais Cariocas e um Ginásio Experimental Olímpico. Dentro do conceito de
turno único, os alunos terão ao longo do dia mais aulas de Português, 
Matemática, Ciências, Educação Física e Inglês. Além disso, ainda terão 
disciplinas optativas, como Matemática Financeira, Artes e Leitura.

     No encontro com os novos diretores, a 
secretária Municipal de Educação, Claudia Costin, revelou que as escolas de 
turno único em tempo integral são um grande desafio para SME e que as escolas 
que estão recebendo este novo conceito estão se adaptando para receber os 
alunos.

- Estamos cumprindo o que a lei determina. Até 2020 todas as escolas da Rede 
Municipal terão turno único em tempo integral de sete horas. É um desafio imenso
e estamos fazendo essa transição de forma organizada. No ano passado 22 escolas 
tiveram turno único em tempo integral e neste ano serão 114 escolas – contou a 
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secretária de Educação. 

Abertura do primeiro Ginásio Experimental Olímpico 

Entre as novidades para o ano letivo de 2012 também está a expansão do Ginásio 
Experimental Carioca, com mais nove unidades, sendo um Ginásio Experimental na 
Rocinha, e o primeiro Ginásio Experimental Olímpico, o GEO Juan Samaranch, em 
Santa Teresa. O programa, que atenderá alunos do 6° ao 8° Ano, tem como objetivo
dar oportunidade para os alunos com aptidões esportivas desenvolverem seu 
potencial, sem abrir mão de uma educação de excelência.

- Todos os dias os alunos terão duas horas para praticar esportes e com isso 
vamos revelar talentos esportivos. A exigência acadêmica também será bastante 
cobrada de todos os alunos – garantiu a secretária Municipal de Educação, 
Claudia Costin.

A primeira escola integrante do programa contará com um modelo pedagógico 
inspirado no Ginásio Experimental Carioca, que inclui três eixos: excelência 
acadêmica, apoio ao projeto de vida do aluno e educação para valores. No caso do
GEO, uma ênfase especial será dada aos valores olímpicos. Além disso, os alunos 
também farão uso da Educopédia e terão aulas de Inglês todos os dias.

     40 mil professores participarão da 
Semana de Capacitação.

     Entre os assuntos abordados na Aula 
Inaugural, a secretária Municipal de Educação, falou sobre a semana de 
capacitação, que será realizada do dia 6 até o dia 10 de fevereiro e contará com
a participação de 40 mil professores da Rede Municipal de Ensino. Os 
profissionais receberão diversas atualizações curriculares em 69 cursos para 
diversas disciplinas, inclusive para a Educação Infantil.

- Iniciamos a Semana de Capacitação em 2010 e a cada ano estamos evoluindo. A 
semana de capacitação é importante para preparar e trabalhar com o professor a 
respeito do currículo que será usado, informá-lo sobre as novidades do ano 
letivo e prepará-lo para receber os alunos – comentou.

No encontro, o prefeito Eduardo Paes deu as boas vindas aos diretores de 
escolas, creches e Espaços de Desenvolvimento Infantil. Para ele é fundamental 
que os novos diretores continuem dando mais qualidade as boas ações que a 
Secretaria Municipal de Educação está fazendo.

- Quando convidei a secretária de Educação, Claudia Costin para trabalhar 
comigo, o meu primeiro pedido foi acabar com a aprovação automática. Isso foi o 
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início de uma transformação na Educação carioca. A partir de então estabelecemos
metas e agora estamos colhendo os frutos do início dessa transformação. Elevamos
as médias do IDEB, o déficit de professores está praticamente zerado e dobramos 
o número de vagas em creche – contou o prefeito.

Texto: Isabella Amori, do site SME -Rio

     Fotos: Twitter Rio Educa 

Fontes:

Blog da Escola: 
http://empsantiago.blogspot.com/

Site SME: 
http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/exibeconteudo?article-id=2530479

Desejamos um ótimo retorno a todas as unidades escolares da 9ª CRE, em especial 
a equipe da Escola Municipal Professor Felipe Santiago e a nossa querida 
professora Lenise que sempre tem colaborado com o Rioeduca na divulgação dos 
seus trabalhos.

Se a sua escola ou professor tem um blog ou está integrada em algum projeto, 
aproveite para divulgar. Este espaço foi criado para isso. Basta enviar um 
e-mail ao 
representante
 da sua CRE com um breve relato e registros de imagens (fotos, vídeos ou ppt), 
que você também poderá fazer parte desta 
REVOLUÇÃO
. 

Profª Márcia Cristina Alves

Representante do Rioeduca na 9ªCRE

E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

Twitter:
 @marciacrisalves

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

blogdeescolas
(54)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 07/02/2012
<TÍTULO>
PET Alzira Araujo - Cursos para Alunos da Rede Municipal de Educação

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescola, pet.

O PET Alzira Ara
jo, situado na Rua Ari Lobo, 43, Bairro Adriana III em Campo Grande - 9
 CRE vem convidar os alunos da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro
à participarem dos cursos que oferece.

O Pólo de Educação pelo Trabalho Alzira Ara
jo é um Espaço de Extensão Escolar, supervisionado pelo Programa de Extensão 
Educacional, que atende prioritariamente alunos matriculados na Rede Municipal 
de Educação do Rio de Janeiro, oferecendo oficinas tendo o Trabalho como 

Página 376



RIOEDUCA 2
princípio educativo.

[FOTO]

Para saber mais sobre o PET Alzira Araujo acesse os links abaixo:

Blog: 
http://pet-alzira-araujo.blogspot.com/

Rioeduca 03/01/2012: 
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1739

Rioeduca 15/07/2011: 
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1156

http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1132

Rioeduca 09/04/2011: 
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=825

Programas e Ações: 
http://www.rioeduca.net/programasAcoes.php?id=5

Parabéns a equipe do PET Alzira Ara
jo pelo comprometimento com a educação e acima de tudo pelo amor que dedicam a 
este trabalho.

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

blogdeescola
(73)

pet
(8)

<COMENTÁRIOS>

Não é redundância agradecer a atenção, o carinho que nos é ofertado por este 
canal. É muito bom SABERMOS parceiros, interativos e, principalmente, relevantes
na Educação do Rio de Janeiro. Obrigada Rioeduca. Obrigada Prof.ª Márcia 
Cristina.
Postado por 
Herizete Staneck
 em 07/02/2012 00:22

Tem sido muto bom trabalhar em parceria com o Rioeduca.Agradecemos a todos , 
principalmente a Marcia da 9ª CRE que tem chegado juntinho com a gente. É isso 
que precisamos, que conheçam nosso trabalho , pois o nosso trabalho depende 
dessa divulgação. Quem conhece o que realizamos fica com a gente, só precisamos 
de oportunidades para mostrar o nosso trabalho para as pessoas conhecerem, e 
isto o Rioeduca está nos ajudando.Valeu Marcia! Valeu Rioeduca!
Postado por 
Angela Nobrega
 em 07/02/2012 19:59
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 09/02/2012
<TÍTULO>
Acolhimento na Educação Infantil

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

Dia 06 de janeiro, as crianças matriculadas na creches e EDIs, começaram o 
período de acolhimento. Neste momento especial , recebemos pais e filhos com 
afeto, segurança e cuidado de forma acolhedora.

Página 378



RIOEDUCA 2

É nesse período que a criança conhece os espaços da instituição, os educadores e
os coleguinhas de turma. 
Além disso cada responsável é convidado a permanecer com seu filho, caso ele 
chore muito e sinta a necessidade dos pais por perto, afinal, é preciso 
respeitar o ritmo e a singularidade de cada criança.

A permanência da criança na instituição vai aumentando de forma gradativa, para 
que aos poucos ela se sinta confortável e feliz neste novo ambiente que fará 
parte de sua vida.

Um bom acolhimento 
e um vínculo afetivo dos pequenos com os educadores
garante um desenvolvimento sadio e feliz.

Acolhimento nas Escolas e Creches

A
 Creche Municipal Sempre Vida Parque da Conquista 
também tem acolhido os pequenos que estão matriculados na instituição, e investe
no afeto às crianças e suas famílias. As educadoras 
da instituição planejaram muitas brincadeiras e m
sicas para este momento especial.

[FOTO]

No 
CIEP Avenida dos Desfiles- 502,
 as crianças adoraram a história 
[VÍDEO]
Margarida Friorenta
 contada pela Professora de Sala de Leitura. Depois realizaram uma atividade 
para que as crianças pudessem se conhecer e interagir. 
Elas 
fizeram um lindo jardim , deram nomes às flores e desenharam 
carinha das margaridinhas.

[FOTO]

[FOTO]

O acolhimento na 
Creche Municipal Campos da Paz 
também foi um sucesso. As crianças ficaram muito alegres com as brincadeiras, 
livrinhos 
de história e adoraram o ambiente 
colorido e agradável da creche. 
Até atividades de pintura , os pequeninos realizaram! 
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O colo, o abraço e a conversa recheada de carinho 
acompanharam estes momentos. Deste modo, as 
 crianças 
se sentiram seguras, acolhidas e felizes e suas famílias confiantes na qualidade
do atendimento oferecido a seus filhos.

[FOTO]

[FOTO]

Confira a mensagem do blog da Gerência de Educação Infantil sobre acolhimento, 
clicando na imagem abaixo.

[FOTO]

Clique 
AQUI
para conhecer melhor 
o trabalho da Creche Municipal Sempre Vida Parque da Conquista.

Veja também dicas de acolhimento no 
Blog do CIEP Avenida dos Desfiles. Clique no link para acessar:
http://jornalzinhociep502.blogspot.com/2012/02/ano-letivo-2012-acolhimento-na-ed
ucacao.html

Para saber mais sobre a Creche Municipal Campos da Paz, ganhadora do Prêmio 
Anual de Educação Infantil, acesse
http://cmcamposdapaz.blogspot.com/

Envie para 
ruteferreira@rioeduca.net
um relato de 

como foi o acolhimento de sua escola ou turma e publicaremos aqui.

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Maravilhoso trabalho.Parabéns! Quero trabalhar nesta creche.
Postado por 
Fatima Braga
 em 09/02/2012 00:58

Este momento é muito importante não só para a criança, mas também para a mãe que
precisa conhecer o espaço onde vai deixar seu filho. Ela precisa saber onde ele 
vai comer, brincar e passar uma grande parte do seu tempo. Momento especial!
Postado por 
Neilda
 em 09/02/2012 14:55

Acolher a família é muito importante! Parabéns para toda a equipe da creche e 
principalmente parabéns para a gestora de todos os processos que se passam por 
lá!
Postado por 
Nilza F. da Silva
 em 09/02/2012 14:58

Parabéns pela postagem. É muito bom vermos como os nossos alunos estão começando
o Ano Letivo de 2012. Apesar de estarmos na primeira semana já podemos 
visualizar o quanto já está sendo trabalhado. Belo trabalho da Escola e das 
creches. Um Ano Letivo de sucesso para todos!
Postado por 
Angela dos Santos Araújo
 em 09/02/2012 20:48

Esse momento é super importante pras crianças. É um momento de estranhamento em 
que elas vão se abrindo pouco a pouco as novas experiências e aprendizagens.
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Postado por 
Edilene Almeida
 em 09/02/2012 21:18

Realmente percebemos como mudou a forma de trabalho nas creches, a cada ano. 
Hoje vemos um respeito maior a este momento delicado que é a adaptação da 
criança e da família. Nada melhor que recebê-los com uma boa acolhida em um 
ambiente preparado especialmente pra deixá-los felizes e seguros. Aos poucos 
todos vão conhecendo-se e aproximando-se. Na creche onde trabalho está sendo 
assim e está acontecendo de forma bem tranquila e prazerosa. Parabéns a todos 
pelo belo trabalho!
Postado por 
Andrea Carla
 em 12/02/2012 15:17

Esse é um momento muito especial para os alunos de EDI ,Sente´-se seguros e 
emocionalmente tranquilos. esse trabalho reflete durante todo o seu 
desenvolvimento escolar! Parabéns pela postagem e a Creche que promoveu esses 
momentos deliciosos aos seus pequenos!
Postado por 
bete ribas
 em 12/02/2012 19:17
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 13/02/2012
<TÍTULO>
Educação Infantil - Qualidade em Primeiro Lugar

<TAGS>
Tags: 
1ªcre.

Parabenizamos as creches e escolas que tiveram seus projetos pedagógicos 
reconhecidos no Prêmio Anual de Qualidade em Educação Infantil. Na Primeira 
Coordenadoria Regional de Educação, dez instituições foram premiadas

É fundamental diminuir a dist
ncia entre o que se diz e o que se faz, de tal maneira

que num dado momento a tua fala seja a tua prática.

(Paulo Freire)

[FOTO]

A Professora Ana Neves da 
Creche Municipal Eduardo Moreira
 conta que toda equipe se alegrou com a notícia. O Projeto premiado se chama 
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O Ritmo da Natureza Embala Nossa Creche
 e foi desenvolvido com muita responsabilidade e dedicação.
Acreditamos que as crianças são multiplicadoras das ações vivenciadas nos 
espaços da creche, por isso o projeto foi elaborado coletivamente. Nosso 
objetivo é conscientizar nossos pequeninos quantoà preservação do Meio Ambiente 
bem como dos recursos naturais, os quais a natureza nos fornece gratuitamente.
diz Ana.

As gestoras
 Wania e Telma da Creche Eduardo Moreira, relatam que poucos podem imaginar o 
esforço, o cansaço, as dificuldades e a ousadia do nosso trabalho diário pela 
Educação. 
A notícia de que tinham escolhido nosso projeto para receber o prêmio este ano, 
contribui de forma a estimular, reconhecer e promover a multiplicação do 
trabalho há muito realizado e pouco reconhecido.
Recebemos esse prêmio em nome daqueles que todos os dias se empenham em 
construir um mundo melhor.
 afirmam Wania e Telma 

[FOTO]

Os educadores da 
Creche Municipal Ana Maria da Cruz Silva 
se sentem honrados e confiantes de que estão no caminho certo em busca de uma 
educação que possibilite a reflexão sobre o mundo a sua volta. 

A gestora confessa que o reconhecimento da qualidade do projeto, aumenta a 
motivação no sentido de trabalhar sempre mais, para alcançar o desenvolvimento 
integral das crianças, verdadeiras protagonistas neste processo.

[FOTO]

Creche Municipal Ana Maria

O projeto da 
Creche Municipal Sempre Vida Parque da Conquista
 é :
Creche 
 Um Espaço Para Produção de Culturas Infantis
. As educadoras estão radiantes com o reconhecimento de um trabalho realizado 
com muito empenho e amor.

[FOTO]

A 
Escola Municipal Fundação Leão XII
I também premiada pelo segundo ano consecutivo, está feliz pelo reconhecimento 
do esforço de toda a equipe da U.E. 
 O prêmio recebido é fruto de um trabalho sério, comprometido com uma educação 
de qualidade, cuja gestão acontece no coletivo da escola; marcando as ações 
político-pedagógicas de forma que a instituição tenha a cara da Comunidade. O 
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ano de 2011 caracterizou-se por projetos positivos, realmente transformadores, 
como SÃO CARLOS - BERÇO DAS M
LTIPLAS CULTURAS - ficando entre os 5 projetos finalistas do TROFÉU RIOEDUCA - 
categoria:RIO CIDADANIA 
e DO SÃO CARLOS PARA O MUNDO - projeto em andamento, além de participação na 
MOSTRA REGIONAL E MUNICIPAL DE DANÇA.
 conta a equipe gestora.

[FOTO]

A 
equipe gestora da 
Creche Municipal Fallet 
também conta como foi o Projeto e a alegria de ter seu trabalho reconhecido: 
Tendo como eixos 
Identidade
, 
Diversidade Cultural
, 
Natureza
 e 
Valores Humanos
, procuramos desenvolver um currículo a partir de atividades que privilegiam o 
desenvolvimento da linguagem, movimento, a apreciação e o fazer artístico, a 
afetividade e a internalização de regras sociais.
O orgulho da premiação por dois anos consecutivos nos serve como estímulo para 
alcançarmos a nossa grande meta que é desenvolver a excelência no serviço 
prestado por nossa instituição.

[FOTO]

O Rioeduca parabeniza a todas as creches que não mediram esforços, se dedicaram 
e tiveram seus projetos destacados e premiados. Nossas crianças agradecem a 
qualidade da Educação e atendimento oferecidos a elas.

Creches e Escolas da 1
 CRE que tiveram os projetos pedagógicos premiados:

[FOTO]

Creche Municipal Ana Maria da Cruz Silva 

Creche Municipal Sempre Vida Parque da Conquista

Creche Municipal George Savala Gomes

Creche Municipal Direitos Humanos
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Creche Municipal Campos da Paz 

Escola Municipal Morro dos Telégrafos 

Escola Municipal Fundação Leão XIII 

Creche Municipal Homero José dos Santos

Creche Municipal Eduardo Moreira

Creche Municipal Fallet 
*

Clique 
AQUI
para ver toda a lista de creches e escolas que ganharam o 

Prêmio Anual de Qualidade em Educação Infantil
* Clique no nome 
das creches que estão em azul, e confira os blogs destas unidades.

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns às nossas creches premiadas! Isso demonstra a qualidade do trabalho 
executado por todos nós!
José Luiz - 1ª CRE
Postado por 
JOSÉ LUIZ
 em 13/02/2012 08:01

Parabéns a todos os professores e equipes das creches. Nossos carioquinhas 
merecem sempre o melhor!!!
Postado por 
Neilda Silva
 em 13/02/2012 16:33

A Educação Infantil, de todas as CRE's, e todos os seus envolvidos merecem 
Parabéns!!!!!!
Postado por 
Professora Ana Neves
 em 13/02/2012 18:35

Parabéns a equipe das escolas exclusivas de Educação Infantil pelo 
comprometimento, seriedade e qualidade  na realização na ação educativa.
Postado por 
SABRINA GUEDES
 em 13/02/2012 22:18

Infelizmente ainda temos pessoas que não entendem a importância do trabalho 
feito na ed. infantil. Mas é um trabalho belíssimo, não apenas de cuidado, mas 
de construção de aprendizagem, através de experiências do cotidiano das 
crianças.  Valorizando aquilo que ela traz de sua percepção de mundo. É muito 
bom ver que na SMERJ, a criança é valorizada e despertada na sua curiosidade 
natural. É muito bom ver que essas crianças podem se desenvolver autonomia e 
fome de aprender. Parabéns a todos os educadores das EDIs e Creches da maior 
rede de ensino público da América Latina.
Postado por 
Edilene Almeida
 em 17/02/2012 11:56
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Sexta-feira, 10/02/2012
<TÍTULO>
Minha Primeira Biblioteca - E.M. Jardim de Infância Ana de Barros Câmara

<TAGS>
Tags: 
6ªcre.

     Em dezembro de 2011, a escola promoveu a
entrega dos livros do projeto 
Minha Primeira Biblioteca
 para alunos da Educação Infantil com uma tarde de leitura junto à comunidade.
 A E.M Ana de Barros C
mara fica situada em Coelho Neto e tem como Gestora a Prof
 Wanda Lucia, Adjunta a Prof
 Denise e responsável pela Sala de Leitura, a Prof
 Beatriz.

Minha Primeira Biblioteca

Este projeto tem como objetivo oferecer a cada criança da Educação Infantil, 
dois livros que farão parte do seu acervo pessoal.

Entendemos que este primeiro contato com os livros necessita de um carinho todo 
especial, para que as crianças possam reconhecê-los como o início de uma longa 
trajetória de formação de leitores. Antes de distribuí-los, é importante 
apresentar os livros às crianças e às famílias, bem como reforçar os cuidados 
necessários, as possibilidades de leitura e como podemos desfrutar de ricos 
momentos em família!
 (retirado do blog Rioeduca Inf
ncia)

A família que lê para a criança histórias, contos, poesias, ou revistas de seu 
interesse, incentiva nela o hábito e a simpatia pela leitura. A leitura precisa 
ser incentivada na inf
ncia pelos pais, pela família. Mas sabemos que isso é algo complicado, pois 
muitos pais não possuem o hábito de ler e, na maioria das vezes, nem o sabem. 
Sendo assim, resta à escola criar metodologias e projetos, não somente em sala 
de aula, mas na escola como um todo, para educar os alunos para a prática da 
leitura. Também é importante que os objetos de leitura estejam sempre ao alcance
das crianças.(retirado do blog criança genial)

A entrega dos livros aos alunos foi realizada em grande estilo. Com a presença 
de todos os responsáveis para juntos refletirem sobre o valor da leitura na inf
ncia.

Professores, responsáveis e a funcionária da Comlurb participaram contando 
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histórias e fazendo dramatizações.

Foi um sucesso!

     Parabéns! E.M Jardim de Inf
ncia Ana de Barros C
mara.

São pequenas ações que criam o hábito da leitura, ajudando a criança no 
desenvolvimento da escola, aumentando criatividade, linguagem, vocabulário e 
escrita. Levando o aluno a uma viagem fantástica pelo mundo da literatura.

[FOTO]

Gestora Prof
 Wanda Lucia e Prof
 Beatriz (Sala de Leitura) conversando com os responsáveis sobre a import
ncia de ler para os filhos.

[FOTO]

[FOTO]

Pais que leem servem de exemplo aos filhos. Os pais podem e devem oferecer 

estímulos à criança contando histórias.

[FOTO]

Participação dos alunos na dramatização da história de Monteiro Lobato contada 
pela 

Prof
 Fátima.

É exatamente quando criança que o nosso imaginário se oferece para iniciar a 
jornada do conhecimento, para a qual a leitura de livros é fundamental. É na 
prática da leitura que a imaginação, a sensibilidade, a criatividade irão se 
desenvolver. Daí a import
ncia de estimular o uso da literatura infantil como elemento essencial para a 
formação do leitor nas séries iniciais.
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 (MultiRio)

[FOTO]

O livro é um pássaro com mais de cem asas para voar.

     (Ramón Gómez de la Serna)

Nós somos a 6
 CRE !

Participem também deste espaço que é nosso, das escolas, dos professores, dos 
alunos e dos funcionários que fazem a Educação Carioca.

Confiram no link abaixo qual o representante de sua CRE e divulguem o que sua 
escola realiza!

http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php

Professora Fatima Lucia Braga 
 Representante Rioeduca 6
 CRE
Email:Fatima braga@rioeduca.net

     Twitter: @bragafatima

     Facebook:Fatima Lucia

[FOTO]
tweet
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6ªcre
(247)

<COMENTÁRIOS>

Este projeto de incentivo a leitura veio enriquecer a interação de nossas 
crianças com o livro.A participação dos pais nesse projeto foi muito importante 
para nós.Parabéns pelo projeto.
Postado por 
prof flavia
 em 10/02/2012 11:03

Oi, Fátima! esse evento foi lindo! É gratificante quando vemos a comunidade 
escolar participando da leitura e incentivando seus filhos a serem leitores. A 
entrega dos kits foi um sucesso. Vários responsáveis, professores e funcionários
participaram lendo e contando histórias para nossas crianças da Educação 
infantil. Foram momentos mágicos, de encantamento. É o prazer de ler!!!
Postado por 
Beatriz
 em 10/02/2012 22:23

Parabéns pelo seu primeiro post! Seja bem vinda na família Rioeduca!
Postado por 
Angela Regina de Freitas
 em 12/02/2012 20:39

Obrigada Angela.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 12/02/2012 20:52

Seja bem vinda a família Rioeduca!!
Postado por 
Ana Accioly
 em 12/02/2012 22:20

Obrigada, Angela e Ana! Estarei  aqui aprendendo muito com vocês.Amo de paixão a
Educopéda e este portal.Sempre acompanhei as postagens de vocês.Esta equipe e 
maravilhosa.Nota 1000! Somos o Rioeduca.E agora feliz por fazer parte.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 28/02/2012 23:24
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[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 13/02/2012
<TÍTULO>
Na Trilha do EDI Mariana

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, blogdeescolas, creches, educaçãoinfantil.

O Rioeduca nos convida a conhecer um pouquinho dos EDIs, ou seja, os Espaços de 
Desenvolvimento Infantil cuja proposta está centrada na
criação de unidades que abrigam tanto a creche quanto a pré-escola em um mesmo
ambiente físico. Essa iniciativa possibilita a permanência da criança em um 
grupo de 
colegas em uma mesma unidade durante a Educação Infantil, facilitando assim o 
monitoramento do seu desenvolvimento e crescimento ao longo desse percurso.

O trabalho do Espaço de Desenvolvimento Infantil Mariana Rocha de Souza

[FOTO]

O nosso trabalho dentro do EDI é uma construção extremamente participativa e 
prazerosa.
Nós do EDI Mariana Rocha de Souza acreditamos que a proposta dos Espaços de 
Desenvolvimento é um grande avanço na qualidade da Educação Carioca como um 
todo, pois esse novo olhar para a Primeira Inf
ncia e para toda Educação Infantil gerará frutos maravilhosos.
Nossos pequeninos estão recebendo um atendimento de Excelência tanto na parte 
pedagógica quanto assistencial, fazendo com que seu desenvolvimento seja pleno.
As famílias são extremamente incentivadas a acompanhar e a participar de todo o 
processo de desenvolvimento de nossas crianças, o que também irá contribuir para
o futuro destas mesmas crianças quando encaminhadas para a Escola de Ensino 
Fundamental, pois os responsáveis se tormam realmente responsáveis.
Professora

Carla - Diretora do EDI Mariana

[FOTO]

Entendendo que é necessário criar determinadas condições para o
desenvolvimento e crescimento da criança nessa importante fase da vida, essa 
Unidade visa
ampliar a qualidade do atendimento e do ensino. Assim, propõe-se a desenvolver 
ações voltadas para 
garantir o sucesso das crianças em todas as
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etapas da vida escolar.

Somos um Espaço de Desenvolvimento Infantil da Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro, recem inaugurada. Estamos atualmente com 120 alunos matriculados com 
idade entre 9 meses e 3 anos e 11 meses. A partir do ano de 2012 estaremos 
funcionando com 10 turmas de E.I. totalizando 250 alunos de idade entre 6 meses 
e 4 anos e 11 meses.
Equipe EDI Mariana

Acompanhem as ações dessa Unidade através do endereço 
http://edimariana.blogspot.com/

Parabéns a todos da Equipe do EDI Mariana Rocha de Souza, pois vocês fazem a 
diferença na Educação Carioca!!

[FOTO]
tweet

4ªcre
(164)

educaçãoinfantil
(100)

creches
(89)
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns a gestora desse EDI e a todas as gestoras das creches da SME.Sou 
apaixonada pelo trabalho das creches e encantada com o trabalho que todos 
realizam nestes espaços de Educação Infantil.
Postado por 
Fatima Braga
 em 13/02/2012 00:37

Lina postagem, sinto-me muito feliz por fazer paarte da Educação Carioca!!
Postado por 
Leila
 em 13/02/2012 12:17

Parabéns à equipe gestora do EDI Mariana Rocha de Souza! Os profissionais deste 
espaço  são carinhosos, atenciosos e competentes! O blog de vocês está 
sensacional!!! bjs , Sandra Jardim
Postado por 
Sandra Jardim
 em 13/02/2012 16:29

Parabens a toda equipe do EDI Mariana Rocha de Souza. Pessoas qualificadas e 
super motivadas, que nos passam confiança em cuidar de nossos filhos.
Postado por 
Jorge Vicente
 em 20/07/2012 09:13
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 10/02/2012
<TÍTULO>
Uma Nova Maneira de Dar Boas Vindas aos Alunos!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, blogsdeescolas.

Os alunos da Escola Municipal Rosa da Fonseca já estão recebendo as boas vindas 
antes mesmo do início das aulas.

O blog da escola, sempre muito visitado, traz uma mensagem especial para marcar 
o início do ano letivo.

[FOTO]
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No blog da Escola Municipal Rosa da Fonseca
encontramos uma postagem especial para o retorno dos alunos à escola. E

ncontramos palavras de incentivo para que os alunos superem os
desafios e se preparem para novas aprendizagens.

É preciso estar disposto a aprender, a reconhecer novas possibilidades e a abrir
janelas para o novo...

[FOTO]

O blog da escola já conta mais de 26.000 acessos! É um canal de comunicação com 
a comunidade e também
mais uma ferramenta educacional.

A equipe da E.M. Rosa da Fonseca espera ansiosamente pelo início do ano letivo e
pelas oportunidades de registro que os projetos de 2012 trarão. 

Acompanhando o blog da escola é possível estar informado das atividades mais 
importantes e se tornar parte dos processos que lá ocorrem.

[FOTO]

Cada vez mais o uso da Educopédia, do Twitter e dos Blogs fazem parte da rotina 
de nossas escolas. Vivemos dias de grandes mudanças e muito aprendizado para 
alunos e professores!

Para que sua escola também tenha um blog que funcione como ferramenta 
educacional, clique
 abaixo e veja as dicas do Rioeduca:

Conhecer é tarefa de sujeitos, não de objetos. E é como sujeito e somente 
enquanto sujeito, que o homem pode realmente conhecer.

 Paulo freire

Para conhecer mais do blog da Escola Municipal Rosa da Fonseca, 
clique!

O Rioeduca vai registrar aqui seu Blog Educacional.

Entre em contato!

neildasilva@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns Neide pela sua postagem.Parabéns E.M Rosa da Fonseca pelo blog .Irei 
seguir o blog de vocês.
Postado por 
Fatima Braga
 em 10/02/2012 12:24

Quero que chegue o tempo onde todos os pais possam mesmo aocmpanhar seus filhos 
pela internet... depois do horário, em casa,... ficar sabendo de tudo o que 
acontece com eles. O blog é uma maneira pra que isso aconteça. Heloisa - mãe da 
Thais
Postado por 
Heloisa
 em 10/02/2012 15:27

Profª Neilda, muito obrigada pela divulgação feita ao trabalho de nossa Escola. 
Para este ano estamos com grandes Projetos e esta parceria com vcs é muuuuuuuito
legal. Bjs da Comunidade da EM Rosa da Fonseca.
Postado por 
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Patricia
 em 11/02/2012 18:33

Parabéns !!! È isso que precisamos inovar, criar, e trocar experiencias... Vamos
juntos cada dia fazer valer a qualidade da escola pública no Rio de Janeiro, 
Estou vendo esse comprometimento na direção da Rosa da Fonseca, Escola grande, 
mas que é dirigida com carinho! Força amigas! Bete Ribas Diretora da Getúlio 
Vargas
Postado por 
Bete Ribas
 em 12/02/2012 19:24
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 13/02/2012
<TÍTULO>
Acolher, um ato de amor!

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, creches, blogsdeescolas.

No dia 06 de fevereiro as crianças matriculadas nas creches começaram o período 
de acolhimento e foram recebidas com muito amor e carinho. A C. M Zilda 
Salaberry é uma creche que busca desenvolver um dos principais valores para 
humanidade : o amor a Deus e ao próximo.

A CRECHE

A C.M. Zilka Salaberry está localizada na Comunidade de Acari. As gestoras são 
Prof
 Cátia Cristina Braga e Prof
 Cristina Ramos, P.A Prof
 V
nia Cristina Com muito carinho e amor, elas trabalham com turminhas do Berçário 
ao Maternal, atendendo a 160 alunos da comunidade. Aos Sábados, a Creche está 
aberta para as famílias que têm seus pequenos matriculados no PIC.

No blog da creche, a gestora Prof
 Cátia Cristina escreve sobre o período de acolhimento. Momento em que as 
crianças passam por um período de adaptação, portanto muito importante para 
todos nós. É momento de conhecimento, acolhimento, troca. Enfim, momento 
marcante para as crianças, educadores, responsáveis e toda a equipe da creche.

A C.M ZilKa Zalaberry se prepara para receber seus pequeninos arrumando toda a 
creche com com muito zelo.
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Pequeninos,reponsáveis e funcionários: SEJAM BEM-VINDOS!!!

[FOTO]

Acolher?

Estamos recomeçando um ano e, com ele, todas as expectativas e receios de 
receber os nossos pequenos e os seus responsáveis, que vem, eles também, cheios 
de d
vidas e incertezas.

Neste momento, o mais importante é acolher, abraçar e aconchegar... Assim como 
as crianças e seus responsáveis, nós, que estamos trabalhando com Educação 
Infantil há tanto tempo ou até os nossos pares, que chegaram agora, precisamos 
nos sentir acolhidos para começar ou recomeçar.

Nestes dias, em que chorar será um movimento comum, quanto mais estivermos 
fisicamente próximos e oferecermos a todos o nosso colo, mais suave será esse 
período. Então, esse é o momento de voltarmos a ter nossas crianças em nossos 
braços, literalmente. Agentes, PEIs, mas também PAs, diretores e adjuntos, todos
estão convidados a entrar nesta ciranda 
 colo, sorrisos, canções, olho no olho 
 acolhimento.

Olhar com afeto todo esse processo de inserção, fortalecendo vínculos com as 
crianças e famílias, e ainda, com cada membro da equipe, é, sem d
vida, um grande facilitador do trabalho de um ano inteiro.

No momento em que as emoções estão afloradas, ouvir o outro em suas 
necessidades, inseguranças e oferecer a mão na hora certa, são movimentos que 
abrem portas, constroem pontes para um diálogo permanente.

Desejamos que este período de acolhimento seja o momento de abraçarmos nossos 
responsáveis e mostrarmos a eles que a educação infantil também se faz com AMOR.

     Gerência de Educação Infantil

ACOLHENDO AS CRIANÇAS E SEUS RESPONSÁVEIS

As atividades com as crianças na creche foram iniciadas em 6 de fevereiro. O 
ambiente foi preparado previamente para esse momento acolhedor pela direção, 
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educadores e funcionários. Criaram um ambiente confortável, seguro e alegre a 
fim de que toda a comunidade escolar fosse acolhida e se sentisse feliz.

Nesta primeira
 semana
 receberam
 as crianças às 7h e permaneceram com elas duas horas, acrescentando a cada dia 
uma hora a mais para que as crianças aos poucos se adaptassem.

     Preparam também a recepção para os 
responsáveis e fizeram reuniões para
 conhecê-los melhor e trocarem ideias Para isso promoveram din
micas, entrevistas e muita conversa a fim de criar laços com as famílias, 
convidando-as a se envolver com a creche. A adaptação está transcorrendo com 
tranquilidade ,alegria,amor e muito envolvimento de todos .

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Que 2012 seja um ano de sucesso e que Deus esteja presente em todas as ações da 
equipe desta maravilhosa creche.

Visite o blog da C.M Zilka Zalaberry :
http://zilkacreche.blogspot.com/

Nós somos a 6
 CRE!

CONFIRAM NO LINK ABAIXO QUAL O REPRESENTANTE DE SUA CRE

     E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

     RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE

http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php

Professora Fatima Lucia Braga 
 Representante Rioeduca 6
 CRE

     Email:Fatima braga@rioeduca.net
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     Twitter: @bragafatima

     Facebook:Fatima Lucia

Você já viu a novidade?

Agora, você também pode curtir aqui a nossa postagem!

[FOTO]
tweet

blogsdeescolas
(402)

6ªcre
(247)

creches
(89)

<COMENTÁRIOS>
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Acolher com amor e carinho para criarmos laços afetuosos. Beijos a equipe do Rio
Educa, sempre atenciosa com a Educação da Prefeitura do Rio de Janeiro.
Postado por 
CATIA CRISTINA B GOMES
 em 14/02/2012 23:06

Amiga, que post lindo! Arrasou! Também, com a CM Zilka Zalaberry não poderia dar
outra coisa. Parabéns aos gestores e toda equipe da Creche!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 14/02/2012 23:17

O Acolhimento é sempre muito importante, para alunos, pais e professores.Não é 
por acaso que falam "a primeira impressão é a que fica". Então, que seja um 
momento bem planejado, para que todos possam ter boas lembranças! Fátima, 
parabéns pela postagem!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 15/02/2012 17:13

Regina,obrigada.Preciso aprender muito com você e os demais colegas deste 
portal.Valeu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 28/02/2012 23:17

Obrigada pelo carinho com a nossa creche e valorização do nosso trabalho.
Postado por 
Cátia Cristina
 em 21/04/2012 15:32
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 13/02/2012
<TÍTULO>
Alfabetização: muitos Caminhos e a nossa Opção

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, blogsdeescolas, educaçãoinfantil, casadealfabetização.
A E.M. Mário da Veiga Cabral apresenta em seu blog o projeto 
Casa de Alfabetização
 e as boas vindas ao ano letivo de 2012.

[FOTO]

A E.M. Mário da Veiga Cabral atende alunos da Educação Infantil ao terceiro ano 
do Ensino Fundamental. Visitando seu blog encontrei informações sobre o projeto 
Casa de Alfabetização
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 e ao ler o texto abaixo, retirado do blog da escola, conheceremos mais sobre 
esse projeto.

A Casa de Alfabetização, como um Projeto de Escola e de Educação, apresenta-se 
construído sobre a perspectiva 
Alfabetizar Letrando
.

E isto implica entender, planejar e desenvolver processos de ensino e de 
aprendizagem que tenham como fim a leitura do mundo a qual, também, se constrói 
nos processos de aprendizagem da leitura e da escrita das palavras.

Os espaços são organizados na perspectiva de constituição de ambientes 
alfabetizadores significativos, que guardam relação com o mundo real em que 
vivem os alunos e alunas. Assim, a alfabetização é um processo que extrapola as 
paredes das salas de aula, ocupando outros espaços da escola, pensados como 
Mundinhos
.

Os tempos são vividos a partir de um planejamento eficiente que incorpora uma 
rotina escolar que propicia aos alunos e alunas organização e serenidade. Estas 
condições permitem que os meninos e as meninas compreendam e participem de forma
ativa, significativa e divertida dos processos de ensino e aprendizagem que se 
dão por meio das práticas cotidianas da Escola.

As relações são fundamentais para a constituição das aprendizagens. Nesta 
proposta, são consideradas nas suas especificidades: relações entre/com os 
diferentes seres, com os diferentes saberes e com os diferentes fazeres.

Informações retiradas do blog da escola
http://mariovcabral.blogspot.com/2012/02/alfabetizacao-muitos-caminhos-e-nossa.h
tml 
acesso em 09/02/2012

[FOTO]

Em sua postagem mais recente, a escola dá as boas vindas ao ano letivo de 2012 
com um lindo texto e apresenta fotos da equipe organizando a escola para o 
início das aulas.

Sua presença é muito importante para nós

     Estamos felizes por tê-los conosco,
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     Juntos estaremos construindo um novo 
futuro...

     Agradecemos pela confiança em nós 
depositada

     Muito obrigada e que 2012 seja um ano 
muito produtivo.

Buscamos oferecer o melhor,

     Estamos certos de que todos os nossos 
objetivos serão alcançados

     Muitas novidades estarão sendo 
oferecidas durante o ano letivo...

Vamos caminhar juntos pelos caminhos do conhecimento

     Ir mais além do que se pode enxergar...

     Nessa longa jornada não estaremos 
sozinhos,

     Deus nos acompanhará e com certeza nos 
abençoará

     Orgulhosos chegaremos ao final de mais 
uma etapa

     Sejam todos bem-vindos e que 2012 seja 
tremendo de bom!!:)

[FOTO]

Patrono da Escola

O patrono desta unidade escolar é o professor Mário da Veiga Cabral, que nasceu 
no dia 26/09/1894 na cidade do Rio de Janeiro. Foi Professor, Diretor de várias 
instituições educacionais e publicou livros de História e Geografia como, por 
exemplo, 
Pequeno Atlas do Brasil
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 e 
Pequena História do Brasil
. Mário da Veiga faleceu em 29/3/1960.

[FOTO]

Conheça o blog da 
E.M. Mário da Veiga Cabral

     Muito sucesso para esta equipe em 2012!

Queremos conhecer e divulgar o blog de sua escola, para isso, entre em contato 
com o representante Rioeduca em sua CRE.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário!

Agora você pode clicar no botão 
curtir
 e compartilhar esta matéria com seus amigos do Facebook. Vamos lá, clique em 
curtir
 e compartilhe!

     Professora Renata Carvalho - 
Representante Rioeduca 2
CRE

     Twitter: @tatarcrj

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns! Quando vemos as crianças lendo seus primeiros livrinhos ficamos super 
felizes  pois como professora alfabetizadora temos a certeza que contribuímos 
muito para este aprendizado. . Alfabetizar é algo maravilhoso.
Postado por 
Fatima Braga
 em 13/02/2012 00:34

Sou apaixonada pela Alfabetização!! Amei a postagem
Postado por 
Neilda Silva
 em 14/02/2012 09:14

Ameiiii o post porque amo a Alfabetização!!!! Sucesso, felicidade e muitas 
leituras e escritas em 2012 às crianças, professores e equipe de Direção. 
PARABÉNS! LINDO!!!!
Postado por 
Professora Ana Neves
 em 26/02/2012 22:43

Parabéns atoda equipe!!!
Tenho certeza que vocês vencerão o desafio deste ano com muita paixão , trabalho
e alegria.
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Contem conosco. Equipe Ged 2ªCRE
Postado por 
Morgana Rezende
 em 27/02/2012 01:17
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 15/02/2012
<TÍTULO>
Descobrir, Experimentar... Viver o Novo! Capacitação da Educopédia no GEC 
Nicarágua

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, capacitação, educopedia.
A Semana de Capacitação de Professores da Rede Municipal do Rio de Janeiro marca
o período inicial do ano letivo. 
É um momento de reflexões, troca de experiências e aquecimento para o início do 
trabalho que se desenvolverá nas escolas.
Este ano, em parceria com a Mstech, aconteceu com enorme sucesso
a Oficina de Educopédia. 

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

     Saiba mais:

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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8ªcre
(193)

capacitação
(52)

educopedia
(16)

<COMENTÁRIOS>

Que o ano letivo de todos seja de muito sucesso e que a Educopédia possa 
enriquecer o trabalho de vocês!!! Grande abraço!
Postado por 
Jô Cruz
 em 15/02/2012 15:39

Meus professores gostaram , , voltaram ,mais animados e contagiando os 
outros...Vamos fazer uma feira pedagógica INFO!
Parabéns pela garra e coragem em vencer obstáculos, querida Helenir... Ainda 
lembro nodia da prova para gestores, numa cadeira de rodas. Exemplo de luta e 
perseverança  por seu Ginásio! Conte sempre comigo! bj
Postado por 
Bete Ribas
 em 20/02/2012 08:14
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 17/02/2012
<TÍTULO>
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Os projetos da Escola Municipal Mário Lago em busca do salto na qualidade da 
Educação

<TAGS>
Tags: 
10ªcre.

A Escola Municipal 10.19.065 Mário Lago também está sob nova direção. Kátia 
Gonçalves Bezerra, que era a coordenadora pedagógica na gestão anterior, assumiu
a direção da escola, juntamente com Nara do Nascimento Vilar, como diretora 
adjunta, e Jeane Catizano Fortunato Costa, como coordenadora pedagógica.

[FOTO]

As novas gestoras, que foram eleitas após cumprir todas as etapas previstas pela
SME Rio, apresentaram um plano de trabalho, que tem como foco primordial, a 
busca pelo salto na qualidade da Educação, tema que vem sendo defendido pela 
secretária Claudia Costin desde que assumiu a titularidade do cargo, em 
princípios de 2009.

O ano letivo de 2012 já começou cheio de novidades na Escola Municipal Mário 
Lago, da 10
 CRE, que fica localizada no Conjunto Manguariba, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Sob o tema 
Valorizando a vida e o conhecimento
, a nova direção da E.M. Mario Lago começa citando o educador Paulo Freire, 
quando diz que 
Não há saber mais ou saber menos: há saberes diferentes.
Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos 
nós ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre.

São princípios relevantes para se pensar uma escola onde todos possam ensinar 
alguma coisa e ao mesmo tempo também possam aprender.

[FOTO]

Já para o primeiro bimestre, com as aulas do ano letivo de 2012 iniciando no dia
13 de fevereiro, com a culmin
ncia prevista para o mês de abril, a direção e equipe de professores estão 
propondo um trabalho de valorização do espaço escolar, para que todos passem a 
respeitar o ambiente e compreendam que é um local de produção e compartilhamento
do conhecimento, que também oferece oportunidade para o lazer, e para práticas 
esportivas, culturais e sociais.

Mário Lago, advogado, letrista, poeta e famoso ator, cujo centenário de 
nascimento foi comemorado no final de 2011, e é o Patrono da Escola Municipal de
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Manguariba, terá a sua biografia pesquisada pelos alunos, que apresentarão 
vários trabalhos relacionados com a vida do Poeta.

[FOTO]

A proposta aprovada na primeira reunião de planejamento da equipe da direção com
os professores, é que toda a comunidade escolar esteja envolvida nos projetos, 
que estarão sempre buscando valorizar os ambientes internos e externos da 
unidade escolar.

Do mês de maio ao mês de setembro de 2012, a Escola Municipal Mário Lago dará 
ênfase aos aspectos históricos, geográficos, demográficos, sociais e culturais 
da comunidade do Conjunto de Manguariba, com o projeto intitulado 
Minha Comunidade tem História
.

[FOTO]

Em todos os momentos serão também trabalhados em sala de aula e no ambiente 
escolar, as questões relacionadas com os direitos e deveres e dos adolescentes, 
partindo da 
Declaração Universal dos Direitos da Criança
, com o projeto 
Eu sou criança e mereço respeito
, previsto para acontecer entre os meses de outubro e dezembro de 2012.

Os projetos delineados para acontecer em 2012, passarão por avaliações 
periódicas, e contarão com o apoio da coordenação pedagógica e da sala de 
leitura. As atividades e ações previstas, incluindo pesquisa de campo, 
aulas-passeio, produção de maquetes e murais, exposições, palestras, oficinas, 
etc., objetivam sempre bons resultados no aprendizado, tendo em vista o 
compromisso assumido pelos novos gestores de trabalhar intensamente para 
melhorar ainda mais os índices do Ideb e IDERIO da Escola Municipal Mário Lago.

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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(292)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns as queridas amigas da Mário Lago. O nosso querido Sinvaldo retratou 
muito bem o Espírito de compromisso e responsabilidade desta linda equipe. Um 
2012 de muito sucesso para todos vocês. Nós da E.M.IPEG estaremos sempre na 
torcida.
Postado por 
Angelina Rodrigues
 em 17/02/2012 06:34

Linda a postagem querido Sinvaldo. A E.M. Mário Lago tem mesmo como meta 
principal um salto de qualidade para o melhor dos nossos alunos. Obrigada pelo 
carinho com que escreve sobre nós. Esteja sempre bem vindo em nossa escola.
Postado por 
Katia Bezerra
 em 17/02/2012 08:02

Adorei! A marchinha ficou show! Sucesso para vocês. Vou estar torcendo sempre.
Postado por 
Aline Lobo
 em 17/02/2012 13:10

Parabéns pela excelente proposta de trabalho!!! sucesso para vcs!!!
Postado por 
Simone Souza
 em 17/02/2012 18:25

Parabéns!!!!!!!!!! bjks saudades.
Postado por 
Haline de Paula
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 em 17/02/2012 20:07

Parabéns a essa nova equipe que está contribuindo para uma educação carioca de 
qualidade. Parabéns ao Sinvaldo por mais uma ótima postagem.
Postado por 
Wilson dos Santos Sabadin
 em 26/02/2012 19:18
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 16/02/2012
<TÍTULO>
EDI  Professora Dayse Malagole - Amor Para Sempre

<TAGS>
Tags: 
1ªcre.
[VÍDEO]

A construção de uma unidade escolar sempre vem recheada de expectativas e 
esperanças. Assim,o Rioeduca tem a honra e o prazer de apresentar aos nossos 
leitores o
 EDI 
Professora Dayse Malagole
, inaugurado dia 08 de fevereiro de 2012, no bairro de São Cristóvão,

[FOTO]

.

     Acompanhei a construção do prédio desde 
o início, pois como trabalho no Caju, passo em frente ao EDI diariamente. Quem 
olhava a construção, não podia imaginar quão belo aquele espaço se tornaria, e a
profundidade do significado que este EDI representaria para a Educação 
brasileira.

Aos poucos, o ambiente 
que 
antes estava 
repleto de cimento e areia deu lugar ao Espaço de Desenvolvimento Infantil 
Professora Dayse Malagole, abrindo cento e cinquenta vagas para as crianças da 
região. O prédio e suas instalações são de primeira qualidade, bem como seus 
profissionais, concursados da Educação. Um lugar de ser e fazer feliz, um espaço
para que os pequenos comecem a dar seus primeiros passinhos, um ambiente onde 
primeiras palavras serão pronunciadas, lugar de vida, gargalhadas, crescimento e

Página 410



RIOEDUCA 2
felicidade. Um verdadeiro jardim, florido de meninos e meninas correndo, 
cantando em roda, colorindo os papéis e a vida.

O EDI Professora Dayse Malagole é um espaço no qual os pequeninos podem aprender
, crescer e se desenvolver. O acolhimento e o afeto acontecerão todos os dias: 
mamães, papais, avós levarão e buscarão seus filhos, sabendo que lá estarão 
sendo cuidados com carinho, atenção, e educação qualificada.

Professora Dayse Malagole

[FOTO]

Dayse Malagole desde pequena sonhava em ser professora, brincava de dar 
aulinhas, e combinava com Claudia Marques, sua prima, que elas teriam uma 
escola, e segundo Claudia, Dayse seguiu o caminho do sonho, mergulhando 
apaixonadamente no mundo da Educação.

Professora Dayse, além de profissional exemplar, e mãe dedicada, marcou a todos 
com seu sorriso, encanto e gentileza. Palavras de fé , força e coragem 
acompanhavam a jovem Dayse 
aonde quer que fosse e com quem trabalhava deixava seu perfume de amor e 
suavidade.

Dia 08 de 
dezembro de 2011, Dayse 
tornou-se anjo, e passou a brilhar junto com as estrelas. Aqui, ela deixou 
amigos, e muita saudade:

Quando crianças planejamos ter uma escola pra nós duas... Depois eu disse a ela 
que não queria mais fazer magistério, mas ela, linda normalista, seguiu, foi 
linear. Estava certa do que queria desde muito menina. Agora, Dayse, você tem 
uma escola.
.

(Claudia Marques -Prima)

Falar da Dayse é falar de alegria e poesia. Mesmo diante dos percalços da vida, 
ela manteve o sorriso delicado e a alma benfazeja. A inauguração do EDI 
Professora Dayse Malagole perpetua todo o amor que a nossa querida amiga sempre 
demonstrou pela Primeira Inf
ncia e a sua total dedicação à causa da educação p
blica, plena, libertadora
.

     Elizabeth Martini (GEI)

Confesso que quando acordei, na manhã do dia 8 de fevereiro, estava com o 
coração batendo muito forte, pois sabia que a inauguração do Espaço de 
Desenvolvimento Infantil que recebeu o nome da minha querida amiga Dayse seria 
repleta de fortes emoções. Deus nos presenteou com um dia belíssimo de sol 
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brilhante e um calorzinho que carioca nenhum bota defeito...
Cada segundo, cada pedaço de chão, cada pessoa que ali estava traziam, de alguma
forma, um pedacinho de Dayse. Cheguei a imaginá-la pertinho de nós sorrindo, 
abraçando, observando, conversando conosco, mostrando que ali é o lugar onde 
perpetuaria o seu legado, onde faria as crianças cariocas as mais felizes de 
todo o mundo! Que assim seja!

     Sua família estava lá, presente, como 
sempre foi durante a sua vida, assim como seus amigos, juntos para homenageá-la 
quantas vezes fossem necessárias, pois não cansamos de agradecer a Deus por ter 
vivido e convivido com esta pessoa tão especial!

     Lágrimas e sorrisos tomaram conta de 
todos, inclusive das autoridades em seus discursos.

     Eu continuava bastante mexida, até a 
hora dos filhos e dos pais de Dayse descobrirem a placa fundamental... Meu 
coração explodiu de uma emoção tão intensa que, neste momento, não me contive...
Era como se toda a história de nossa amizade passasse dentro de mim e eu 
exaltasse a pessoa maravilhosa que foi Dayse Malagole!

     As instalações são belíssimas! Acredito 
que ela estaria feliz se estivesse aqui conosco. Que a equipe de profissionais 
possa trabalhar com sabedoria e harmonia. Que as crianças e suas famílias sejam 
muito felizes neste lugar tão querido!
 (Alessandra Savage - GEI)

Assim, a equipe Rioeduca homenageia com respeito, amor e carinho nossa querida 
Professora Dayse Malagole, que terá sua alegria, sua juventude e esperança 
perpertuada nos desenhos coloridos, nas risadas de bebês, na alegria das 
gerações de crianças que viverão anos inesquecíveis no Espaço de Desenvolvimento
Infantil Professora Dayse Malagole.

Nos links abaixo, você pode ler mais matérias relacionadas ao EDI e a Professora
Dayse:
http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/exibeconteudo?article-id=2550653
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1690
http://ruthalbanita.blogspot.com/2011/12/dayse-malagole-adeus.html

[FOTO]
tweet
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(234)

<COMENTÁRIOS>

Sem palavras para expressar o que senti ao abrir essa postagem!!! 
Que esse novo espaço seja repleto de alegria, paz e harmonia!
Esse é o verdadeiro sentido da vida, não são tesouros acumulados que nos fazem 
melhor, mas sim aquilo que deixamos como lição de amor na hora da partida.
Parabéns Rute! Parabéns SME pela bela e justa homenagem a professora querida 
Dayse.
Postado por 
Claudia de Moraes Nascimento
 em 16/02/2012 06:47

Rute que lindo!!! Fiquei emocionada amiga, seu trabalho está excelente e a 
homenagem muito justa. Parabéns!!!
Postado por 
Márcia Cristina Alves
 em 16/02/2012 08:15

Dayse Malagole - inesquecível para os amigos... Inesquecícel para a Educação 
Carioca!!!
Postado por 
Lilian Ferreira
 em 16/02/2012 08:59

Rute, ficou tudo lindo!!! Muito obrigada!!!
Postado por 
Alessandra Savaget
 em 16/02/2012 09:12
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O compromisso e carinho de Dayse continuarão presentes na educação carioca. Meu 
maior carinho a todos que constroem esta história.
Postado por 
Andréa Relva
 em 16/02/2012 09:22

"Tu te tornas eternamente responsável pelo que cativas "
               (O Pequeno Príncipe )

   Emocionante do princípio ao fim . Em cada relato , na cumplicidade explícita 
traduzidos nos sorrisos e olhares com as amigas da GEI .
   Mas uma foto em especial , da Dayse criança se tornou significativa . Sabemos
que foi naquela criança que foi muito amada , estimulada a sonhar e concretizar 
sonhos ,  a  chave para se encantar com a Dayse profissional , mãe e amiga .
  Que cada   criança próxima de nós , tenha a mesma oportunidade de receber  
estímulo , amor e afeto .
Postado por 
Márcia Luzia Paiva dos Anjos
 em 16/02/2012 10:45

Linda homenagem,bem merecida!
Tivemos o privilégio de conviver e compartilhar com a Professora Dayse momentos 
inesquecíveis.
Aqui permanece nosso carinho e admiração!
CM 05.14.609
Postado por 
MARCIA BRITO
 em 16/02/2012 11:07

Rute, querida. Emocionada fiquei ao ler esta publicação sobre a saudosa Dayse 
Malagole. Embora não a tenha conhecido pessoalmente, todas as palavras que com 
muito carinho se referiram a ela, desde sua partida, são palavras de extremo 
sentimento de alegria e saudade, por compartilharem com esta professora que 
deixou seu nome na história. Quando um amigo nos deixa não é fácil, mas a 
lembrança de carinho ficará sempre eem nossos corações, ainda mai com uma 
homenagem deste porte. Feliz daquele que cria laços de amizade neste Mundo. 
Parabéns a família da Dayse, com especialidade seus pais, por terem educado para
o amor esta pessoa especial. Parabéns EDI! Parabéns Rute pela post e a SME por 
ter o prazer de ter tido Dayse entre a Nata da Educação Carioca.
Postado por 
ReginaBizarro
 em 16/02/2012 12:18

Não tive o privilégio de conhecer esta pessoa que certamente foi iluminada! A 
homenagem é justa e tocante... Parabéns, Rute, pela sensibilidade de sempre!
Postado por 
Neilda Silva
 em 16/02/2012 12:26

Linda homenagem!!!
Postado por 
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Roberta Vitagliano
 em 16/02/2012 15:54

Linda homenagem, parabéns pelo trabalho realizado.
Postado por 
ELISETE BAIZANO
 em 16/02/2012 23:18

Parabéns Rute.. obrigado pela bela leitura e parabéns à SME pela homenagem 
justa. Sucesso, felicidade e muito amor a todos que trabalham neste novo 
espaço... com certeza nossas crianças serão muito felizes ali!!!!
José Luiz - 1ª CRE
Postado por 
JOSÉ LUIZ
 em 17/02/2012 08:59

Tive o privilégio de compartilhar momentos de muita amizade com Dayse. Seu filho
estuda  em nossa escola. Que mãe! Que amiga! Que profissional! Que mulher de fé!
Não perdemos, ganhamos Dayse pra DEUS, ficou a saudade e a certeza que ela está 
muito bem. Parabéns Rute pela iniciativa da homenagem, mais do que justa.
      Beijos
Postado por 
KATIA FRANCO DE OLIVEIRA
 em 17/02/2012 11:21

Rute, ninguém melhor do que você para traduzir tão bem o trabalho de um 
professor. Não conheci essa professora, mas compartilho com ela o amor pela 
educação. Educadores não são salvadores da pátria, mas são auxiliares na 
construção de um país democrático, afinal sem educação não há democracia. 
Parabéns pelo texto e pela bela homenagem a essa professora que fez a diferença 
como educadora.
Postado por 
Edilene Almeida
 em 17/02/2012 11:47

Muito linda a homenagem, ela merece! Bjs!
Postado por 
rosa dias
 em 18/02/2012 10:47
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 27/02/2012
<TÍTULO>
E.M Tia Ciata - De Braços Abertos para o PEJA

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.
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O Rioeduca apresenta hoje o relato emocionado da equipe gestora da Escola 
Municipal Tia Ciata sobre o início do 
PEJA (Educação de Jovens e Adultos) 
na unidade

O ano de 2012 começou com um novo desafio para a 
E.M Tia Ciata
: implantar o turno da noite, PEJA II, transferido da E.M Rivadávia Côrrea. 
Tarefa fácil para uma escola que se reinventou diversas vezes: nasceu em 1984 
como projeto direcionado a meninos de rua, passou a ser regular em 1996, veio 
abaixo entre 2002/2004 para ganhar um novo prédio, totalmente adaptado para 
portadores de necessidades especiais e, nesse campo, se notabilizou por ser a 
U.E da 1
 CRE a atender o maior n
mero de alunos especiais.

[FOTO]

A primeira semana de aula contou com uma programação especial de boas vindas. 
Foram organizadas oficinas, objetivando ressaltar a import
ncia da educação como meio de ascensão profissional e social. Por sugestão do 
Prof. Napoleão foi exibido o filme 
Mãos talentosas
.

Numa das oficinas a diretora, Prof
 Kátia, e os professores Hélio, Antônia e Ana narraram experiências de vida que 
representaram desafios superados pela força de vontade dedicada ao estudo e 
busca de melhores oportunidades de trabalho. Encorajado, o aluno Ronaldo Guedes 
da Silva relatou de modo emocionante sua trajetória pessoal. Os estudantes se 
declararam incentivados com as histórias, tomadas como inspiração para o 
enfretamento das dificuldades que permeiam a educação de jovens e adultos.

[FOTO]

Os alunos também puderam conhecer um pouco da historia da E.M. Tia Ciata e de 
sua patrona através de documentário sobre esta importante matriarca do samba no 
Rio de Janeiro. A semana de atividades terminou com um aulão de informática, 
apresentando a internet sob um outro olhar, o de ferramenta de aprendizagem. Na 
oportunidade, os alunos conheceram o sitio Educopedia e se mostraram encantados.

O novo PEJA da E.M. Tia Ciata tem todos os ingredientes para ser um sucesso: 
professores experientes e qualificados, alunos motivados e a boa vontade de toda
a equipe da Tia Ciata, tarimbada no quesito competência. O resultado todos já 
sabem - nota 10!

Saiba mais sobre o PEJA clicando 
AQUI
,

A equipe do Rioeduca deseja muito sucesso a todos os novos alunos da E.M Tia 
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Ciata.
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projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Com certeza o PEJA na E.M. Tia Ciata vai ser ótimo!
Parabéns a toda equipe e muito sucesso para a direção nesta nova fase.
José Luiz - 1ª CRE
Postado por 
JOSÉ LUIZ
 em 27/02/2012 07:40

Parabéns!!!!!!!!!!!!!!!! Sucesso para toda a equipe em 2012.Nós somos a SME RJ.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 27/02/2012 20:32
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Querida equipe da EM Tia Ciata, nossos alunos merecem esse acolhimento afetuoso 
e responsável. Parabéns! Estaremos juntos lutando pela educação enquanto direito
de todos. Super abraço!
Postado por 
Flora
 em 27/02/2012 23:09

Sucesso para a escola e para os alunos nesta nova etapa!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 28/02/2012 13:22
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 27/02/2012
<TÍTULO>
Inauguração da Escola Municipal Rivadávia Manoel Pinto

<TAGS>
Tags: 
10ªcre.
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     Saiba mais sobre a professora Sueli 
Pontes Gaspar, primeira diretora da Escola Municipal Rivadávia Manoel Pinto 
lendo: Ano de grandes homenagens na 10
 CRE, 18/01/2012,
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1779

     Conheça outras escolas municipais de 
Pedra de Guaratiba

     Bertha Lutz - O Dia Internacional da 
Mulher e as Escolas da 10
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 CRE, 16/03/2011
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=720

     Emma D
Ávila de Camillis, uma Escola Municipal dentro do Mosaico Carioca, 18/07/2011
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1187

     Escola Municipal Nestor Victor, quem ama
cuida!, 12/05/2011
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=913

     Escola Municipal Professora Myrthes 
Wenzel, construindo identidade e cidadania, 07/09/2011
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1384

[FOTO]
tweet

10ªcre
(292)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pela bela postagem  .Que 2012 seja um ano de sucesso para esta nova 
Unidade escolar.
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Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 27/02/2012 20:35

A inauguração desta Unidade nos enche de orgulho enquanto professores. Excelente
matéria Sinvaldo!
Postado por 
Rosa Raimundo
 em 05/03/2012 12:32
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 14/02/2012
<TÍTULO>
Nasce o Blog da C.M.S.V. Nise da Silveira

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, blog.
A Creche Municipal Sempre Vida Nise da Silveira inicia o ano letivo criando seu 
blog. Atualmente a Unidade Escolar atende cerca de 150 crianças, na faixa etária
de 6 meses a 3 anos e 11 meses de idade, agrupadas em turmas de berçário, 
maternal I e maternal II. O blog ,criado no dia 6 de fevereiro, tem como 
principal objetivo divulgar a qualidade do trabalho desenvolvido na creche. 
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7ªcre
(192)

blog
(15)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a equipe pelo trabalho realizado. Que as expectativas se concretizem, 
em sua totalidade, em 2012.
Postado por 
Regina Mel
 em 14/02/2012 16:55

Que o blog da creche consi
ga alcançar seu objetivo principal.Muito sucesso!!!!
Postado por 
Bernadete de Lourdes
 em 14/02/2012 20:39

Parabéns a equipe desta creche. Lindo blog e estou seguindo,sou a segunda a 
seguir.Amo o trabalho das creches. .
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 14/02/2012 20:49
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 16/02/2012
<TÍTULO>
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Leitura em Cena É Projeto Premiado na E.M. Barão da Taquara

<TAGS>
Tags: 
7ªcre.

     A E.M. Barão da Taquara é uma das 
escolas premiadas no concurso Escola de Leitores.O concurso é organizado pelo 
Instituto C
 em parceria com as Secretarias Municipais de Educação das cidades 
participantes, como o Rio de Janeiro.

[FOTO]
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[FOTO]
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7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns, Lilian!!!!
Você é demais!!!!!
Postado por 
Ana Carla
 em 16/02/2012 09:12

Parabéns a toda equipe da escola e aos alunos ganhadores do cocncurso.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 16/02/2012 10:44

Através da leitura ficamos informados sobre o que acontece no mundo e na nossa 
região; através da leitura temos possibilidades de ter contato com várias 
culturas; através da leitura... Enumeraria uma lista enorme do benefício que a 
leitura nos dá, mas creio que a transformação social é o ápice de nosso 
favorecimento. 
Parabéns aos envolvidos no projeto "Leitura em Cena" e boa sorte!
Parabéns Roberta, ótima publicação.
Postado por 
ReginaBizarro
 em 16/02/2012 19:06

Há alguns anos atrás,tive a oportunidade de estagiar na "Barão" e hoje,com muito
orgulho,verifico que ainda é uma escola que se preocupa em oferecer, a sua 
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comunidade escolar , uma melhor qualidade de ensino, como era naquela ocasião . 
Quero parabenizar a professora Lilian e toda a equipe pela brilhante iniciativa 
e pela premiação,muito justa.Parabéns prá você também,Roberta.pelas postagens!
Postado por 
Bernadete de Lourdes
 em 16/02/2012 21:30

Parabéns aos alunos e professores da Escola M.Barão da Taquara.Estudei nesta 
escola a muito tempo atrás, quando morei em Jacarépagua.Bons tempos...adorava a 
escola. Fico feliz em poder ver que continua oferecendo ensino de qualidade aos 
alunos da rede. Felicidades a todos da equipe e aos alunos.Beijos
Postado por 
Maria Delfina
 em 16/02/2012 23:03
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 28/02/2012
<TÍTULO>
Carnaval É Tempo de Comemorar na 7ªCRE

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, carnaval.

     As escolas e creches da 7ªCRE mostram 
que o Carnaval é tempo de alegria,de brincar, de comemorar. São realizados os 
tradicionais bailes de carnaval onde as crianças se divertem. Mas, as escolas e 
creches também mostram que com o Carnaval é possível aprender muito.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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7ªcre
(192)

carnaval
(3)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todas as escolas que puderam mostrar às crianças que o Carnaval 
também é cultura.Brilhante iniciativa ! Parabéns  as equipes que fizeram parte 
desse belíssimo trabalho.
Postado por 
Bernadete de Lourdes
 em 28/02/2012 07:45

Parabéns a todas as escolas que aproveitaram o tema e desenvolveram atividades 
tão criativas e alegre. Aposto que os alunos adoraram e todos se divertiram em 
clima de amizade e respeito. É isso aí!!!
Postado por 
Dilma Vianna
 em 28/02/2012 08:10

Parabéns!!!!!!!!!!!!!! amei  a postagem.
Postado por 
Fatima Braga
 em 28/02/2012 11:14

A festa popular mais "badalada" do país,como tema de um projeto que visa mostrar
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à comunidade escolar  que nesta manifestação também há cultura.Parabéns!!!
Postado por 
Regina Mel
 em 01/03/2012 17:34
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 29/02/2012
<TÍTULO>
Professores da EMJSG participam de palestra e oficina sobre Justiça Restaurativa

 Educação

<TAGS>
Tags: 
10ªcre.
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[VÍDEO]
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 17/02/2012
<TÍTULO>
Semana de Capacitação Educopédia na 5ª CRE

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, educopédia.

Para a Educação Municipal na Cidade do Rio de Janeiro, o ano de 2012 começa com 
a Semana de Capacitação e Oficinas Educopédia, que incluída no contexto, foi uma
das mais procuradas pelos professores da rede. Seis pólos ofereceram as Oficinas
em CREs diferentes.

Nesta semana de capacitações para professores da rede municipal aconteceram as 
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Oficinas
Educopédia
. O objetivo foi explorar a plataforma nos seus mais diversos meios, através da 
organização deste momento, promovendo um debate sobre a metodologia das aulas 
digitais, os cursos extras e a inclusão dessas aulas no planejamento da escola e
do professor.

A Educopédia é uma 
plataforma online colaborativa de aulas digitais, onde alunos e professores 
podem acessar atividades autoexplicativas de forma l
dica e prática, de qualquer lugar e a qualquer hora
.

EDUCOPÉDIA

Mesmo não sendo de uso obrigatório, a Educopédia está se mostrando uma grande 
aliada dos professores em muitas escolas, pois é notório o despertar da 
curiosidade e o interesse de grande n
mero de nossos alunos. Para fomentar junto aos professores da rede que ainda não
interagiram com a plataforma das aulas digitais, aconteceram na semana que 
passou, dos dias 8 a 10 de fevereiro, as Oficinas Educopédia, em seis Pólos 
diferentes.

A Empresa MSTech, em parceria com a Educopédia, dinamizou as oficinas,
assim como, em regime colaborativo, os
professores representantes das CREs, Henrique e Desirée.

Pelo Rioeduca, a 
5
CRE
esteve
representada pela prof
 Regina Bizarro, que participou colaborativamente nos dias 8 e 10 de fevereiro, 
no turno da tarde. 

Pela manhã, a professora Dilma (Educopédia)
esteve nesses mesmos dias, assim como a professora Suzan
Rocha (Educopédia),
 no dia 9 de fevereiro o dia todo.

[FOTO]

Polos das Oficinas Educopédia

Escola Municipal Tia Ciata

     Av. Pres. Vargas, S/N.
 Praça Onze

Escola Municipal Sarmiento
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     Rua Vinte Quatro De Maio, 931, Engenho 
Novo

Ciep Gregório Bezerra

     Rua Plínio De Oliveira, S/N
, Penha

Escola Municipal Albert Sabin

     Pça. Paulo Setubal, 27, Vila Da Penha

Escola Municipal Nicarágua

     Av. Santa Cruz, 1.015, Realengo

Escola Municipal André Vidal de Negreiros

     Rua Felipe Cardoso, 750, Santa Cruz

Na 
Escola Municipal 05.14.007 Albert Sabin
os três dias de capacitação foram muito concorridos. Estiveram presentes 
professores de quase todas as CREs, que, unanimamente, avaliaram como muito boa 
as informações passadas pela dinamizadora, professora Alessandra Farago, da 
MSTech/SP. 

Presentes no 
ltimo dia
da Oficina, as professoras Desirée, GED/5
CRE, e Regina Bizarro, representante do Rioeduca na 5
CRE, dando um assessoramento aos trabalhos realizados.

Além da Oficina, num determinado momento reservado para informes, a prof
 Regina, Rioeduca/5
CRE, falou sobre o Portal Rioeduca e a necessidade dos professores terem seus 
emails confirmados para o acesso às aulas digitais da Educopédia como professor 
da rede. 

Iniciou-se, assim, uma série de cadastramentos dos e-mails do rioeduca.net, além
de alguns professores terem, também, criado uma conta no 
Twitter
. Conforme os presentes, a finalidade entre outras, seria a de seguir a 
Secretária Municipal de Educação, Prof
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 Claudia Costin, o SubSecretário de Assuntos Estratégicos, Rafael Parente, 
mentor da Educopédia, além do perfil do Rioeduca e de
amigos e professores da rede. 

Outras redes sociais como o
Facebook
foram debatidas, pois nossos alunos já o fazem com muita tranquilidade. Resta 
agora nós professores estarmos nos respaldando com uma vasta diversidade de 
tecnologia.
[VÍDEO]

O que a Educopédia tem a ver com as quarenta pessoas que mudaram a Internet?

E nós, o que mudamos?

Foram Vint Cerf, Bob Kahn, Tim Berners-Lee, Ray Tomlinson, Michael Hart, Gary 
Thuerk, Scott Fahlman, Marc Andreessen, Jarkko Oikarinen, Robert Tappan Morris, 
David Bohnett, Ward Cunningham, Sabeer Bhatia, Matt Drudge, Larry Page, Sergey 
Brin, Bill Gates, Steve Jobs, David Filo, Jerry Yang, Brad Fitzpatrick, Shawn 
Fanning, Peter Thiel, Pierre Omidya, Jimmy Wales, Stewart Butterfield, Caterina 
Fake, Jonathan Abrams, Cris Emmanuel, Niklas Zennstrom, Napster, Bram Cohen, 
Reid Hoffman, Matt Mullenweg, Chad Hurley, Steve Chen, Jawed Karim, Craig 
Newmark, Julian Assange, Dick Costolo, Mark Zuckerberg (Facebook), Jack Dorsey 
(Twitter), Joshua Schachter, Jeff Bezos, que criaram todos os passos para que 
nós pudéssemos estar sendo os prestigiados a fazer uso dessa ferramenta, tão 
especial, que é a Internet.

Na verdade estamos nesta lista, porque criamos mecanismos para que nós e nossos 
alunos, dentro e fora de sala de aula, possamos estar interagindo através das 
diversas atividades da Educopédia, das mídias sociais e de tantos outros 
materiais educacionais e sociais de que fazemos uso.

Em contrapartida, a EBC_ Empresa Brasil de Comunicação, através da 
Agencia Brasil
, online, diz que o uso das tecnologias de informação e comunicação (TICs) nas 
escolas ainda é desafio para boa parte dos professores. Pesquisa divulgada em 09
de agosto de 2011, pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) mostra que 
64% dos docentes entrevistados acreditam que os alunos entendem mais de 
computador e internet do que eles próprios. Diretores, coordenadores pedagógicos
e professores apontam a falta de infra-estrutura adequada como um dos fatores de
limitação para o uso efetivo da tecnologia no aprendizado. Entre os problemas, 
foram citadas a baixa velocidade de conexão de internet e o n
mero insuficiente de computadores conectados.

E nesse contexto podemos afirmar a necessidade de que todos os professores 
estejam conectados, assim como os alunos estão, e a urgência de uma 
infra-estrutura adequada para que a Internet funcione adequadamente nas Escolas 
e Creches.

Foi o
Subsecretário Municipal de Assuntos Estratégicos da SME, Rafael Parente, que 
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abriu as portas deste programa que é, na verdade, mais que uma ferramenta para 
se chegar ao bom desempenho dos alunos. Já se fala, inclusive, na necessidade de
que ela faça parte do currículo escolar, para que num futuro bem próximo 
possamos ter todos os alunos vivenciando a tecnologia,
 dentro e fora da sala de aula,
 numa interação movimentada e
digital.

As aulas digitais da Educopédia, direcionadas aos alunos, são feitas e 
atualizadas por professores da rede, seguindo as Orientações Curriculares da 
SME. 

Portanto, estamos no caminho. Será apenas uma questão de tempo, para que a 
educação básica esteja num nível tão bom quanto nos países mais desenvolvidos do
nosso Planeta.

A Internet na educação não é a solução, mas um meio de estarmos interagindo com 
as mudanças do mundo para um sociedade globalizada e igualitária.

O mundo não é, o mundo está sendo.

Paulo Feire

[FOTO]
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5ªcre
(268)

educopédia
(86)

<COMENTÁRIOS>

Oi Rê, esqueceu de mim? Também estava lá junto com a 7ª CRE. bjs
Postado por 
Dilma
 em 17/02/2012 08:08

Agradeço por me enviar esta página. Parabéns pelo trabalho e pela texto. 
Um abraço,
MDores
Postado por 
MDores
 em 23/02/2012 23:41

Oi prima, nao entendo nada do assunto mas achei a pagina feita com muito 
capricho e dedicacao.  Voce realmente gosta do que faz.   Parabens e Sucesso.
Postado por 
Elizabeth
 em 25/02/2012 22:04
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 05/03/2012
<TÍTULO>
Creche Municipal Santa Terezinha Irradiando Alegria no Conjunto Alvorada

<TAGS>
Tags: 
10ªcre.

Sai correndo da inauguração da Escola Municipal Rivadávia Manoel Pinto direto 
para a Creche Municipal Santa Terezinha. A escola fica localizada em Pedra de 
Guaratiba e a creche, quase no final da Avenida João XXII, no conjunto Alvorada.
São duas realidades distintas, ainda que sejam unidades escolares da mesma 
Coordenadoria Regional de Educação, a 10
 CRE.

[FOTO]

[FOTO]
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Quando agendei com a diretora Lucélia a minha visita à Creche Santa Terezinha 
lembrei-me do Poeta Manuel Bandeira e de uma poesia dele intitulada 
Oração a Teresinha do Menino Jesus
, de 1927.

Um ano antes, em 1926, Manuel Bandeira escreveu o poema 
Oração no Saco de Mangaratiba
, referindo-se à Ilha da Marambaia.

Suponho que o poeta pernambucano tenha viajando no trenzinho de madeira, puxado 
pela Maria-fumaça, que fazia ligação entre Santa Cruz e Mangaratiba. Era o 
famoso 
macaquinho
, como os mais antigos o denominavam.

Naquela época não havia, nem a Avenida João XXIII e muito menos a Creche 
Municipal Santa Terezinha, mas, como a linha férrea passava em frente ao que 
hoje é o Conjunto Alvorada, certamente Manuel Bandeira também deve ter ficado 
deslumbrado com a vista da Serra de Itaguaí, ao longo do que hoje é trecho da 
BR-101, em direção à Costa Verde e, quem sabe, com o banhado, com sua vegetação 
característica, pequenos mamíferos e a in
meras aves pernaltas, motivo de fascínio para viajantes europeus, como Auguste 
de Saint
Hilaire, Thomas Ender, Maria Graham e o Príncipe Adalberto da Pr
ssia, que também vagaram por ali, nos idos do século XIX.

No poema 
Oração no Saco de Mangaratiba
, Manuel Bandeira clama por paciência;

Nossa Senhora me dê paciência

     Para estes mares para esta vida!

     Me dê paciência para que eu não caia

     Pra que eu não pare nesta existência

     Tão mal cumprida tão mais comprida
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     Do que a restinga de Marambaia!...

E, em trecho do poema 
Oração a Teresinha do Menino Jesus
, o poeta anseia por alegria:

.....

     Quero alegria! Me dá alegria,

     Santa Teresa!

     Santa Teresa não, Teresinha...

     Teresinha... Teresinha...

     Teresinha do Menino Jesus.

     ....

A alegria, tão ardentemente requisitada por Manuel Bandeira parece não faltar na
Creche Municipal Santa Terezinha. Tudo contribui para tornar o ambiente 
prazeroso, pleno de contentamento. É o colorido dos murais, o corre-corre das 
crianças, nesta semana de acolhimento e adequação de horários, a presença de 
alguns responsáveis que vieram buscar seus filhos, e, principalmente, a atenção,
gentileza, carinho e simpatia irradiante dos funcionários, professores e equipe 
da direção, que não medem esforços para agradar a todos.

[FOTO]

Na postagem que fiz para o Rioeduca em 26 de junho de 2011, sobre a Creche 
Municipal Santa Terezinha, fiz menção aos in
meros projetos lá desenvolvidos, todos de qualidade irretocável, resultando na 
obtenção do Prêmio Anual Qualidade da Educação, referente a 2010.

Em 2011, a Creche Municipal Santa Terezinha manteve o padrão de qualidade e foi 
novamente premiada. 

Para 2012, o compromisso e a responsabilidade vão aumentar. A equipe, que 
segundo a diretora Lucélia, cresceu bastante nos 
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ltimos meses, com a chegada de professoras de Educação Infantil, porteiros e 
novas auxiliares de creche, está preparada e animada para o início de mais um 
ano letivo.

Constato, visitando todos os espaços da Creche Municipal Santa Terezinha, que 
muitas mudanças ocorreram de junho de 2011 até fevereiro de 2012. O muro da 
frente foi pintado, assim como toda a parte externa do prédio, com ilustrações 
coloridas, bem apropriadas para o p
blico infantil. As sala agora possuem TV de plasma, e foi criado um ambiente 
acolhedor na sala da direção e secretaria para pequenos encontros de trabalho ou
reuniões.

Nos berçários não há mais berços, seguindo orientação da secretária municipal de
Educação Claudia Costin. Assim as crianças podem engatinhar e começar a andar, 
com muito mais autonomia e mobilização.

A minha visita à Creche Municipal Santa Terezinha acontece no dia 9 de fevereiro
de 2012, praticamente às vésperas do Carnaval, assim posso observar que o 
espírito da folia já vai tomando conta dos funcionários e dos professores.

Há murais distribuídos pelos corredores que sinalizam a proximidade da festa 
momesca.

     Lucélia fala também sobre os projetos 
que serão desenvolvidos em 2012, com ênfase para as atividades artísticas, em 
todas as suas tipicidades e manifestações.

[FOTO]

A Creche Municipal Santa Terezinha funciona de segunda a sexta-feira, cumprindo 
horários e normas da Secretaria Municipal de Educação, com início às 7 horas da 
manhã e encerramento às 17 horas. São atendidas cerca de 130 crianças, com duas 
turmas no Berçário, três turmas no Maternal I e duas turmas no Maternal II.

De acordo com o Projeto Pedagógico Anual, no horário entre as refeições, as 
crianças participam de atividades dirigidas ou livres, que podem ser realizadas 
internamente ou fora do prédio, sempre dependendo das condições climáticas. 
Também nestes horários são realizadas as práticas de asseio e higiene, 
objetivando proporcionar um desenvolvimento físico-motor-emocional de forma l
dica e prazerosa.

Há uma biblioteca com diversas obras da literatura infantil, que são utilizadas 
pelas professoras e auxiliares de creche, nos momentos especiais da contação de 
histórias e disponibilizados em sala para que as crianças possam, desde cedo, 
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manter contato com os livros.

De acordo com a diretora Lucélia, a Creche Municipal Santa Terezinha mantém bom 
relacionamento com o Posto de Sa
de Dr. Cata Preta, situado no Conjunto São Fernando, nas proximidades da creche,
e também com profissionais de sa
de como dentistas, enfermeiros e nutricionistas, que realizam visitas periódicas
à unidade escolar, com acompanhamento da sa
de bucal das crianças, pesagem, biometria e promoção de palestras destinadas aos
responsáveis.

Se a Creche Municipal Santa Terezinha pode ser considerada como um pólo 
irradiador de alegria, na área de entorno do Conjunto Habitacional Alvorada e 
imediações da Avenida João XXIII, o seu Blog 
 http://crechesantaterezinha.blogspot.com/
 que é um dos mais antigos e bem construídos de toda a Secretaria Municipal de 
Educação, funciona como canal propagador das atividades da creche, além de 
qualquer fronteira geográfica.

Pelo Blog da Creche Municipal Santa Terezinha é possível conhecer toda a sua 
equipe, planejamento anual, projetos e ações já realizados ou que irão 
acontecer, bem como informações essenciais aos pais e responsáveis, além da 
postagem de fotos muito lindas, que registram o dia-a-dia da unidade escolar, 
comprovando, pelas imagens e textos, o quanto tem sido merecida a premiação na 
excelência da qualidade na educação infantil.

Em outubro deste ano de 2012 a Creche Municipal Santa Terezinha estará 
completando duas décadas de funcionamento, com muito sucesso, avanços, 
conquistas e excepcionais realizações. Parabéns do Rioeduca à diretora Lucélia e
toda a sua equipe.

[FOTO]
tweet
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10ªcre
(292)

<COMENTÁRIOS>

É muito bom ver nosso trabalho sendo divulgado de uma forma tão poética, 
refletindo um pouco do que tentamos passar no dia a dia para nossas crianças. 
Obrigada Sinvaldo pelas lindas palavras, a Equipe Santa Terezinha agradece!
Postado por 
Lucelia
 em 05/03/2012 14:52

PARABÉNS , MENINAS !!!
Vocês, D+
Postado por 
Lucia
 em 06/03/2012 06:55

Linda homenagem, conheço o trabalho da creche e especialmente a competência da 
direção!!!!Parabéns!!!
Postado por 
Jussara
 em 06/03/2012 21:20

Parabéns Lucelia pelo trabalho realizado na creche, sua equipe é 10... Que 
nossos pequenos tenham sempre uma educação de qualidade como a que vemos na 
Santa Terezinha... Sinvaldo como sempre arrasou, a postagem ficou linda. 
Parabéns!!!
Postado por 
Katia Bezerra
 em 06/03/2012 23:06
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 15/02/2012
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<TÍTULO>
Revendo 2011 e Descobrindo o Segredo  da E.M. D. João VI

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, blogsdeescolas.

Apresentamos mais uma das características importantes do blog educacional: 
reunir cronologicamente as atividades realizadas por uma unidade escolar. A 
Escola Municipal D. João VI da 3
 CRE registrou ao longo de 2011 todos os eventos relevantes. Agora nos conta o 
seu segredo para 2012.

Começar uma história exige sempre um recorte no tempo. Começar um blog também. 
Dificilmente se inicia um blog educacional com a inauguração da escola. Então, é
preciso rever o passado para preparar o futuro. A E.M. D. João VI inicia o ano 
do seu cinquentenário revisitando 2011.

[FOTO]

O registro segue bimestre a bimestre enfatizando os aspectos mais trabalhados 
dentro do PPP e do perfil da escola.

[FOTO]

Foram momentos inesquecíveis para toda a comunidade escolar: Dia das Mães, Feira
Gastronômica, Mostra de Dança, Bienal do Livro, Disney no Gelo e outros. 
Projetos bem sucedidos como o Atitude Positiva e o Realfa 2B 2011 e outros. A 
subdivisão de cada bimestre nos leva a um passeio pelo fazer pedagógico da 
escola em 2011.

[FOTO]

Apresentação do Dia das Mães

Para receber os alunos em 2012, a escola preparou uma bela acolhida e cochichou 
o segredo para o trabalho de qualidade desta comunidade.

[FOTO]

O segredo do sucesso da E.M. D. João VI

Então, vamos participar do segredo do blog da 
E.M. D. João VI
?
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[FOTO]

Imagens e textos retirados do blog da escola

[FOTO]
tweet

blogsdeescolas
(402)

3ªcre
(223)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns!!!! Amo esta escola. Um grande abraço para todos. Saudades.
Postado por 
Liliane Ravani
 em 15/02/2012 15:41
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Sexta-feira, 17/02/2012
<TÍTULO>
Ler Mais para Ser Mais na C.M. Rachel Leite Dias

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, riodeleitores, creches, educaçãoinfantil, escoladafamília.
[VÍDEO]

A Creche Municipal Rachel Leite Dias 3
 CRE está em festa. Receberam o Prêmio Anual de Qualidade na Educação Infantil e
Educação Especial 2011 com o projeto Ler Mais para Ser Mais.

 Partimos da premissa que quanto mais cedo as histórias entram na vida de nossas
crianças, maiores as chances de elas gostarem de ler. Em nosso planejamento 
pedagógico LER MAIS PARA SER MAIS temos a preocupação de desenvolver ações com 
nossos profissionais e responsáveis, já que estes são os grandes mediadores da 
leitura oral para nossas crianças, e assim garantir as crianças condições 
favoráveis para elas desenvolverem o prazer em ler.
 Este é um dos trechos do Planejamento Pedagógico Anual apresentado pela Creche 
Municipal Rachel Leite Dias. O projeto é muito bem estruturado com um verdadeiro
passeio pela estrutura física da creche, pela história da comunidade escolar e 
pelo perfil das turmas. Ao lê-lo, quase podemos ver as turminhas circulando pelo
prédio.

[FOTO]

Na verdade, as fotos nos mostram realmente isso. Os pequeninos tomam posse do 
espaço físico da escola com atividades sendo realizadas nos diferentes 
ambientes. A Sala de Leitura Palavra Encantada é o mais recente desses ambientes
e orgulho da creche. Fez parte do pensamento norteador do planejamento:
 Na visão de Vygotsky, o ser humano constrói o mundo e a si mesmo, faz-se na 
história, ao mesmo tempo que faz a história; o que torna claro a via de mão 
dupla existente entre o sujeito e o seu meio, construindo este conjuntamente e 
com o apoio e suporte que a leitura nos dá, pois, como nos diz Yolanda Reyes, 
a leitura é concebida atualmente como um processo permanente de diálogo e 
negociação de sentidos, no qual intervêm um autor, um texto 
 verbal ou não verbal 
 e um leitor com toda a sua bagagem de experiência prévias, de motivação, de 
atitudes, de perguntas e de vozes de outros, num contexto social e cultural em 
mudança
. 

[FOTO]

Sala de Leitura Palavra Encantada sendo utilizada pelos alunos
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A mudança construída pelos sujeitos em interação na creche já produziu o espaço 
da Sala de Leitura Palavra Encantada e segue proporcionando crescimento dentro 
do objetivo registrado pela creche em seu planejamento premiado: 
Não fomentamos a leitura para exibir bebês superdotados, e sim para garantir em 
igualdade de condições o direito a todo ser humano de ser o sujeito da 
linguagem: de se transformar e transformar o mundo e de exercer as 
possibilidades que proporcionam o pensamento, a criatividade e a imaginação
, YOLANDA REYES consegue com esta frase traduzir o porquê de acreditarmos que as
ações envolvendo a leitura são capazes de desenvolver capacidades em nossas 
crianças.

[FOTO]

Hora do Conto, histórias para todos ouvirem e sonharem

O projeto não envolveu somente os alunos. O objetivo se ampliou e pais e 
funcionários também tiveram oportunidades de participar ativamente. Dentro do 
projeto, o subprojeto 
Troca literária
 ocorre a cada mês. Em um encontro, são indicados livros do acervo pessoal de 
cada funcionário para ser lido ao longo do mês. 

Além disso, em uma 
 ação desenvolvida durante uma semana de cada mês, todos os funcionários - 
pessoal de apoio, AAC, PEI, merendeiras, equipe diretiva - se motivam a contar 
histórias nas turmas, dessa forma oportunizando o contato de todos com as 
crianças.

Tal ação é voltada para a leitura através do livro, como já dito, valorizando o 
contato com a obra literária e mediando o seu uso. Em um primeiro momento, todos
sentam em rodinha para ouvir a história que será contada e depois conversamos 
sobre a história, habituando a criança a falar sobre o que ouviu e valorizando o
sentido que cada uma retira da leitura.
 Assim, a criança tem oportunidade de observar todos os adultos que conhecem 
envolvidos com a leitura. Para os pais, é oferecido o Cardápio Literário. Basta 
seguir as regras e compartilhar a leitura com seus filhos.

[FOTO]

A creche também realiza oficinas que proporcionam às crianças a experienciarem 
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diversas formas de expressão. Aqui também está presente a leitura na Oficina de 
Contação e Dramatização de Histórias.

[FOTO]

Assim, se constrói um Planejamento reconhecidamente qualificado. Envolver toda a
comunidade escolar no projeto de formar leitores que tenham, acima de tudo, 
prazer de ler. Confiram o vídeo com as fotos do projeto e visitem o blog 
Creche Municipal Rachel Leite Dias
 para acompanhar outras ações.
[VÍDEO]

Imagens e textos extraídos do Planejamento Pedagógico Anual enviado pela 
diretora adjunta Camila Brasil

[FOTO]
tweet

3ªcre
(223)

riodeleitores
(165)
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educaçãoinfantil
(100)

creches
(89)

escoladafamília
(22)

<COMENTÁRIOS>

Como é bom ver nosso PPA estampado aqui e poder dividir com todos a alegria que 
é trabalhar na Creche. Amamos o que fazemos e isso faz a diferença! Educação com
Amor é a mistura perfeita!!!!
Postado por 
Camila Brasil
 em 17/02/2012 06:11

Trabalhar com o que ama, com colegas parceiros e competentes, com crianças 
encantadoras, num ambiente rico e organizado é o desejo de todo Professor! Sou 
feliz e grata por fazer parte disto!!!
Postado por 
Viviane Rodrigues
 em 17/02/2012 23:31

Parabéns para nossas colegas e vizinhas! Estão de parabéns pelo trabalho e pelo 
projeto e nós compartilhamos e podemos comprovar o resultado deste trabalho pois
recebemos as crianças que vem remanejadas da creche! Abraços da equipe Carlos 
Gomes extensivos também a nossa representante Ângela Freitas!
Postado por 
E.M.03.13.050 Carlos Gomes
 em 17/02/2012 23:44

Parabéns pelo belíssimo trabalho na formação de nossos leitores!! Um exemplo a 
ser seguido.
Postado por 
Clarice Menezes
 em 24/02/2012 14:14
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 07/03/2012
<TÍTULO>
Escola Municipal Japão, revisitando o passado com o olhar no futuro

<TAGS>
Tags: 
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10ªcre.

[FOTO]

Desde que chegou à Escola Municipal Japão, a professora Ana Paula Martins, atual
diretora, tem procurado informações sobre as origens do nome daquela unidade 
escolar da 10
 Coordenadoria Regional de Educação e a sua história.

Quando precisou escrever a sua monografia para o curso de Pós-graduação em 
Gestão Escolar, Ana Paula recorreu aos acervos do Arquivo Geral da Cidade do Rio
de Janeiro em busca de documentos escritos, iconográficos e fotográficos, que 
pudessem ser utilizados como referências para o seu trabalho acadêmico, 
analisando os impactos causados junto à população escolar, após a instalação da 
Companhia Sider
rgica do Atl
ntico, controlada pelo grupo empresarial alemão ThyssenKrupp.

[FOTO]

A partir de 2011, contando com a ajuda da professora Silvana da Silva Nogueira 
Terrut, que atualmente faz o Curso de Mestrado em História pela Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), a diretora Ana Paula passou a acalentar
um sonho e projeto antigo, de reconstituir a história da Escola Municipal Japão 
a partir da fotografia.

Entre a proposta para a construção do Blog da Escola Municipal Japão, 
apresentada e incentivada pela professora Verônica Freitas Santos, antiga 
diretora adjunta e atual coordenadora pedagógica, e a preocupação constante para
a utilização dos recursos das novas tecnologias no processo de alfabetização dos
alunos, incluindo o Pé de Vento, surge a ideia de se montar uma ampla exposição 
de fotos, documentos e imagens da escola, ocupando salas, corredores e outros 
ambientes internos do prédio, dando sequência a um itinerário histórico 
cultural, que poderá ser visto e percorrido diariamente pelos alunos.

[FOTO]

Trazendo as suas experiências de pesquisadora para a Escola Municipal Japão, a 
professora Silvana Terrut, que também trabalha com alunos em Salas de Recursos, 
vai selecionando, catalogando e classificando o material fotográfico já 
localizado nos acervos da escola, com registros feitos a partir das décadas de 
1970 e 1980, ainda no prédio antigo, de apenas um andar.

A Escola Municipal Japão, que foi construída e inaugurada há mais de sessenta 
anos, ainda mantém o endereço original, com a frente para a Reta do Rio Grande, 
embora a fachada lateral e fronteiriça seja vista pela movimentada Avenida João 
XXIII, bem nas proximidades de um dos portões de acesso à Companhia Sider
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rgica do Atl
ntico (CSA).

A denominação de Escola Municipal Japão é decorrente da homenagem que foi 
prestada aos japoneses e seus descendentes, que se estabeleceram nas vizinhanças
da unidade escolar, com a implantação da Colônia Agrícola de Santa Cruz.

[FOTO]

Chegando à Santa Cruz em 1938, as primeiras famílias japonesas enfrentaram in
meras dificuldades, incluindo a falta de escolas. Antes da inauguração da Escola
Japão, os descendentes dos japoneses precisavam se deslocar até a Escola Rural 
Ponte dos Jesuítas ou então em direção à antiga Escola do Centro Agrícola, atual
Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes.

[FOTO]

Naquela época não havia nenhuma alternativa de transporte e as crianças tinham 
mesmo que ir caminhando, conforme relataram diversos moradores da região.

Em 1950 surge então a Escola Municipal Japão, apenas matriculando alunos das 
primeiras séries do Ensino Fundamental.

[FOTO]

Paula Martins também procurou manter contato com o Consulado do Japão no Rio de 
Janeiro, tendo em vista a existência na escola de diversos desenhos produzidos 
por alunos japoneses e enviados à Escola Municipal Japão. É intenção da diretora
restabelecer parceria e incluir também os desenhos na exposição que será 
organizada na escola.

     Conheça um pouco mais sobre a Escola 
Japão, lendo:

     Escola Municipal JAPÃO, Solidariedade e 
Interc
mbio,
16/03/2011,

     

http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=724

     Ruth Rocha, Ziraldo, Monteiro Lobato e 
Ana Maria Machado na E.M. Japão,
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http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=853

     Alunos da Escola Municipal Japão, da 10
CRE, comemoram a Páscoa conhecendo a sua simbologia,

     23/04/2011

     

http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=860

[FOTO]
tweet

10ªcre
(292)

<COMENTÁRIOS>

Nossa, não imaginava que a escola tivesse 60 anos.. é muita história mesmo pra 
contar. A idéia é muito boa!
Postado por 
Lucelia
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 em 07/03/2012 20:21
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 14/02/2012
<TÍTULO>
Viagem Cultural à Nova York

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescolas, premio.

A E. M. Atenas foi uma das escolas premiadas pela prefeitura do Rio de Janeiro 
com uma viagem a Nova York pelo resultado obtido na prova Rio onde alcançou a 
melhor nota da 9
 CRE e o 5
 lugar da Rede.

Quem nos conta sobre o prêmio e a viagem é a professora Suzana, que junto com a 
diretora Márcia Barros Salgado foram à Nova York em uma viagem cultural que 
superou suas expectativas.

[FOTO]

Sou Suzana de Oliveira Soares, profissional da educação da Prefeitura do Rio há 
dez anos, trabalho com turmas do primeiro segmento, estou lotada na E.M 
(09.18.004) Atenas desde o início do ano letivo de 2010 e me sinto privilegiada 
em trabalhar numa escola tão comprometida em oferecer um ensino de qualidade 
para seus alunos.

A escola conquistou tal premiação através do resultado da prova IDERIO 2010, 
onde alcançamos através de muito trabalho de toda a equipe a melhor nota da 9
 CRE e 5
 melhor da rede com a média de 6.8.

Me senti honrada de representar minha escola junto com a Diretora Márcia de 
Barros Salgado nesta viagem de premiação à Nova York.

A meu ver a premiação foi de grande proveito, pois além de conhecer e interagir 
com outros professores da rede também contemplados, tive a oportunidade de 
conhecer outro país, novos lugares, ter contato com diferentes culturas, 
ampliando minha visão de mundo, enriquecendo minha prática pedagógica adquirida 
neste momento ímpar de minha vida.

A iniciativa da Secretaria em premiar os professores com essa viagem cultural 
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foi exemplar, superando as expectativas de todos do grupo, desde a organização à
execução das programações, todas pertinentes ao principal objetivo da premiação.

A seguir imagens da viagem enviadas pela professora Suzana: 

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Em 2011 publicamos aqui no blog do Rioeduca os posts com a conquista deste 
premio. Para rever o resultado desta conquista, basta clicar nas imagens a 
seguir:

[FOTO]

[FOTO]

O blog da escola anunciou o premio em julho e foi a nossa fonte, confira lá 
também acessando os links a seguir:

http://ematenas.blogspot.com/2011/07/premiacao-da-aluna-ana-paula-eugenio-de.htm
l

http://ematenas.blogspot.com/2011/07/prova-rio-2010-escola-municipal-atenas.html

Sobre o IDE-Rio

O índice é medido pela Prova Rio, uma avaliação externa aplicada aos alunos do 3
 e 7
 Anos, em conjunto com as taxas de evasão e de repetência.

De acordo com a secretária, Claudia Costin, é necessário seguir adiante com esse
trabalho, que vem proporcionando um salto de qualidade na Educação carioca.

 Queremos melhorar cada vez mais o IDE-Rio e a difrença entre as Escolas da Rede
e as Escolas do Amanhã. O importante é ter um olhar cuidadoso com todas as 
escolas e permitir que todas alcancem o sucesso. Não queremos ter um time de 
alunos que melhorem muito e outros que continuem sem aprender. A educação tem 
que ser para todos e para cada um 
 acrescentou a secretária.

Para saber mais acesse: 

http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/exibeconteudo?article-id=1772817

Página 449



RIOEDUCA 2

http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/exibeconteudo?article-id=1011529

Acompanhe o blog da E. M. Atenas: 
http://ematenas.blogspot.com/

O Rioeduca da os parabéns a equipe da E. M. Atenas pelo seu desempenho e pelo 
premio merecidamente recebido e deseja muito sucesso neste ano de 2012 e que 
venham mais prêmios.

Venha você também fazer parte desta 
REVOLUÇÃO
, basta encontrar o e-mail do representante da sua CRE na seção 
SOBRE NÓS 
e enviar
seu relato.

Prof
 Márcia Cristina Alves

     Representante do Rioeduca na 9
CRE

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

blogdeescolas
(54)

premio
(2)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns para a escola! Alunos e equipe fizeram um trabalho que merece ser 
reconhecido!
Postado por 
Neilda Silva
 em 14/02/2012 09:01

Parabéns Suzana! Que chique, heim! Sucesso para você e toda a escola! Bjs Lu
Postado por 
Luciana Lebeis
 em 14/02/2012 18:44

Trabalho de excelência!!! Parabéns a toda equipe e agradeço a todos que se 
empenharam para essa realização.
Postado por 
Cristiane
 em 14/02/2012 19:45

Espetáculo!!!! Parabéns a toda a equipe da Escola Atenas.
Postado por 
Maria
 em 15/02/2012 11:53

Parabéns, Suzana, pelo trabalho e dedicação.
Postado por 
PROFª MARIA TEREZA GUIMARÃES
 em 15/02/2012 15:57

Parabéns pelo trabalho de excelência de vocês e de toda a equipe da E. M. 
Atenas. O reconhecimento de hoje é fruto de um trabalho que sempre mereceu 
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aplausos e os continuará recebendo !!!!!!!
Postado por 
Juliana
 em 15/02/2012 19:13
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 16/02/2012
<TÍTULO>
Volta às Aulas com Muito Entusiasmo na E. M. Jorge de Lima

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescolas, ei.

Na E. M. Jorge de Lima a volta as aulas é uma alegria, lá alunos e responsáveis 
foram recebidos com muito carinho no início do ano letivo e a equipe promete que
este ano vai renovar a prática de cidadania e convivência que é uma de suas 
marcas registradas.

No inicio do ano letivo, quando nossas unidades retornam as suas atividades 
vamos relatar o retorno da E. M. Jorge de Lima pelas palavras da professora 
Lívia Andrade que gentilmente enviou um relato e imagens desta dia.

[FOTO]

É com grande entusiasmo e alegria que retornamos as nossas atividades com os 
pequeninos da Educação infantil no dia 06 de fevereiro de 2012.

O ano letivo teve seu início oficial com uma reunião com os responsáveis da 
Educação Infantil.

A reunião teve início com a palavra da Diretora Geral Elenice Cristina e contou 
com
 a presença da Diretora Adjunta Aline, da Coordenadora Pedagógica Fabíola, das 
professoras da Sala de Leitura Marcele e Simone e das professoras regentes da 
Educação Infantil: Fabiana (EI 20), Flávia (EI 21) e Lívia Andrade ( EI 10 e EI 
11).

[FOTO]

A diretora deu início à reunião agradecendo aos pais pela presença e pela 
valorização da escola por eles. Seguiu discursando sobre as propostas da escola 
e da SME para a Educação Infantil, Horário dos alunos, comentou sobre a import
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ncia da alimentação saudável e sobre a merenda, colação e complementação.

[FOTO]

Explicou o esquema de Rodízio de sala na Educação Infantil e passou a fala para 
as professoras que conduziram os pais à sala de aula a ser utilizada pelas 
crianças da Educação Infantil e deram continuidade à reunião.

[FOTO]

Na sala de aula a professora Lívia Andrade pode esclarecer como se dará 
efetivamente as propostas pedagógicas voltadas para a Educação Infantil. O trio
 cuidar, brincar e o educar será o carro chefe da Educação Infantil na E. M. 
Jorge de Lima.

As habilidades desenvolvidas na Educação Infantil e o letramento também 
estiveram na pauta.

Cumprimento de horário, assiduidade, e o período e acolhimento também fizeram 
parte do discurso da professora.

[FOTO]

Os pais tiveram um momento
 de 
tira-d
vidas
 com a professora regente da turma de seus filhos e agendaram as entrevistas 
para maior entrosamento entre família, criança e professora.

E os pequeninos iniciaram o ano letivo com os 
nimos lá em cima!

Vejam, as imagens falam por si só:

[FOTO]

[FOTO]

Algumas mamães acompanharam seus pequeninos durante o 1
 dia de acolhimento.

Esses foram alguns dos nossos momentos iniciais.

Muito mais está por vir, aguardem um show de cidadania e convivência!

Equipe Jorge de Lima
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Parabéns a toda equipe da E. M. Jorge de Lima, a equipe do Rioeduca deseja muito
sucesso a todos.

Para mais informações entre no blog da escola: 
http://emjorgelima.blogspot.com/

Se a sua escola ou professor tem um blog ou está integrada em algum projeto, 
aproveite para divulgar. Este espaço foi criado para isso. Basta enviar um 
e-mail ao 
representante
 da sua CRE com um breve relato e registros de imagens (fotos, vídeos ou ppt), 
que você também poderá fazer parte desta 
REVOLUÇÃO.

Prof
 Márcia Cristina Alves

Representante do Rioeduca na 9
CRE

E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

blogdeescolas
(54)

ei
(1)

<COMENTÁRIOS>

Gostaria de deixar registrado a minha satisfação ao ver minha querida ex-aluna 
Lívia, junto aos seus alunos demonstrando a verdadeira alegria de ser professor.
Lívia sempre foi estudiosa, dedicada e muito amorosa comigo e com seus amigos da
escola.
Lívia, nosso compromisso com a Educação é muito grande, continue seu trabalho 
com amor. O mesmo  amor que nós tivemos e que temos até hoje uns pelos outros.
Fico feliz em saber que a sementinha do amor foi plantada e que está dando bons 
frutos. Te amo!
Bjs
"Tia Sandra"
Postado por 
Sandra Martorelli (3ª CRE)
 em 16/02/2012 13:24

Ah, Márcia, agradeço o carinho. Você e toda a equipe Rioeduca sempre valorizando
nosso trabalho.
Beijos
Postado por 
Lívia Andrade
 em 16/02/2012 19:38
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 16/02/2012
<TÍTULO>
Relato de Experiências do PEJA

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, peja.

O Relato de Experiências do PEJA consistiu na apresentação da Oficina de 
Animação com a Professora Sandra Maria Saragoça Decembrino Caldas do CIEP 
Graciliano Ramos. Durante a sua apresentação, a professora narrou a trajetória 
de sua turma em relação ao Projeto Anima Escola.
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[FOTO]

A
Professora Sandra Caldas conta como a sua turma do PEJA participou do Projeto 
Anima Escola. 
Inicialmente os alunos mostraram-se tímidos e alguns poucos alunos efetivaram a 
inscrição para participarem do projeto. Mais tarde, esses alunos passaram os 
conhecimentos adquiridos aos outros colegas do CIEP, realizando assim, a tarefa 
de agentes multiplicadores do saber na arte de animação.

[FOTO]

A proposta do ANIMA ESCOLA aposta na incorporação da animação às práticas 
educativas de maneira que possibilitem a criação de diferentes formas de 
expressão, proporcionando aos alunos explorar suas próprias identidades e 
construir outros modos de produção de conhecimento.

Com isso, toda a técnica que os alunos aprenderam na capacitação do Anima Escola
fora repassada para o grupo através de aulas práticas. Durante essas aulas, o 
grupo teve a oportunidade de criar e editar suas produções em vídeos.

Assim como os alunos do CIEP, nós que participamos do
Relato de Experiências no PEJA, também tivemos a honra de conhecer um pouquinho 
do que é esse mundo da Animação. Durante a palestra, a professora propôs que 
produzíssemos um vídeo e convocou dois participantes de seu p
blico para concluir sua demonstração. Primeiro fomentou-se um tema, depois a 
cena e finalmente tiraram uma sequência de fotos, logo depois editaram o 
material no programa
PowerPoint Live
.

O Vídeo a seguir é o resultado da produção realizada durante a capacitação para 
os professores do PEJA que ocorreu no Centro de Convenções Sul América na 
segunda semana de fevereiro desse ano.
[VÍDEO]

Gostou do assunto abordado? 

Então, clique nos links relacionados ao tema dessa postagem:

http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1492

 ciepgracilianoramos2011.blogspot.com

[FOTO]
tweet
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4ªcre
(164)

peja
(21)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns Sandra pelo seu trabalho realizado no CIEP.
Postado por 
Roberta Bighi
 em 16/02/2012 22:27

Parabéns Aninha pela post e ao CIEP Graciliano Ramos, pelo lindo trabalho ao 
longo de todos esses anos.
Postado por 
ReginaBizarro
 em 16/02/2012 22:34
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 27/02/2012
<TÍTULO>
A Folia da 4ª CRE na Sapucaí

<TAGS>
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Tags: 
4ªcre.

GRCESM Corações Unidos do CIEP é uma escola de samba mirim da cidade do Rio de 
Janeiro, que participa todos os anos do desfile oficial de escolas de samba 
mirins, realizado, desde 1999, na sexta-feira de Carnaval, na Marquês de 
Sapucaí. Com o enredo 
Me conta quantas contas que eu te conto quantos contos
, que vai fazer um passeio pela história da matemática.
O texto foi desenvolvido por alunos da rede municipal do Rio de Janeiro, que 
fazem parte do projeto 
Escola de Bamba
, da Secretaria Municipal de Educação.
[VÍDEO]

Autores: Bruno Pereira da Silva, Caroline Reis, Gabriel Augusto Ferraz, Gabriel 
Lucas do Nascimento, Patrick da Silva Gomes, Wiliam Suzo, Yago Gomes e Yan Gomes
Tenorio. (Alunos do Ensino Fundamental da Rede P
blica Municipal do Rio de Janeiro)

Orientação de pesquisa: Prof. Nilton Barbosa Filho

     Apoio: Setor de Extensividade da SME/RJ

[FOTO]

O que é o Escola de Bamba?

O Escola de Bamba é um
Projeto que exalta os valores culturais do Carnaval, através de ações nas 
escolas, culminando com a apresentação de uma escola de samba mirim.

[FOTO]

O Escola de Bamba na 4
 CRE

 Os alunos da Escola Municipal Suíça desfilaram mais uma vez este ano na 
sexta-feira de carnaval para os Corações Unidos do CIEP. Nossa participação vem 
desde 2002. Todos os alunos que desfilam fazem parte do Projeto Escola de Bamba,
também do Programa Mais Educação e do Programa Escola Aberta.

     A Escola Municipal Suíça busca nos 
programas tanto da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro quanto do Governo 
Federal subsídios não só para auxiliar a parte pedagógica, como também, fazer 
com que seu corpo docente e funcionários interagirem com a comunidade para que a
partir daí possam construir e a história do cidadão do Complexo da Penha, 
principalmente das Comunidades: Marcílio Dias, Kelsons, Mandacaru, Terra Nostra,
Conjunto Regina, Brás de Pina, entre outras. Pensamos que o Gestor Escolar de 
hoje tem que ter bem em mente a responsabilidade social, pois em vários momentos
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ele geri a Unidade Escolar e 
alguns
 problemas de seu entorno.

     Além dos alunos abrilhantaram este 
grande 
Encontrão de alunos da Rede P
blica de Educação da Cidade do Rio de Janeiro
: o Prefeito Eduardo Paes, a Prof
 Nazaré, a Prof
 Maria Valéria (Coordenadora da 4
 E/SUBE/CRE) e o Prof
 Roberto.
Texto da Professora Fãtima - Diretora da Escola Municipal Suiça

[FOTO]

Gostou desta publicação? Deixe um comentário!

Professora Ana Accioly - Representante do Rioeduca / 4
CRE

E-mail para contato: 
anaaccioly@rioeduca.ne
t

[FOTO]
tweet
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4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Esta postagem é a cara do Rio!
Postado por 
Neilda
 em 27/02/2012 08:55

Lindas imagens, parabéns!! Eu adoro levar meus filhos a esse desfile, é grátis e
é uma ótima opção cultural.
Postado por 
Renata Lima
 em 27/02/2012 10:29

Parabéns a todos da Escola Suíça, vocês são ótimos em tudo o que fazem e 
oferecem a comunidade da Penha.
Postado por 
Rita Maciel
 em 27/02/2012 10:45

Muito legal!!!!!!!! Adorei!!!!!!! As crianças adoram!!!!!!
Postado por 
Roberta Bighi
 em 27/02/2012 10:47

Olá, maravilhosa publicação. Se alguém souber me esclareça se a entrada é franca
ao público. Queria mto ter ido, mas fiquei apreensiva de não ter entrada. 
Parabéns as crianças, simplesmente maravilhosas, que abrem o carnaval na 
Sapucaí, com uma garra de gente grande. Parabéns as escolas e professores 
envolvidos.
Postado por 
ReginaBizarro
 em 27/02/2012 12:51

Parabéns pela linda postagem.Nossas crianças são hiper inteligentes e 
criativas.Nós somos a SME RJ!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 27/02/2012 20:39
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Terça-feira, 14/02/2012
<TÍTULO>
Rioeduca Participando da Oficina Educopédia 2012

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, capacitação, educopédia.

     Na sexta-feira, 10/02/2012, ocorreu o 
terceiro dia da Oficina Educopédia, evento que fez parte da Semana de 
Capacitação dos professores.

[FOTO]

Os representantes do portal Rioeduca estiveram presentes na Semana de 
Capacitação dos professores, auxiliando nas oficinas sobre a 
Educopédia
. Participei do terceiro dia desta oficina realizada na E.M. Tia Ciata e relato 
nesta publicação alguns momentos que marcaram este encontro.

A Oficina Educopédia foi dinamizada pelo professor Renato Schiavon, 
representante da empresa Mstech, e contou com a presença de professores das 
diversas coordenadorias regionais. Renato apresentou aos professores a 
plataforma da Educopédia e explicou sobre os objetos de aprendizagem, que são 
conte
dos digitais utilizados com uma função pedagógica: games, quebra-cabeça, imagens
e outros.

[FOTO]

Professores participando da Oficina Educopédia na E. M. Tia Ciata

Vejamos algumas falas dos professores durante a oficina:

 Achei muito bom usar a Educopédia, facilita nosso trabalho e os alunos se 
interessam mais.

A parte do Asas de Papel é importante para usar na Sala de Leitura.

Penso que as aulas digitais são bem elaboradas e são ferramentas importantes 
para a aprendizagem dos nossos alunos.

Durante a oficina conversei com a professora Alice Maria que contou um pouco 
sobre o porquê de ter escolhido participar da Oficina Educopédia.
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[FOTO]

Professora Alice Maria da E.M. Adalgisa Monteiro

Considero que a criação da Educopédia seja importante para o processo de 
formação e (co) autoria do professor. Mais uma possibilidade de valorizar seus 
conhecimentos, 
saberesfazeres
 de seu cotidiano.

O uso de recursos educacionais abertos (REA
S) e da computação nas nuvens, no que tange não ocupar a memória do PC, 
possibilita a cooperação e colaboração dos docentes.

A socialização das aulas, dos objetos de aprendizagem, assim como seus usos e 
remixagens proporcionam a apropriação das práticas emergentes da cibercultura, 
modos, 
saberesfazeres
, a partir dos usos das tecnologias digitais.

É notável a emergência de outra linguagem, que surgiu pelo uso das tecnologias 
digitais: slide, clica, link, avatar e etc. A ludicidade e a lógica dos games 
trazem outras possibilidades de 
ensinoaprendizagem
.

Enfim, este investimento segue a perspectiva de construção de REA
s e da aprendizagem aberta essencialmente tecida em redes sociais.

Obrigada à professora Alice Maria e a todos que participaram da Oficina 
Educopédia na Semana de Capacitação 2012.

Assista ao vídeo Conhecendo a Educopédia
[VÍDEO]

Conheça o blog da Educopédia
http://educopedia2010.blogspot.com/

Divulgue os blogs e projetos de sua escola no portal Rioeduca, é só entrar em 
contato com o representante de sua CRE.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário!
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Você também pode clicar em 
curtir
 e compartilhar esta matéria com seus amigos no Facebook.

     Professora Renata Carvalho - 
Representante Rioeduca 2
CRE

     Twitter: @tatarcrj

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

2ªcre
(192)

educopédia
(86)

capacitação

Página 463



RIOEDUCA 2
(52)

<COMENTÁRIOS>

Renata, super bacana esta postagem. Os professores estão de parabéns, por 
participarem deste momento esclarecedor.
Postado por 
Regina
 em 14/02/2012 21:33

Olá Pessoal,
Nosso momento de capacitação foi muito especial, pois além de conhecermos um 
pouco mais sobre a Educopédia compartilhamos nossas ideias sobre melhorias do 
próprio ambiente de aprendizagem online.
Aproveito para socializar o Blog da minha escola: 
http://emadalgisamonteiro.blogspot.com/
Ciberabraços,
Postado por 
Alice Maria Costa
 em 24/02/2012 13:49
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 13/02/2012
<TÍTULO>
Responda ao Quiz e Concorra ao Livro: Aula Nota 10
Carregando...

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 06/03/2012
<TÍTULO>
Professora Ivanise Meyer, escritora, blogueira e palestrante. Uma professora 
Nota 10!

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, blogsdeeducadores.

Ivanise Meyer é professora da Rede Municipal de Educação da Cidade do Rio de 
Janeiro desde 1988. Especialista em Educação Infantil criou alguns 
Ba
s
 em forma de blogs educativos.
É autora do livro 
Brincar 
 Viver: Projetos em Educação Infantil
, pela editora WAK, já na 5.
 edição, e
palestrante sobre projetos
em
Educação Infantil.

Vamos conhecer
Ivanise?

[FOTO]

Ivanise Meyer é licenciada em Ciências Biológicas, professora de Educação 
Infantil e do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação. Especialista em 
Educação Infantil pela PUC-Rio, o que lhe possibilitou ter a prática de 
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narrativa que tratasse dos percursos de formação, procurando estabelecer a 
relação entre prática e teoria através da perspectiva da professora com sua 
turma. 

Autora do livro 
Brincar 
 Viver 
 Projetos em Educação Infantil
 Ivanise é, também, co-autora do livro 
Competências e Habilidades: da teoria à prática
,
dois trabalhos publicados pela Wak Editora. 

Além dos vários compromissos ainda arranja tempo para
participar de espaços de formação, divulgando seus trabalhos em oficinas sobre 
projetos em Educação Infantil.

Ivanise, a Escritora 

[FOTO]

Brincar 
 Viver 
 Projetos em Educação Infantil
, Editora WAK

A brincadeira, muitas vezes, é vista como se existisse apenas fora da escola. 
Ivanise Meyer apresenta uma proposta onde 
brincar
 faz parte do processo de aprendizagem. Neste livro a autora mostra relatos que 
discutem as contribuições teóricas nas práticas escolares. 

A experiência de Ivanise está baseada na metodologia dos 
projetos
 e desenvolvê-los em sala de aula, torna a prática pedagógica significativa e 
din
mica, além de ampliar as possibilidades de aprendizado da criança.

O livro traz o mapeamento das competências, conte
dos e habilidades na Educação Infantil tratados através dos eixos: identidade e 
autonomia, linguagem oral e escrita, movimento, m
sica, artes plásticas, matemática, conhecimentos naturais e sociais. Ele, 
também,

é uma referência importante para professores que pensem a criança como cidadã de
pouca idade, produtora histórica e cultural. Relata os caminhos para criação de 
diversos projetos enriquecendo a din
mica de suas aulas.
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Escrito a partir das experiências cotidianas, o livro
possibilita novos olhares para uma Educação Infantil de qualidade. 

Importante para orientadores, supervisores e diretores por trazer pontos para a 
reflexão teórica articulados com as práticas em sala de aula. 

Fonte de pesqusia: 
http://www.wakeditora.com.br/mostrar_livro/mostrar_livro.php?livro=195

Este trabalho colhido e recolhido do cotidiano de uma professora da
 escola p
blica, que lida com crianças de classes populares, 

é a confirmação de que é possível reverter a ordem e fazer diferente
.

Patrícia Corsino 

Competências e Habilidades: da teoria à prática
, editora WAK.

Durante dois anos, a equipe de professores da E.M. 05.14.013 Adlai Stevenson fez
o mapeamento das competências e habilidades das séries iniciais do ensino 
fundamental e Ivanise foi uma das colaboradoras.

O livro tem uma leitura importante para quem está montando um projeto 
político-pedagógico ou para quem deseja ter em mãos ferramentas práticas para 
usar em sala de aula. A leitura é objetiva e direta, mostrando a verdadeira 
missão da educação, que permite que o aluno-cidadão, cresça e leve para vida o 
espírito de luta e perseverança.

Ivanise, a Blogueira

A professora Ivanise gosta de navegar na Internet, buscando sempre novidades. É 
um local onde encontra pessoas com trabalhos maravilhosos.

Lotada na 
EM 05.14.026 José Alpoim
 e 
EM 05.14.007 Albert Sabin
, 5
 CRE, Ivanise divide seu trabalho educativo em sala de aula, com os blogs que 
criou, além de dinamizar oficinas sobre as práticas na Educação Infantil. 
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[FOTO]

A dedicação de seus
fazeres educacionais, não modificou o
tempo de Ivanise para a criação de 

vários blogs, todos educativos, sendo o 
Ba
 de Ideias
 o blog-mãe.

Segundo Ivanise o blog 
Ba
 de Ideias 
nasceu no dia 7 de julho de 2007 como um espaço para compartilhar o trabalho em 
sala de aula com professores.

Neste tempo, através dos recados deixados nos comentários e e-mails, percebi que
além de professores, o Ba
 alcançava também coordenadores e diretores. Vários pais e mães visitaram 
procurando recursos pedagógicos para auxiliar seus filhos. Os recados chegam de 
todo Brasil, inclusive de outros países, especialmente Portugal
, relata Ivanise.

A professora nos revela como foram divididos os blogs que criou, de acordo com 
as características de cada um:

O 
Ba
 de Ideias
 é o blog-mãe dos outros, que são:
Ba
 das Dobraduras 
(origami para crianças),
Ba
 das Histórias e Poemas 
(dicas de autores e suas obras),
Ba
 das Mensagens
 (sugestões de textos e din
micas),
Ba
 dos Vídeos Educativos 
(sugestões de vídeos para uso pedagógico),
Ba
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 de Informática 
(dicas sobre o uso das tecnologias da informação e comunicação - TIC).

Todo conte
do está organizado nos índices de cada blog, além dos links de outros blogs e 
sites 
teis. Os ba
s são uma oportunidade de ampliar meu trabalho como educadora há mais de 20 
anos. Eles são uma extensão do meu livro 
Brincar 
 Viver: Projetos em Educação Infantil
 (ed. WAK), já na 5.
 edição. Foi a forma que encontrei de continuar me comunicando com meus leitores
, diz Ivanise.

Ela adora sua profissão, gosta de manter tranquilidade em tudo que faz e ainda 
gosta de uma boa conversa com os amigos. Ela é demais!

Parabéns a prof
 Ivanise pelo belo trabalho com as turmas de Educação Infantil, sendo muito bem 
conceituada pela direção das duas escolas que está lotada e dos amigos que ela 
vem conquistando ao longo da sua jornada. 

Sempre disposta a colaborar, encaminhou fragmentos deste texto via e-mail, além 
de uma conversa informal que tivemos na EM Albert Sabin, dia 10 de 
fevereiro/2012, após a prof
 ter participado de um trabaho de relaxamento físico oferecido pela escola aos 
professores.

Tenho ceteza que ao longo de
2012
teremos nesse Portal publicações de seus blogs, relatando
suas experiências, além de
compartilhar seus projetos com professores da rede.

Para conhecer os blogs da professora Ivanise Meyer, clique nas imagens abaixo:

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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Gostou desta publicação? Então, faça um comentário.

Regina Bizarro_ Prof
 Representante do Rioeduca / 5
CRE

Twitter: @rebiza

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Sua escola tem blog? Você, professor, tem blog?

Não tem? Então, se inscreva para a Oficina de Blogs 2012 através do 
endereço:http://www.oficinasdeblogs2012.blogspot.com e seja um blogueiro 
educacional.

Quer publicar um projeto ou uma atividade que fez a diferença na vida de seus 
alunos? Então, escreva para nós, clicando
SOBRE NÓS
.

[FOTO]
tweet
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blogsdeeducadores
(9)

<COMENTÁRIOS>

Os blogs da professora Ivanise são muito interessante.Amei! e estou seguindo .
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 06/03/2012 09:19

Que bela postagem ! A  professora Ivanise faz a diferença na Educação das 
crianças e jovens cariocas. Parabéns à professora. Parabéns às escolas.
Postado por 
alexandre roque
 em 06/03/2012 09:55

Excelente trabalho da professora Ivanise!
Nota-se o gosto e o comprometimento por educar.
Parabéns professora!
estamos adicionando seus blogs nas nossas visitas. Beijinhos...
Postado por 
Escola Gastão Monteiro Moutinho
 em 06/03/2012 10:48

Ivanise é profissional, competente, dedicada, inovadora e que conserva o brilho 
da profissão e certamente será assim até o encerramento de sua carreira. Além de
mega profissinal e uma pessoa doce e de postura impecável. 
Ela merece esta e todas as outras homenagens que surgirão com certeza absoluta.
Parabéns querida! Lara aguarda por você rsrs...
Postado por 
Nilce Mattos
 em 06/03/2012 11:53

Obrigada professora Ivanise por me apresentar ao maravilhoso mundo dos blogs e 
da comunicação virtual essencial com os meus alunos!! Seu trabalho é maravilhoso
e fundamental!!
Postado por 
Clarice Menezes
 em 06/03/2012 13:34

Conheço pessoalmente o trabalho desta pessoa que é referência dentro da Educação
Infantil no município do Rio de Janeiro.
Como é importante que todo esse conhecimento e experiência seja multiplicado 
através da rede.
PARABÉNS!!
Postado por 
ROBERTA LOPES
 em 06/03/2012 14:01

Página 471



RIOEDUCA 2

Nossa! Que linda postagem desta professora! Parabéns!
Postado por 
Neilda Silva
 em 06/03/2012 14:48

Amei os blogs da Ivanise.Parabéns!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 06/03/2012 20:23

Parabéns Ivanise, pelo brilhante trabalho que você desenvolve nos blogs.Conheço 
todos. Antes de me tornar blogueira, já acessava e seguia seu blog, "Baú de 
Idéias" e achava sensacional. Depois, incentivada pelo seu trabalho, resolvi 
seguir também o meu caminho, e me tornei blogueira.É muito bom ter colegas de 
profissão como você! Felicidades e muito sucesso.Beijos. Paz e Luz!
Postado por 
Maria Delfina
 em 06/03/2012 21:26

Oi, Regina!
Te agradeço pelo carinho! Tua postagem sobre os baús e outras coisinhas que faço
ficou sensacional!!!
Muito obrigada!
Beijinhos,
Ivanise :)
Postado por 
Ivanise Meyer
 em 07/03/2012 00:36

Ivanise merece este reconhecimento ,mesmo porque é muito humilde. Adoro ser 
amiga desta mulher.Trabalhar perto dela e com ela sempre foi uma honra. Eu a 
admiro muiiiiiiiiiiiito !!!!!
Postado por 
Darci Correa
 em 07/03/2012 06:59

Muito orgulhosa por ter Ivanise como colega de profissão. Precisamos cada vez 
mais de profissionais que dignifiquem nosso fazer pedagógico. Bela e merecida 
homenagem .
MDores
Postado por 
Maria das Dores Ramos do Amaral
 em 07/03/2012 20:14

Ivanise é senacional, era fã dos blogs dela ante de a conhecer pelo Twitter e 
depois pessoalmente na Bienal do Livro. Ivanise é competente, talentosa e tem o 
dom de compartilhar seus saberes!
Postado por 
Lucelia
 em 07/03/2012 20:27
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Professsor Ivanise , como sempre, fazendo a direfença. São profissionais como 
ela que enchem a nossa Rede de Orgulho!!!
Postado por 
Alexandre Roque
 em 10/03/2012 10:52

Parabéns pelo seu lindo trabalho. Adorei os seus blogs.
Postado por 
Roberta Bighi
 em 19/03/2012 18:24

nossa! estava buscando inspiraçao para fazer um trabalho sobre meio ambiente e 
me deparo com minha amiga iva!!!!! que alegria!!!!!! parabens!!!!!! quero esses 
livros tb!!!!!!!!
bjsssssssssss
Postado por 
carla
 em 05/06/2012 00:49
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 16/02/2012
<TÍTULO>
EDUCOpédia e RioEDUCA na EDUCAparty

<TAGS>
Tags: 
educopédia, rioeduca.

A Educopédia e o Rioeduca foram convidados para participar da Educaparty, uma 
extensão da Campus Party, que ocorreu entre os dias 7 e 10 de fevereiro. 

Veja como foi essa experiência

[FOTO]

(Subsecretário Rafael Parente e os professores Francisco Velasquez, Gabriela da 
Silva e Paula Santos)

A Campus Party, em sua quinta edição, contou com a presença de 7 mil 
campuseiros. Mas este ano trouxe uma grande novidade: a EducaParty.

A Educaparty é um evento que objetiva aproximar educação e inovações em 
tecnologias digitais. Foi a primeira vez que o evento ocorreu no Brasil. Sua 
primeira edição aconteceu em Valência, na Espanha.

A Fundação Telefônica, uma das organizadoras do evento, levou cerca de 250 
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educadores de diferentes cidades brasileiras para usufruir da programação 
promovida tanto na Arena quanto na Zona Expo e também para participar de uma 
programação pensada especialmente para os que estão ligados na educação do 
Século XXI e na aprendizagem com uso educacional das novas tecnologias.

Sendo assim, a EducaParty transformou-se em espaço ideal para que, conectados, 
professores compartilhassem suas experiências profissionais.

A programação especial para gestores e professores começou no dia 7 de 
fevereiro, promovendo uma enorme interação em grupo. Em seguida, houve um 
bate-papo informal com o educador Sugata Mitra, que mais tarde fez uma 
apresentação para o p
blico geral na Arena do Campus Party.

Sugata Mitra levou os educadores a uma reflexão sobre tecnologias e sobre o 
protagonismo do aluno, citando como exemplo suas experiências com crianças 
indianas, gerando um prazeroso debate e uma excelente troca de experiências. Foi
audacioso na sua fala de que professores podem ser substituídos por máquinas, 
mas justificou: 
O professor que pode ser substituído por uma máquina deve ser substituído
.

[FOTO]

(Sugata Mitra)

Mitra acredita nos vanços tecnológicos e elucida isso com a tecnologia do 
celular. 
Se tiver que projetar os próximos cinco anos, eu diria que o celular da forma 
como hoje conhecemos vai desaparecer, por isso não poderão mais ser proibidos 
nas salas de aula. Talvez sejam transformados em um chip implantado no corpo 
humano.

Além disso, o professor também ressaltou a import
ncia dos jogos para a mente humana e provocou mais polêmica ao afirmar que um 
jogo como Angry Birds ensina mais do que um jogo didático. Para ele, o jogo se 
equivale a uma aula de gerenciamento de recursos e pode ensinar tanto quanto um 
MBA.

Outro grande destaque foi a gravação do programa 
Digi_Tas Speedy
 com o apresentador Marcelo Tass, com transmissão ao vivo pela internet. Sob o 
tema 
Educação e Internet
, Tass discutiu os avanços, vantagens e novas possibilidades que a web vem 
proporcionando, ao longo dos 
ltimos anos, no sistema educacional e entrevistou o professor Luiz Algarra, 
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consultor especializado em fluxo de conversação para grupos humanos.

[FOTO]

(Marcelo Tass)

Entre outros destaques, a EducaParty ofereceu debates com vários educadores e 
pesquisadores renomados como Cristina Mori, Jader Gama, Joana Varon Ferraz, 
Maria Amélia Kuhlmann Fernandes, Felipe Sanches, Nelson Pretto, Tel Amiel, 
Regina Helena Alves da Silva, Lynn Alves, Luciano Meira, Gustavo Soares 
Steinberg, Sabrina Carmona, Eveline de Souza Erbele, Suintila Pedreira.

Eu e a coordenadora pedagógica da 
Educopédia
,
 Monica Souza
, estivemos presentes nos dois primeiros dias.

Mas o ponto culminante para a nossa rede foi quando, mediados por Luciana 
Cavalini, gerente de Comunicações e Relações Institucionais da Fundação 
Telefônica/VIVO, o Subsecretário de Novas Tecnologias Educacionais Rafael 
Parente, Rodrigo Nejm (diretor da Safernet, Brasil, que já foi nosso convidado 
no 
1
 #ERT sobre Bullying
e Cyberbullying
), V
nia Sandeville, Carolina Quattrer Pinheiro e Laís Souza Costa debateram sobre 
Ética Digital, o uso responsável da web
.

Rodrigo Nejm começou o debate afirmando que valores e ética devem orientar 
sempre as ações das pessoas, não importando se a pessoa estiver ou não conectado
à internet e colocou em evidência as questões de segurança nos equipamentos e 
nas mídias atrelados ao ensino e vivências da ética e da cidadania.

Já 
Rafael Parente 
demonstrou sua preocupação com o fato de que as crianças não têm noção de que o 
que elas colocam na Internet não pode ser apagado. Citou também que redes 
educacionais do Brasil e do mundo geralmente têm por hábito proibirem muito, 
porém afirma que proibição não é educação. Segundo o Subsecretário de Novas 
Tecnologias Educacionais, só se educa nesse sentido através de debates e 
orientações.

A professora da rede municipal do Rio de Janeiro e educopedista 
Gabriela da Silva
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foi
convidada para participar desse debate e contou que usa o computador 
frequentemente em sala de aula e que por isso já teve problemas envolvendo ética
e segurança, mas que procura resolvê-los com participação e respeito. Acredita 
que o uso consciente seja sinônimo de bom uso, citando que isso ocorre com seus 
alunos no Orkut e no Facebook.

Gabriela falou da import
ncia do trabalho compromissado dos docentes na orientação ao uso da tecnologia, 
o que muitas vezes não ocorre. Para a professora, deve haver ética não só no uso
da tecnologia, mas na vida de maneira geral.

A professora e também educopedista 
Paula Regina Machado dos Santos
, que participou nos dois 
ltimos dias do evento e que assistiu ao debate em que participou o Subsecretário
Rafael Parente, enviou-nos o seu relato, que segue:

Tudo ao mesmo tempo agora
, é assim que podemos descrever esse evento tão grandioso e tão interessante.

A Campus Party é o maior acontecimento tecnológico do mundo nas áreas de 
inovação, ciência, cultura e entretenimento digital. E, esse ano, a #cpbr5 
trouxe junto, a Educaparty: espaço no qual educadores conectados compartilhassem
suas experiências profissionais.

Ao entrarmos, a nossa primeira expressão foi: 
Uau!
. Era tanta gente, tantos computadores, tantas informações. Ficamos meio tontos,
pois não sabíamos para que lado olhar.

Nosso primeiro contato lá foi com a querida Sonia Bertocchi que nos recebeu com 
um imenso carinho e elogiou de imediato as nossas lindas blusas da Educopédia. 
Ela é a responsável pelo twitter oficial da Educarede, da Fundação Telefônica, e
acompanhou tudo bem de perto, nos mínimos detalhes.

Logo em seguida, nosso Subsecretário de Novas Tecnologias, Rafael Parente, 
apareceu por lá para dar início ao seu debate: Ética Digital e o uso responsável
da web. 

Uma das falas mais marcantes foi com relação ao impacto da tecnologia em nossas 
vidas: 
Se a tecnologia impacta a vida de todo mundo e na escola a gente trata da 
formação das pessoas, a tecnologia tem que ser um fim.
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O debate foi bastante interessante e construtivo. Inclusive, tivemos a 
participação da Professora Gabriela Silva. Nossa Gabi contribuiu positivamente 
na discussão mostrando sua experiência em sala de aula, falando sobre o uso das 
novas tecnologias e, claro, da Educopédia.

Ao final desse, fomos assistir a outros debates e conhecer o Campus mais a 
fundo.

Aprendemos, descobrimos coisas novas, jogamos, brincamos, lemos e tivemos uma 
boa dose de diversão e overdose de conhecimento!

Podemos dizer que a experiência foi 
nica! O evento é realmente de uma magnitude esplendorosa!

E deixamos aqui o nosso desejo: queremos uma #CampusPartyRio!!!

     Assista ao vídeo produzido pela 
educopedista Gabriela da Silva
[VÍDEO]

Leia também este texto do subscretário Rafael Parente com suas conclusões acerca
do debate:

Menos Tecnologia, por favor?

[FOTO]
tweet
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educopédia
(86)

rioeduca
(69)

<COMENTÁRIOS>

Adorei o texto, as imagens, o vídeo. E vamos continuar o debate por aqui!!!
Postado por 
Rafael Parente
 em 16/02/2012 09:06

Parabéns pela belíssima postagem, Lilian! Adorei!!!
Postado por 
Paulinha
 em 16/02/2012 09:08

Perfeito! Um tema que faltava na nossa rede"Ética Digital". Parabéns.
Postado por 
Francisco Velasquez
 em 16/02/2012 09:47

Já tivemos outros eventos sobre ética digital, Francisco. Um deles foi o 1º #ERT
do twitter que contou com a presença da secretária e de Rodrigo Nejm. Chegamos a
ficar no 4º lugar dos TTs. Também já debatemos o tema em um bate-papo 
Rioeduca... Nós somos a SUBTE... hehehe *_*
Postado por 
Lilian Ferreira
 em 16/02/2012 12:30

Olá queridos! Desconheço algum evento que Rafael e equipe não tenham logrado 
êxito. Parabéns, queridos, mas... A Paulinha abriu este espaço que está rolando 
no Twitter. Queremos #CampusPartyRio!!!
Bjs
Postado por 
ReginaBizarro
 em 16/02/2012 19:33

Boa tarde gente! Com certeza falar sobre Ética Digital num evento como o Campus 
Party é inigualável. Ainda mais com a presença do Rafael Parente. Acredito que 
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um tema como esse não está esgotado e nunca esteve...ainda precisamos discutir 
muito sobre esse tema. Precisamos estimular mais as discussões sobre esse 
assunto.
Estar na Campus Party, participar do debate...expor experiências nesse evento 
foi demais! Vamos debater mais!Vamos que vamos!
Postado por 
Gabriela Silva
 em 18/02/2012 17:42
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 17/02/2012
<TÍTULO>
Acolher na Educação Infantil é Fundamental!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, educaçãoinfantil.
O Acolhimento é um momento de muitas expectativas para todos os envolvidos no 
processo de adaptação dos pequeninos ao ambiente escolar. 
Alunos, pais e professores precisam vencer a ansiedade de enfrentar o novo. 
Todas as escolas do Rio de Janeiro
que atendem a Educação Infantil prepararam atividades pensando em tornar esse 
momento alegre, diferente, especial... Acolhedor!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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8ªcre
(193)

educaçãoinfantil
(100)

<COMENTÁRIOS>

Que lindeza está este CIEP! Nossos carioquinhas merecem este atendimento! 
Parabéns a toda equipe pelo belo trabalho e um ano letivo de muito sucesso!!!
Postado por 
Jô Cruz
 em 17/02/2012 12:06

Lindo espaço! Parabéns direção e toda a equipe. Lindas crianças...
Postado por 
Neilda Silva
 em 17/02/2012 17:15

" A educação não é preparação para a vida; é a própria vida"  John Dewey
 Só temos que agradecer a toda esta equipe que forma a Família Amílcar Cabral, 
que todo o tempo mostra dedicação, empenho e coragem para tudo dar certo. 
Parabéns pelo seu trabalho, Neilda!!
Postado por 
Isabela Pires
 em 19/02/2012 09:12

Ah, minha amiga... Nós sonhamos sempre ... o seu sonho de escola já chegou pra 
vc... E chegará pra Getúlio Também. Acolhimento é a primeira palavra a ser dita 
dentro de uma unidade escolar no início do ano letivo...Seja creche, EDIS, Casa 
de alfabetização, Primário e Ginásio....Se vcs olhassem nos olhinhos de uma 
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aluna do 9 ano que ,vai para escola pública, porque o Pai não pode mais pagar...
Abraço bem forte e digo... ,Que sorte a sua, veio fazer sua formatura em nossa 
escola, Vc vai ficar LInda ! Já posso até ver... Fecho os olhos,qd abro um belo 
sorriso está diante de mim... Parabéns ao Ciep , em especial minhas amigas 
Débora e Isabela ,partilhamos dos mesmos ideais.....
Postado por 
Bete Ribas
 em 20/02/2012 08:00

Parabéns a todos os profissionais do EDI Tania Larrubia pela dedicação e carinho
com seus alunos.
Postado por 
adriana
 em 16/03/2012 21:59
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 29/02/2012
<TÍTULO>
A Alegria do Carnaval na E.M. Dias Martins - 8ª CRE

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, blogdeescola.

O Carnaval é considerado uma das festas populares mais animadas e 
representativas do mundo!

Os bailinhos de Carnaval que
acontecem nas escolas fazem a alegria de alunos e professores.

Na Escola Municipal Dias Martins, além do bailinho animado, o
Carnaval foi o tema das atividades para desenvolvimento da leitura, da escrita e
da criatividade.

[FOTO]

O tema Carnaval foi apresentado de forma interdisciplinar, respeitando a criança
em suas necessidades, curiosidades e
costumes.

O objetivo principal era
proporcionar informações acerca do tema.

[FOTO]

Os alunos dos anos iniciais ouviram sobre a história do Carnaval e depois 
fizeram
desenhos, máscaras e enfeites. Tudo bem colorido e caprichado com cores alegres 
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e vibrantes!

[FOTO]

As letras do
samba enredo das Escolas de Samba e as Marchinhas de Carnaval foram os textos 
trabalhados.

Os alunos entraram no clima e com muita criatividade
foram autores de acrósticos sobre o tema Carnaval.

A alegria do carnaval é contagiante, inspiradora...

[FOTO]

Sob a coordenação da professora Edna Sousa, a escola elegeu a Marchinha que tem 
a cara da nossa Cidade e tudo ficou registrado no Blog da escola.

Cidade maravilhosa

     Cheia de encantos mil

     Cidade maravilhosa

     Coração do meu Brasil

Berço do samba e das lindas canções

     Que vivem n
alma da gente

     És o altar dos nossos corações

     Que cantam alegremente

Jardim florido de amor e saudade

     Terra que a todos seduz
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     Que Deus te cubra de felicidade

     Ninho de sonho e de luz

[FOTO]

A criança aprende sobre o mundo que a cerca fazendo perguntas, ouvindo fatos e 
histórias contadas na família e na escola, assistindo TV e interagindo uns com 
os outros.

A escola é um espaço ideal para que a criança faça reflexões sobre costumes, 
gostos e experimente sua potencialidade criativa e artística.

[FOTO]

O Rioeduca parabeniza a Escola Municipal Dias Martins pelo planejamento de 
atividades diversificadas e criativas que fizeram a semana repleta de 
aprendizado e alegria para
seus alunos. 

Se você deseja saber mais sobre esta escola, clique abaixo e conheça o Espaço 
Virtual da E.M. Dias Martins:

[FOTO]

Sua escola
também planeja atividades que estimulam a criatividade dos alunos?

Então, entre em contato com o Rioeduca e divulgue para toda a Rede!

neildasilva@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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8ªcre
(193)

blogdeescola
(73)

<COMENTÁRIOS>

Que linda postagem! Amei o trabalho desenvolvido pela Unidade escolar sobre o 
tema "Carnaval" Sou apaixonada pela música Cidade Maravilhosa.Amo o  Rio de 
Janeiro. Sucesso para toda a equipe neste ano de 2012.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 29/02/2012 00:17

Agradecemos a todos que valorizaram nosso trabalho, pois alguns anos que venho 
lutando para conseguir profissionais competentes e envolvidos com a educação. O 
mérito é de toda comunidade que de forma coletiva participou
deste projetos. Tenho certeza que outros virão!!!
Postado por 
Sandra Tadeu
 em 29/02/2012 15:42

Um trabalho que transmite alegria e novos conhecimentos aos alunos. Muito bom!
Postado por 
Cintia Moreira
 em 01/03/2012 16:23
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[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 02/03/2012
<TÍTULO>
O Sonho de um Menino Transformado em uma Creche

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, blogsdecreches, patrono.

O menino, um sonho. A Creche, uma realidade.

O sonho de um menino transformou-se em realidade dando origem a

     Creche Municipal O Sonho de Ramon 
Pascual.

     Vamos conhecer uma grande história de 
uma 
pequena
 vida.

Dia 15 de fevereiro estive visitando uma Creche que há muito tinha me programado
para conhecer, a 
Creche Municipal O Sonho de Ramon Pascual
. Sabia que lá iria encontrar algo tão significativo quanto encontrei ao 
conhecer o espaço, sua direção e sua história.

[FOTO]

Da esquerda para direita prof
 Ana Maria _Diretora Adjunta, prof
 Regina Bizarro_ Rioeduca/5
CRE e prof
 Zoraia_ Diretora Geral. Ao fundo,
a foto do menino_patrono, Ramon Pascual.

Foi uma tarde muito emocionante onde
 encontrei pessoas alegres e compromissadas, onde reaprendi (aprendemos e 
reaprendemos com as oportunidades da vida) que nunca devemos esmorecer nos 
nossos sonhos. Eles serão realidades, basta queremos, termos oportunidade e, 
principalmente, fé nos nossos objetivos.
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História da C.M. O Sonho de Ramon

Naquele local funcionava um 
Projeto
 denominado 
Recriando
, onde muitas crianças do bairro passavam algumas horas do dia e recebiam um 
lanche. E lá estava o nosso 
Ramon
, uma criança de
cinco anos de idade, que, desde pequeno, era questionador, pois não entendia o 
fato das crianças terem pouco tempo naquele lugar encantador. Dizia que quando 
crescesse iria construir um lugar igual aquele para as crianças ficarem o dia 
inteiro. O menino 
Ramon Pascual 
era considerado uma criança muito esperta.

Aos seis anos de idade sua mãe o matriculou na 
Escola Municipal
 Amapá 
e foi durante esse período escolar que Ramon começou a apresentar problemas de 
sa
de. Fortes dores na cabeça e dificuldade de enxergar o quadro fizeram com que a 
professora orientasse a mãe levá-lo ao médico, acontecendo logo depois. 

O pediatra diagnosticou um problema no fígado, pois Ramon já apresentava 
sintomas de vômito. Pouco depois, na semana que completaria sete anos de idade, 
na casa de sua tia, em Jacarepaguá, passou mal com fortes dores
na cabeça, além de parar de urinar e evacuar, então foi levado às pressas ao 
Hospital Cardoso Fontes, onde em uma tomografia na cabeça foi constatado um 
tumor no cérebro. 

No dia 13 de junho de 1989, foi transferido para o Hospital dos Servidores do 
Estado e passou por uma cirurgia para a retirada do tumor. Após a cirurgia, ele 
voltou a si e parecia animado, fato que tranquilizou a todos, mas no dia 16 de 
junho, entrou em coma, tendo morte cerebral no dia 26 de junho de 1989.

Doze anos se passaram, surgindo naquele local uma Creche. 

Na época, o presidente da Associação de Moradores e Amigos do Jardim Colégio 
(AMAJAC), Sr. Chiquinho (em memória), lembrou-se do menino tão alegre e esperto 
que sonhava em construir um espaço como o da Creche para abrigar as crianças, 
enquanto as suas mães iam trabalhar, teve a iniciativa de pedir à todos que 
tinham a responsabilidade de dar um nome aquele espaço, para que fosse chamada 
de Creche 
O SONHO DE RAMON PASCUAL
. Logicamente obteve a aprovação de todos.
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Inicialmente as atividades da Creche começaram em 2011, sob a responsabilidade 
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Nessa época o objetivo das 
creches era o assistencialismo, já que o cuidado e a alimentação eram a essência
do trabalho desenvolvido. Em 2003 a Creche O Sonho de Ramon Pascual passou a ser
gerenciada pela Secretaria Municipal de Educação, que passou a ressaltar a 
necessidade do cuidar/educar em suas atividades.

 O menino Ramon Pascual viveu apenas sete anos, mas nos deu uma lição de vida, 
tendo o 

bairro de Colégio um grande orgulho em tê-lo como patrono da Creche O Sonho de 
Ramon Pascual. 

A 
Creche Municipal 05.14.605 O Sonho de Ramon Pascual
, está localizada a Rua Plácido Ferreira, s/n
, no bairro de Colégio e é 
gerenciada pelas professoras Zoraia Pereira Gomes e Ana Maria do Nascimento, 
acompanhadas pela professora articuladora Jane Cortês Lima.

[FOTO]

Equipe de AAC e PEI:
Gipsy, Rosana, Sílvia, Daniele, Tatiane, Denise, Adriana, Sandra, Bianca, Aline 
C., Mariana, Juliana, Lilian, Aline Oliveira, Jurema, Luciana, Eliane, Andressa,
Paula, Maria Natalina, Simone, Alexandra, Patrícia, L
cia Helena, Monique e Janaína.

Parabéns a todos que compõe o quadro de funcionários da CM O Sonho de Ramon, 
pois têm como prioridade o desenvolvimento pleno das crianças nos aspectos 
social, emocional, psicológico e físico, visando o bem estar e promovendo o 
desenvolvimento integral infantil.

Sua escola tem blog? 
Você, professor, tem blog?

Não tem? Então, se inscreva para a Oficina de Blogs 2012, através do endereço: 
http://www.oficinasdeblogs2012.blogspot.com e seja um blogueiro educacional.

Quer publicar um projeto ou uma atividade que fez a diferença na vida de seus 
alunos, então, escreva para nós, clicando 
SOBRE NÓS.

Representante do Rioeduca na 5
CRE: Prof
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 Regina Bizarro

Twitter: @rebiza

E-mail: reginabizarro@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

5ªcre
(268)

patrono
(22)

blogsdecreches
(8)

<COMENTÁRIOS>

Que triste história mas felizmente o Sonho do Ramon se tornou realidade com a 
costrução da Creche.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 04/03/2012 23:10
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Que linda história! Linda homenagem!
Postado por 
Luciane de Assis Almeida
 em 05/03/2012 19:41
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 12/03/2012
<TÍTULO>
Fortaleza de Amor na ZCSP

<TAGS>
Tags: 
10ªcre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]
tweet

10ªcre
(292)

<COMENTÁRIOS>

É com muita alegria que leio e vejo a postagem da ZCSP. 
Parabéns Sinvaldo, pelo belo trabalho de divulgação das nossas escolas. 
Juntos seremos muita mais pela Educação de Qualidade. Nossas comunidades 
merecem.
Mil beijos para a Família ZCSP.
Postado por 
TÂNIA
 em 17/03/2012 10:02
--------------------------------------------------------------------------------

Página 490



RIOEDUCA 2
[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 14/03/2012
<TÍTULO>
Aluna do PEJA é premiada no Concurso do “Dia Mundial Sem carro”

<TAGS>
Tags: 
10ªcre.

 Integrante do Projeto 
Sou pai, Sou aluno
, do Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA II), do CIEP Ismael Nery, da
10
 CRE, a aluna Verônica Cristina Gomes Baptista foi premiada com uma bicicleta de
18 marchas, por ter participado do concurso de slogans no 
Dia Mundial Sem carro

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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10ªcre
(292)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todos da Equipe Ismael Nery, principalmente ao profº Jayme Matheus do
Peja II, que sempre incentivam esses meninos a participarem dos eventos e 
atividades promovidos pela 10ª CRE, SME, e demais parceiros da educação. Um 
abraço carinhoso a toda equipe do Rioeduca que, com muita sensibilidade, colocam
na rua o trabalho maravilhoso das Unidades Escolares da nossa CRE. Que tenhamos 
um ano de sucesso, realizações e conquistas.
Postado por 
Cláudia Medina
 em 14/03/2012 11:38

Parabéns CIEP Ismael Nery pelo excelente trabalho realizado, por todo empenho e 
dedicação em função do sucesso dos nossos alunos!
Postado por 
Rosiane Espínola
 em 14/03/2012 15:31

Parabéns Equipe do PEJA II  do CIEPIsmael Nery e principalmente para a aluna 
Verônica pelo belo trabalho.
Eu amo andar de bike.
Postado por 
Fatima Braga
 em 14/03/2012 18:25

Parabéns Verônica Cristina, parabéns CIEP Ismael Nery. Continuem nessa linha, 
porque, mesmo que não consigam o primeiro lugar participam e a participação é 
fundamental para o crescimento. 
Abraços carinhosos da Representante do Rioeduca na 5ªCRE
Prof.ªRegina
Postado por 
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ReginaBizarro
 em 14/03/2012 20:26
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 19/03/2012
<TÍTULO>
Escola Municipal Espanha, Construindo um Mundo Mais Irmão

<TAGS>
Tags: 
10ªcre.

     Escola Municipal Espanha

     Igual a ti nunca se viu

     És base do futuro

     Desta parte do Brasil

     Teus alunos e teus mestres

     Com carinho e muito amor

     Dividem o aprendizado

     Demonstrando o seu valor

No próximo mês de abril a Escola Municipal Espanha estará completando 58 anos de
existência. É uma das mais antigas da 10
 Coordenadoria Regional de Educação e do bairro de Paciência, Zona Oeste do Rio 
de Janeiro.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

     Ouça o Hino da Escola Municipal Espanha 
na interpretação das professoras Fátima Regina e Fátima Helena clicando em 
http://youtu.be/3cNjUaHUKhg

[FOTO]
tweet
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10ªcre
(292)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pela escola e pelo lindo Hino, ficou muito legal.
Postado por 
Roberta Bighi
 em 19/03/2012 15:15
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 21/03/2012
<TÍTULO>
O be-a-bá da Educopédia

<TAGS>
Tags: 
10ªcre.

     Na semana dedicada à capacitação, 
seguindo calendário da SME/Rio, professores da Escola Municipal 10.19.047 
Joaquim da Silva Gomes, participaram de uma oficina sobre Novas Tecnologias na 
Educação e Educopédia, promovida pela Assessoria de Informática e Tecnologia da 
10
 Coordenadoria Regional de Educação.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]
tweet

10ªcre
(292)

<COMENTÁRIOS>

Sempre bom falar da Educopédia que não para de crescer! Parabéns aos envolvidos.
Postado por 
Regina
 em 21/03/2012 12:12

Parabéns a todos os professores que estão sempre buscando tornar a sua aula o 
diferencial para a melhoria da aulas. Principalmente, em relação à Educopédia 
que é mais uma ferramenta de trabalho!
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Postado por 
Gabriela
 em 25/03/2012 22:08

Parabéns ao Rodrigo e equipe, já tive oportunidade de participar de uma 
capacitação com eles e dá gosto ver tanta dedicação.
Postado por 
Joice Rodrigues
 em 05/04/2012 01:08
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 26/03/2012
<TÍTULO>
Escola Emma D’Ávila de Camillis, uma Década de Educação de Qualidade

<TAGS>
Tags: 
10ªcre.

     A Escola Municipal 10.26.018 Emma D
Ávila de Camillis, da 10
 CRE, estará comemorando dez anos de fundação em maio deste ano, com a sua 
direção e equipe de professores e funcionários antenados às novas tecnologias e 
permanentemente preocupados com a qualidade da Educação no bairro da Pedra de 
Guaratiba.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet

10ªcre
(292)

<COMENTÁRIOS>
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Emma D'Àvila de Camillis, foi a minha 1a. escola(2003). Na ocasião a UE era 
dirigida pela Diretora Margarida Daltro. Uma escola inesquecível onde fiz amigos
que tenho contato até hoje e muitos levei para minha vida pessoal: Luciano, 
Fernanda, Rodrigo, Margarida, Jônia, Marcelo, Marcia, Roberta, Leila, ....  
Eramos uma família!!! Saudades!!!!!! 
Parabéns para escola e aos colegas!!
Postado por 
Ana Claudia Caruso
 em 26/03/2012 13:36

Parabéns a toda comunidade escolar da EM Emma D’Ávila de Camillis, por este 
espaço lindo e privilegiado. Aos professores pela junção de ideais e a direção 
pela organização presente. Parabéns ao Sinvado por esta bela publicação.
Postado por 
ReginaBizarro
 em 26/03/2012 21:52
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 28/03/2012
<TÍTULO>
Escola Municipal Ribeiro Couto, novas tecnologias para elevar o nível de 
aprendizagem

<TAGS>
Tags: 
10ªcre.
[VÍDEO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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10ªcre
(292)

<COMENTÁRIOS>

Ai, que saudade da minha escola do coração!!!!!   Sempre foi a melhor escola 
para começar a aprender o B-A BÀ!!! Com certeza continua assim, com esta equipe 
maravilhosa!!!! Parabéns!!!!!!!!
Postado por 
lidiane correa (aluna entre 1987 e 1989)
 em 13/04/2012 19:04
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 24/02/2012
<TÍTULO>
Pé de Vento, uma rajada de novidades anunciando que o futuro chegou e os nossos 
alunos estão adorando!

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, educopédia, pédevento.

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet

10ªcre
(292)

educopédia
(86)

pédevento
(12)
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns mais uma vez ao professor Sinvaldo pelas belas reportagens da 10ª CRE. 
A capacitação foi maravilhosa, com professores bem interessados e comprometidos.
Muito bom!!
Postado por 
Rodrigo Abreu
 em 28/02/2012 21:26
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 27/02/2012
<TÍTULO>
Estudo sobre o Carnaval no Blog da E.M. Noel Rosa

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, blogsdeescolas.
A E.M. Noel Rosa está situada no bairro de Vila Isabel e leva o nome do popular 
cantor e compositor conhecido como o 
Poeta da Vila
. No mês de fevereiro a escola realizou um estudo, feito pelos alunos, sobre a 
história das máscaras de Carnaval.

[FOTO]

Noel Rosa

Noel Rosa nasceu no bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, que se tornou 
célebre através de suas m
sicas. Sua mãe teve um parto difícil e o médico precisou usar fórceps, o que 
teria causado seu problema no queixo, pouco proeminente.

Noel cresceu franzino e doentio. Apesar disso, desde a adolescência 
interessou-se pela vida boêmia, frequentando rodas de samba. Aprendeu a tocar 
bandolim com sua mãe, adotando depois o violão, que aprendeu a tocar com o pai, 
como seu instrumento.

Em 1927, Noel fundou, com os compositores Almirante e Braguinha, o Bando dos 
Tangarás. Nesse ano, criou suas primeiras composições, 
Minha Viola
 e 
Festa no Céu
.

Entrou para a Faculdade Nacional de Medicina em 1930, que abandonou dois anos 
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depois.

Em 1931, a composição 
Com que Roupa?
 tornou-se um grande sucesso no Carnaval.

Durante a década de 1930, Noel Rosa tornou-se um compositor extremamente 
criativo e protagonizou uma carreira vertiginosa, com mais de uma centena de 
composições, entre sambas e marchinhas. Trabalhou com dezenas de parceiros. Foi 
nessa década que compôs os sucessos 
Feitiço da Vila
, 
Filosofia
, 
Fita Amarela
, 
Gago Apaixonado
, 
O x do Problema
, 
Palpite Infeliz
 e 
Pra que Mentir
.

Noel Rosa vendeu suas m
sicas para outros cantores, tornando-se conhecido no rádio, pelas vozes de 
cantores como Araci de Almeida, Mário Reis e Francisco Alves.

Além de serem crônicas da vida carioca, as letras bem elaboradas de Noel Rosa 
tematizaram o amor. Em 1934 o poeta apaixonou-se por Ceci, que conheceu numa 
festa junina. No fim desse ano, no entanto, acabou casando-se com Lindaura.

Doente de tuberculose, Noel Rosa passou uma temporada em Belo Horizonte, em 
busca de tratamento, voltando depois ao Rio de Janeiro. Continuou levando a vida
nos bares, bebendo e fumando.

Apresentava-se em programas de rádio e fazia recitais e apresentações p
blicas. Em 1935, ainda viu duas composições suas estrearem no cinema, no filme 
Alô, Alô Carnaval
.

     Noel tinha apenas 26 anos quando faleceu
em sua casa, no bairro de Vila Isabel. 
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Informações retiradas de
http://biografias.netsaber.com.br/ver_biografia_c_959.html 
acesso em 22/02/2012

Durante a semana que antecedeu o Carnaval a escola realizou atividades de 
confecção de máscaras carnavalescas e um estudo sobre a história das máscaras no
mundo.

[FOTO]

Painel com as máscaras de Carnaval

Para ajudar aos alunos em suas pesquisas sobre as máscaras de Carnaval no mundo,
os professores postaram no 
blog
 um pouco sobre a história das máscaras indígenas, africanas, brasileiras, 
venezianas e as máscaras do teatro grego. Nesta etapa do estudo sobre as 
máscaras, observei que os alunos também puderam colaborar pesquisando e postando
as informações encontradas através de comentários na postagem feita pelos 
professores.

[FOTO]

Diferentes tipos de máscaras de Carnaval

Vejamos as produções dos alunos após uma pesquisa sobre o Carnaval.

[FOTO]

Cartaz produzido pelos alunos falando sobre as características do Carnaval

[FOTO]

Nesta imagem as alunas mostram o cartaz que produziram explicando 
O que é Carnaval?

Parabéns aos alunos e professores pela realização do estudo sobre o Carnaval!

Clique na imagem abaixo para conhecer mais sobre o blog da E.M. Noel Rosa

[FOTO]

Professor, divulgue também o seu blog ou de sua escola, basta entrar em contato 
com o representante do Rioeduca em sua CRE.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário!

Você também pode clicar no botão 
curtir
 e compartilhar esta publicação com seus amigos no Facebook.
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Professora Renata Carvalho - Representante Rioeduca 2
CRE

     Twitter: @tatarcrj

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

blogsdeescolas
(402)

2ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a toda equipe da escola!!!!
Uma escola com esse nome , no bairro de Vila Isabel, não pode deixar de 
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trabalhar questões tão importantes para a cultura local e carioca.
Fico feliz de ver que a aprendizagem oconteceu com alegria. Um Forte abraço!!!
Postado por 
Morgana Rezende
 em 27/02/2012 01:11

Parabéns pelo lindo trabalho .Já estou seguindo o blog dests Unidade Escolar.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 27/02/2012 20:41
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 28/02/2012
<TÍTULO>
Ô Abre alas, eu quero passar... É o Carnaval nas Escolas da 5ªCRE

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, blogs, carnaval.

No Carnaval, época de descontração, diversão e alegria que acontece também nos 
espaços escolares, as marchinhas ganham um espaço importante.

     A Rede Municipal da Cidade do Rio de 
Janeiro não ficou de fora

     e nos mostra agora, através da 5
 CRE.

[FOTO]

O Carnaval, festa popular muito alegre e descontraída, teve como protagonistas 
na 5
 CRE, alunos, professores e direção das Escolas Municipais, que se divertiram 
num clima de descontração e alegria relembrando as antigas marchinhas de 
carnaval.

As Marchinhas de Carnaval

A marchinha, reconhecida como m
sica de carnaval no Brasil, teve seu período áureo que se estendeu dos anos 20 
aos anos 60 e foi a responsável por algumas das canções mais populares do país 
(até mesmo nas décadas seguintes), reunindo no seu time de compositores alguns 
dos mais importantes nomes da m
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sica popular.

De Chiquinha Gonzaga, autora da marchinha inaugural 
Ô Abre Alas 
(veja o vídeo abaixo, tendo como intérpretes as cantoras Marlene, Emilinha e 
Angela Maria) escrita

 especialmente para o 
Cordão Rosa de Ouro
 em 
1899
 (

primeira m
sica a ser feita especialmente para o carnaval), à Moraes Moreira (que fez com 
Fausto Nilo a 
Coisa Acesa
, já na década de 80), passando por Noel Rosa, João de Barro, Ary Barroso, 
Lamartine Babo e Mário Lago, muitos foram os que se esmeraram ano após ano, para
serem os autores da m
sica que o p
blico passaria os quatro dias de folia cantando.
[VÍDEO]

A marchinha teve sua Época de Ouro e reinou na m
sica brasileira a partir da década de 30, nas vozes de Carmen Miranda, 
Almirante, Mário Reis, Dalva de Oliveira, Silvio Caldas, Jorge Veiga e 
Black-Out. Entre confete, lança-perfume e serpentina, eram eles quem entoavam as
composições de João de Barro, o Braguinha (autor, junto com Alberto Ribeiro, de 
algumas das mais célebres marchinhas, como 
Chiquita Bacana, Yes! Nós Temos Bananas
 e 
Touradas em Madri
), Noel Rosa (o poeta da Vila é co-autor de
 Pierrô Apaixonado
), Ary Barroso (
Eu Dei
) e Lamartine Babo (
Linda Morena
).

Adaptação do texto 
http://cliquemusic.uol.com.br/generos/ver/marchinha

Escolas e Creches da 5
 CRE Caem no Carnaval e Botam o 
Bloco na Rua

Algumas escolas se prepararam para este momento e puseram o 
bloco na rua
. Algumas, inclusive, contaram com desfiles de fantasias, e é o que vamos ver a 
partir de agora.
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Na 
Escola Municipal Cardeal Arcoverde
 professores e alunos se acabaram de brincar no carnaval, mas mantiveram a calma
e a alegria necessárias nessa época de grande euforia.

[FOTO]

A professora Luciana Monteiro foi uma das professoras mais animadas na folia de 
Momo. 

[FOTO]

Prof
 Luciana Monteiro e suas turmas

Assim como ela, professores e alunos, fizeram, durante toda sexta feira (dia 
17/02), uma grande festa de Carnaval. Vestidos a caráter e com muita animação, a
folia aconteceu em dois horários: manhã e tarde, com a participação da Educação 
Infantil, 1
 e 2
 segmentos. O evento contou com desfile de fantasias e muita animação por parte 
de todos.

[FOTO]

Na 
Creche Municipal Buriti Congonhas
 a folia foi organizada pela Direção, AACs e funcionários. As máscaras foram 
confeccionadas usando muita pintura e colagem.

O Baile foi um sucesso!

Marchinhas cantadas com muita alegria e entusiasmo foram atividades que 
aconteceram na CM Buriti. Máscaras, de todas as formas, divertiram as crianças 
neste dia de folia. As fantasias usadas pelos bebês da Creche estavam lindas!
[VÍDEO]

A crianças da 
Creche Municipal José Raimundo
 se divertiram ao som das marchinhas do século XIX, caindo na folia nessa festa 
popular que é o Carnaval.

Abre Alas

(
Chiquinha Gonzaga, 1899
)
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Ó abre alas que eu quero passar

     Ó abre alas que eu quero passar

Eu sou da lira não posso negar

     Eu sou da lira não posso negar

Ó abre alas que eu quero passar

     Ó abre alas que eu quero passar

Rosa de ouro é que vai ganhar

     Rosa de ouro é que vai ganhar

[VÍDEO]

Na 
Creche Municipal O Sonho de Ramon Pascual
 o Carnaval envolveu todos: funcionários, direção, AACs, além das criancinhas, 
que dançaram ao som das marchinhas carnavalescas e muito samba no pé... 

Bum Bum Paticumbum Prugurundum...

[FOTO]

A 
Escola Municipal Rocha Pombo
 com seus professores e alunos pintaram, colaram e confeccionaram para o 
carnaval, máscaras, desenhos, bandeiras das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, 
para que que esta festa, uma grande manifestação popular, pudesse ter o enfoque 
de alegria e descontração.

[FOTO]

Quando pensamos em Brasil ou no povo brasileiro, quase sempre nos vem a imagem 
de um povo alegre e dançante. O carnaval é um grande exemplo disso. É uma 
manifestação popular que ocorre de diferentes formas em várias regiões do 
Brasil, dependendo do contexto histórico e sociocultural de cada lugar. Sendo 
assim a cultura brasileira, resultou em uma grande diversidade e riqueza de 
manifestações. Através deste pensamento será trabalhado o tema 
 O Carnaval
, de forma integrada aos interesses das crianças respeitando suas necessidades, 
curiosidades e ideias
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, diz no blog da EM Rocha Pombo.

[FOTO]

A 
Escola Municipal Maestro Pixinguinha
 caiu na folia, esbanjando alegria e apresentou o samba enredo da escola, de 
autoria dos aluno. 

[FOTO]

Parabéns para todas as escolas que participaram desta postagem, assim como as 
tantas escolas municipais que fizeram deste momento, cada uma da sua maneira, um
momento especial preferido, junto aos alunos.

Nossas escolas fizeram bonito na 
Avenida
, mas o grande 
barato
 mesmo estará na apresentação, durante todo ano de 2012, do rendimento de 
qualidade na educação que sabemos como mostrar à nossa Cidade e ao Brasil, quiçá
ao Mundo, através do nosso Portal, o 
PORTAL RIOEDUCA
!

Agradecimentos sinceros a direção das Escolas e Creches que participaram desta 
publicação: 

Blog da Escola Municipal Cardeal Arcoverde 

http://emcardealarcoverde.blogspot.com/

Blog da Professora Luciana Monteiro 

http://professoralucianamonteiro.blogspot.com/

Blog da Creche Municipal Buriti Congonhas 

http://cmburiticongonhas.blogspot.com/

Blog da Creche Municipal José Raimundo de Sousa Alves 

http://cmjrsalves.blogspot.com/

Blog da Creche Municipal O Sonho de Ramon Pascual 

http://cmsonhoderamonpascual.blogspot.com/

Blog da Escola Municipal Rocha Pombo 

http://emrochapombo.blogspot.com/
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Blog da Escola Municipal Maestro Pixinguinha 

http://maestropixinguinha.blogspot.com/

Créditos Musicais: 

T Waldemar Henrique I _ Youtube 

Divulgue também os blogs ou projetos desenvolvidos por sua escola, 

para isso basta entrar em contato com o representante do Rioeduca em sua CRE, 

clicando no ícone abaixo.

[FOTO]

Gostou desta publicação? Deixe um comentário!

Professora Regina Bizarro - Representante do Rioeduca / 5
CRE

E-mail para contato: reginabizarro@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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5ªcre
(268)

blogs
(12)

carnaval
(3)

<COMENTÁRIOS>

Que linda postagem!
Postado por 
Fatima Braga
 em 28/02/2012 11:12

Que linda postagem!
Postado por 
Fatima Braga
 em 28/02/2012 11:12

Parabéns pela postagem! Ver o Carnaval das escolas  é sempre muito bom!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 28/02/2012 13:06

Que felicidade ver nossa escola por aqui! Foi realmente um momento especial para
nós! Obrigada, Regina! Arrasou!!!
Postado por 
Luciana Monteiro
 em 02/03/2012 12:57

Amei ver minha escola aqui! Na Cardeal é assim: alegria o ano inteiro!!!!!
Obrigada Regina!
Postado por 
Juliana Luiza
 em 07/03/2012 07:57

Muito legal ver as fotos do nosso trabalho sobre carnaval na E.M. Rocha Pombo!!!
Parabéns Regina, linda postagem!
Postado por 
Viviane
 em 10/03/2012 19:09

Adorei ver o trabalho de nossa escola (E.M. Rocha Pombo) sendo divulgado!!! 
Adorei nos ver nas fotos também :) e ver que somos responsáveis pelo futuro 
destas crianças!!!
Postado por 
Lílian Nascimento
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 em 11/03/2012 12:01
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 28/02/2012
<TÍTULO>
Semana de Acolhimento na E. M. Fernando Barata Ribeiro

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, escolasdoamanhã, projetodevida.

Com o objetivo de despertar o prazer de conviver no espaço escolar, a E. M. 
Fernando Barata Ribeiro, que é uma das unidades do Projeto Escolas do Amanhã da 
9
 CRE, preparou a semana de acolhimento, programando atividades diversificadas.

[FOTO]

Quem nos enviou o relato foi a 
professora Maria Célia 
que neste início de ano preparou uma acolhida especial para a turma 1302. Vamos 
conhecer a atividade que a profesora preparou para o início das aulas. 

Tema :Projeto de Vida.

Com a frase de Cyro Barreto (Consultor da Petrobrás) e dois vídeos que enfocavam
a PAZ a professora fez com que os alunos refletissem sobre suas vidas.

Se você se concentra naquilo que você não quer em vez de se concentrar naquilo 
que você quer é o mesmo se estivesse dirigindo um automóvel olhando somente o 
espelho retrovisor. Você sabe de onde esta vindo, mas não sabe para onde vai
. (Cyro Barreto). 
Fonte: 
http://www.perspectivas.com.br/17e.htm

Heal the World 
 Michael Jackson

[VÍDEO]

A Paz - Roupa Nova 

[VÍDEO]

Depois uma boa conversa sobre o que cada um pode fazer para que exista a paz, 
cada aluno falou um pouco sobre seus sonhos e o que precisamos fazer para um 
mundo de paz, harmonia e amor.
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Em seguida realizou uma din
mica sobre a PAZ e o AMOR. 

Com a história 
O Garotinho Chamado Amor
 a professora combinou que todas as vezes que os alunos ouvissem as palavras 
PAZ, AMOR, GARRA, SORRISO e BEM VINDOS, deveriam ter atitudes positivas com o 
coleguinha mais próximo, ficando estabelecido o seguinte critério:

PAZ = aperto de mão

AMOR = um abraço

GARRA = troca de lugares

SORRISO = gargalhada

BEM-VINDOS = bate palmas

Vamos conhecer a história:

[FOTO]

O GAROTINHO CHAMADO AMOR

Era uma vez um garotinho chamado AMOR. AMOR sonhava sempre com paz.

Um certo dia sonhou que a vida só teria sentido quando ele descobrisse a PAZ e 
foi com GARRA que AMOR saiu a procura da PAZ.

Chegando junto ao colégio onde estudava encontrou os seus amigos que tinham um 
SORRISO nos lábios e foi nesse momento que AMOR começou a perceber que o SORRISO
dos amigos transmitia a PAZ, pois sentiu ainda que a PAZ existe no interior de 
cada um de nós, basta saber dar um SORRISO.

E nesse momento, com muita GARRA, a turma gritou bem forte:

- AMOR, AMOR você encontrou a PAZ que procurava?

AMOR respondeu com muita GARRA:

- Sim. Encontrei a PAZ, pois ela existe em cada um de nós, basta saber dar um 
sorriso bem bonito.
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E sejam todos BEM-VINDOS!

A seguir vamos ver algumas cenas de alegria e descontração das atitudes 
positivas dos alunos.

[FOTO]

E para finalizar os alunos fizeram com muito capricho pinturas para confeccionar
um bonito cartaz. Eles desenharam mundinhos de Paz, fizeram desenhos sobre seus 
sonhos de amor e paz para o ano de 2012.

[FOTO]

E olhe o resultado como ficou bonito!

[FOTO]

Assim como a m
sica nos ensina 
só o 
AMOR
 pode mudar o mundo e a força da 
PAZ
 pode unir todos os povos fazendo a Terra inteira feliz
.

Parabéns à equipe da E. M. Fernando Barata Ribeiro e especialmente a professora 
Maria Célia por compartilhar conosco sua atividade.

Divulgue seu trabalho. Este espaço foi criado para isso. Basta enviar um e-mail 
ao 
representante da sua CRE 
com um breve relato e registros de imagens (fotos, vídeos ou ppt), que você 
também poderá fazer parte desta 
REVOLUÇÃO.

Para saber mais sobre as Escolas do Amanhã:

Na página 
Programas e Ações
 do Rioeduca:

http://www.rioeduca.net/programasAcoes.php?id=19

Postagens sobre as unidades das Escolas do Amanhã na 9
 CRE:

http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1665
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Siga a Escola do Amanhã nas Redes Sociais:

Twitter: 
http://twitter.com/#!/EscolasdoAmanha

Facebook: 
http://www.facebook.com/groups/amanhadigital/

[FOTO]
tweet

9ªcre
(227)

escolasdoamanhã
(15)

projetodevida
(1)

<COMENTÁRIOS>

Pasrabéns a toda equipe da E. M. Fernando Barata Ribeiro pelo belo trabalho.
Postado por 
Fatima Braga

Página 517



RIOEDUCA 2
 em 28/02/2012 11:16

Parabéns pela postagem! Um acolhimento bem sucedido favorece uma boa integração 
entre os alunos!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 28/02/2012 13:13

Parabéns, minha amiga!!!! Como sempre mandando bem!! Sou sua fã!!! Não preciso 
dizer que copiei e eles adoraram!!
Postado por 
Mônica Mendes
 em 02/03/2012 10:55
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 01/03/2012
<TÍTULO>
A Importância da Identidade na E.M. Gastão Monteiro

<TAGS>
Tags: 
7ªcre.

     A Escola Gastão Monteiro Moutinho 
acredita que o projeto Identidade:
 Todo Mundo Tem Nome
 é primordial para a estimulação da auto-estima e a construção de uma base firme
na formação do caráter. O Projeto envolve todas as turmas da unidade escolar, da
Educação Infantil até o 6
ano.

[FOTO]

- 
Conhecer e respeitar os diferentes costumes das famílias, grupos e povos;
-
 Desenvolver habilidades sociais;
- Desenvolver a cidadania e a cooperação através da eleição interna para escolha
dos nomes dos 
Mascotes da Gastão
;

[FOTO]

     - 
Integrar dados pessoais relacionados
 à sua pessoa;
- Reconhecer seu nome escrito sabendo identificá-lo nas diversas situações do 
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cotidiano;
- Perceber as diferenças e semelhanças entre as pessoas e os nomes;
- Ampliar gradativamente suas possibilidades de comunicação e expressão;
- Desenvolver e explorar a produção da arte através do desenho, m
sica e brincadeiras;
- 
Interessar-se pelas próprias produções, pelas de outras crianças e pelas 
diversas obras artísticas ( regionais, nacionais ou internacionais) com as quais
entrem em contato, ampliando seu conhecimento do mundo e da cultura;
- Desenvolver a auto-estima;
- Reconhecer a identidade ( individual e grupal) em interação com o meio em que 
vive;
- Explorar e identificar elementos da m
sica para se expressar, interagir com os outros e ampliar seu conhecimento do 
mundo;
- Desenvolver interesse e curiosidade com a matemática construindo as relações 
temporais, espaciais e lógico-matemática, agrupamento, ordenando, medindo, 
classificando,etc;
- Reconhecer como parte integrante de uma sociedade, iniciando primeiramente 
pela sua família, passando pela comunidade que reside e ampliando para visão de 
mundo;
- Incentivar a projeção de perspectiva de futuro do indivíduo .

[FOTO]
Língua Portuguesa
Matemática
Artes Visuais
História
Geografia
M
sica

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Renata, muito obrigada.
A matéria ficou linda!
Postado por 
Escola Gastão
 em 01/03/2012 10:53

Tenho acompanhado o Projeto Identidade de perto em minha escola e posso ver a 
cada dia a participação de todas as crianças e a motivação deles crescendo cada 
vez mais. Parabéns pelo maravilhoso projeto que está sendo desenvolvido. Não 
canso de falar que tenho muito orgulho de "ser Gastão".
Andreza - Professora de Inglês
Postado por 
Andreza
 em 01/03/2012 12:01

O projeto é maravilhoso e deveria ser seguido por todas as Escolas.Parabéns a 
toda equipe!!!
Postado por 
bernadete de lourdes
 em 01/03/2012 14:48

Projeto  magnífico que deveria ser seguido por outras unidades da rede 
municipal. Parabéns à  Roberta  pela  excelente postagem.
Postado por 
Celia de Souza
 em 01/03/2012 17:20

Que bela postagem! Projeto maravilhosos e parabéns a tooda equipe escolar pelo 
lindo tabalho.
Postado por 
Fatima Braga
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 em 01/03/2012 19:56

Acho importante um trabalho sério e comprometido com as vivências de nossas 
crianças. Nós, pais, ficamos orgulhosos de nossa escola.
Postado por 
Miguel
 em 02/03/2012 21:08
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 28/02/2012
<TÍTULO>
Inauguração do Ginásio Experimental Carioca André Urani

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, gec, protagonismojuvenil.
O ano de 2012 iniciou com um salto na qualidade da educação para os moradores da
Rocinha, pois no dia 11/02/2012 foi inaugurado o Ginásio Experimental André 
Urani.

A inauguração do GEC André Urani contou com a presença do Prefeito Eduardo Paes,
da Secretária de Educação Claudia Costin, da Coordenadora da 2
 CRE Inez Brazuna, familiares do patrono da escola, professores e moradores da 
comunidade.

[FOTO]

Da esquerda para a direita: Diretor Lindomar Araujo, Secretária de Educação 
Claudia Costin e familiar do patrono

[FOTO]

Direção e professores do GEC André Urani

[FOTO]

Gestora dos GEC
s Heloísa Mesquita e o Diretor Lindomar Araujo

A proposta do Ginásio Experimental Carioca está baseada em três eixos: 
Excelência Acadêmica, Projeto de Vida e Educação para Valores.

A busca da Excelência Acadêmica é feita através do uso da 
Educopédia
, plataforma de aulas digitais de cada disciplina, da participação dos alunos no
Estudo Dirigido e nas Disciplinas Eletivas. O Estudo Dirigido trata-se um 
reforço escolar por disciplina direcionado aos alunos que precisam de apoio. As 
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disciplinas eletivas são propostas pelos professores e os alunos tem a opção de 
escolher qual disciplina querem participar. Além do que foi descrito acima, os 
alunos possuem em sua escola salas temáticas, laboratório de Ciências, 
laboratório de Informática, quadra e biblioteca com acervo atraente para a faixa
etária, com material de pesquisa e grandes clássicos.

Os alunos do Ginásio Experimental Carioca são orientados a participarem de 
disciplinas eletivas que os auxiliem a prosseguir com seu projeto de vida. 
Pesquisas afirmam que alunos com metas, Projetos de Vida, tem mais sucesso na 
vida escolar.

O eixo Educação para Valores propõe formar jovens autônomos, solidários e 
competentes. Este é o resultado esperado do processo educativo do Ginásio 
Experimental Carioca, visando sempre o protagonismo juvenil. A psicóloga Branca 
Sylvia escreveu um artigo sobre este assunto, vejamos parte do texto onde define
o papel do jovem no Protagonismo Juvenil 
Dentro da ideia de protagonismo juvenil proposta por Gomes da Costa, o jovem é 
tomado como elemento central da prática educativa, que participa de todas as 
fases desta prática, desde a elaboração, execução até a avaliação das ações 
propostas.

A ideia é que o protagonismo juvenil possa estimular a participação social dos 
jovens, contribuindo não apenas com o desenvolvimento pessoal dos jovens 
atingidos, mas com o desenvolvimento das comunidades em que os jovens estão 
inseridos. Dessa forma, segundo o educador, o protagonismo juvenil contribui 
para a formação de pessoas mais autônomas e comprometidas socialmente, com 
valores de solidariedade e respeito mais incorporados, o que contribui para uma 
proposta de transformação social.

(Retirado de 
O que é protagonismo juvenil?
acesso em 25/02/2012)

[FOTO]

[FOTO]

Patrono da escola

O Ginásio Experimental Carioca André Urani tem como perspectiva inovar nas 
práticas pedagógicas, utilizando as novas tecnologias educacionais. Educação 
Inovadora articulada com quatro pilares da Educação para o século XXI. Suas 
bases principais são: Excelência Acadêmica, Projeto de Vida e Formação de 
Valores. Cada aluno construirá o seu Projeto de vida, pautado em seus sonhos. O 
Protagonismo Juvenil é o processo de desenvolvimento para uma autonomia cidadã. 
A cada dia, nosso Ginásio escreve uma página de um projeto de vida, sonhado num 
coletivo construído na colaboração, no respeito e na solidariedade.
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Nota: Texto retirado do blog da escola.

Semana de Capacitações

Para se atualizarem e conhecerem a proposta, a direção e os professores do GEC 
André Urani participaram da semana de capacitações realizada no GEC Orsina da 
Fonseca.

Muitas expectativas e sonhos a serem realizados...

[FOTO]

Direção e professores na semana de capacitações

Nota: Fotos e informações retiradas do blog da escola.

Muito sucesso à equipe do Ginásio Experimental Carioca André Urani!

Clique na imagem abaixo e conheça o blog do GEC André Urani

[FOTO]

Professor, você também pode divulgar os pojetos e blogs realizados por sua 
escola. Entre em contato com o representante Rioeduca em sua CRE.

Queremos conhecer e divulgar o trabalho de sua escola!

Gostou desta publicação? Deixe um comentário!

Você também pode clicar em 
curtir
 e compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

     Professora Renata Carvalho - 
Representante Rioeduca 2
 CRE

     Twitter: @tatarcrj

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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2ªcre
(192)

protagonismojuvenil
(73)

gec
(66)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns Lindomar e toda equipe do GEC. Tenho certeza que vocês farão a 
diferença na Educação da Rocinha!!! Um grande Abraço.. Morgana Rezende ( 
GED/2ªCRE)
Postado por 
Morgana Rezende
 em 28/02/2012 00:49

Parabéns Lindomar,fiquei feliz em saber que vc agora está dirigindo o GEC André 
Urani. Desejo-lhe Felicidades e Sucesso! Admiro o seu trabalho e sua 
competência. Um grande abraço.Paz e Luz!
Postado por 
Maria Delfina
 em 28/02/2012 12:29

É sempre bom ver uma escola ser inaugurada! Principalmente quando se trata de um
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espaço criado para abrigar mais um Ginásio Experimental Carioca!Muito bom!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 28/02/2012 13:19

O meu enorme agradecimento aos gestores do Portal Rioeduca. Incrível como este 
espaço é dinâmico e democrático.
Muito obrigado a todos que me tratam com tanto carinho, me sinto abençoado. 
Desejo de coração, que toda essa energia retorne em dobro. Acredito sempre que 
"gentileza gera gentileza".
Muito mais sucesso para a nossa Educação!!!
Continuarei trabalhando com amor no novo GEC André Urani.
:-)
Postado por 
Lindomar Araujo
 em 28/02/2012 22:46

Parabéns a todos pela inauguração do  Ginásio Experiemental Carioca  Andre 
Urani. Sucesso a toda equipe deste Unidade Escolar.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 29/02/2012 00:02
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 01/03/2012
<TÍTULO>
Heltonline Resgatando Valores para o Efetivo Exercício da Cidadania

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescolas, riocriançaglobal, educaçãonotadez.

Heltonline chegou para fazer parte do grupo de blogs da 9
 Coordenadoria Regional de Educação. O blog da E. M. Professor Helton Álvares 
Veloso de Castro apresenta um visual feliz e vem cheio de novidades.

[FOTO]

Ao navegar pelas páginas do blog percebemos o cuidado das postagens bem 
ilustradas, destacando pensamentos e frases importantes para nossa reflexão. 

(...) todo amanhã se cria num ontem, através de um hoje (...). 

Temos de saber o que fomos, para saber o que seremos

Paulo Freire
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A escola que esta situada no bairro de Santíssimo, em Campo Grande e leciona 
para alunos da Educação Infantil até o 5
 Ano do Ensino Fundamental. Faz parte das unidades escolares da 9
 CRE que em 2012 tiveram nova direção. A escola teve a sua frente, na direção, 
desde a sua inauguração a professora 
Icléa Souza
 (2002 - 2011). Apartir de 2012 a nova diretora é a professora 
Lídia Pedro
, que é oriunda da própria unidade. 

[FOTO]

Vamos conhecer a história da unidade e de seu patrono?

[FOTO]

A
 Escola Municipal Professor Helton Álvares Veloso de Castro
nasceu no dia 22/03/2002.

No governo do antigo prefeito César Maia e a 9
 Coordenadoria era coordenada pela professora Aliane Vera, que convidou a 
professora Icléia Souza para assumir a gestão da mesma. No final da gestão, a 
professora Icléia passou pelo pleito da comunidade, permanecendo na gestão 
de forma competente por dez anos.

Ao final do ano letivo de 2011, a diretora Icléia decidiu se aposentar. 
Entretanto, como ótima gestora que sempre foi, prometeu virar amiga da escola e 
colaborar de outra forma com a educação de nossas crianças.

Agora com a ajuda do site 
http://www.belisario.com.br/
 iremos postar a história do professor Helton Veloso e todos irão saber o porquê
de nossa escola ter seu nome e a sua import
ncia na área da educação.

Helton Álvares Veloso de Castro -

Sua vida uma história...

Educador, historiador e advogado, nasceu em 28 de outubro de 1909, na Fazenda do
Campo de Fora, Campo Grande, RJ.

Fez o curso antigo primário em colégios campograndenses, curso ginasial no 
Colégio Pedro II, formando-se em Direito pela Universidade do Rio de Janeiro.
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Lecionou, durante anos, as matérias de Português e Latim.

Fundou o Colégio Belisário dos Santos em 6 de março de 1941.

Depois de aposentado, foi diretor e professor de vários colégios do ensino 
estadual. Retornou ao serviço p
blico no cargo de Chefe de Gabinete da Secretaria de Educação, onde permaneceu 
até 1962.

Exerceu os seguintes cargos:

- Presidente da Sociedade de Advogados da Zona Oeste.

- Presidente da Associação dos Advogados da Zona Oeste.

- Presidente do Cenáculo de Letras.

- Presidente da União Ciclística de Campo Grande.

- Diretor de Cultura Física, Secretário e Presidente do Clube dos Aliados.

- Presidente do Campo Grande Atlético Clube.

- Presidente do Clube 10 de Maio.

- Presidente do Lions Clube de Campo Grande.

- Presidente do Rotary Club de Campo Grande.

- Presidente do Sindicato dos Estabelecimentos do Ensino do Estado da Guanabara.

- Vice-Presidente da Federação Nacional de Estabelecimentos de Ensino.

Enfim...

Um brasileiro, um carioca, um campograndense.

Deixou
nos em 1991...

A minha vida tem se caracterizado principalmente por uma grande devoção ao 
ensino das crianças e dos jovens, o que realizo orientando, explicando e 
disciplinando.
 (Prof
 Helton)

Obrigado, Prof. Helton Veloso, pela sua obra... ela vai continuar se expandindo.
 (

A Comunidade)

Outra novidade que descobrimos nas páginas do blog foi a homenagem feita pela 
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equipe da unidade ao professor 
Mario Sérgio Mangabeira 
que concorre ao 
Desafio Rioeduca 2011
. 

[FOTO]

Gostaríamos de parabenizar nosso querido professor de Inglês Mario Sérgio 
Mangabeira pelo maravilhoso desempenho profissional e por sua classificação no 
Desafio Rioeduca 2011.

Valeu professor! É de profissionais assim comprometidos e dedicados que nosso 
país precisa.

Quão bom e maravilhoso é ter você em nossa equipe!!

[FOTO]

O professor 
Mario Sergio 
é Educopedista da 
família de inglês
, sempre ligado nas novas tecnologias. É um dos colaboradores do 
blog Heltonline 
e também leciona Inglês na unidade escolar. Ele enviou ao Desafio Rioeduca 2011,
um relato da sua atividade com a turma do Projeto Realfabetização 2
 Ponto de Partida, que foi publicado no 
Educação Nota 10 
- novo canal Rioeduca hospedado no GloboOnline 
 no dia 19 de janeiro de 2012 com o título 
A import
ncia da autoestima no processo de aprendizagem
. 

Segundo suas palavras, 
Decidi relatar algumas práticas pedagógicas desta turma, pois um grandioso 
desafio foi-me dado: auxiliar alunos com defasagem de idade/série a adquirir as 
habilidades básicas de leitura e escrita.

O texto do professor Mario Sérgio, pode ser visto na integra no link a seguir : 

http://oglobo.globo.com/projetos/educacaonotadez/

O professor também participa das redes sociais:

Twitter - 
@Prof_Mario_Jr
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Facebook 
Mario Kisperguer

Para encerrar o nosso passeio pelo blog Heltonline, escolhi uma postagem para 
homenagear o professor Mario Sergio e a nossa querida 
Dayse Alves
, coordenadora da família de inglês da 
Educopédia
.

[FOTO]

[FOTO]

A criança aprende um idioma estrangeiro melhor do que um adolescente ou um 
adulto? É importante e necessário expor a criança ao idioma inglês nos primeiros
anos do Ensino Fundamental? A aquisição de uma segunda língua quando a criança 
ainda está sendo alfabetizada em sua língua materna pode ser prejudicial ao seu 
desenvolvimento cognitivo? Quais vantagens advirão da aquisição do idioma inglês
para a criança?

Baseando-se em in
meras pesquisas e observações desenvolvidas por cientistas em neurolinguística, 
psicologia e linguística para explicar as diferenças do desenvolvimento 
cognitivo da criança, o 
Programa Rio Criança Global 
 lançado no segundo semestre de 2010 
 tem o objetivo de introduzir o ensino de inglês nas escolas do município do Rio
de Janeiro, a partir do l
 ano, com expansão ao EI em 2012, e preparar as crianças para as Olimpíadas de 
2016 e o mercado de trabalho.

É notório que o Brasil e o Rio de Janeiro estão inseridos num mundo cada vez 
mais globalizado e, devido à popularização da internet e ao desenvolvimento do 
turismo na cidade, a aquisição do idioma inglês torna-se imprescindível, por ser
universal.

A abordagem adotada pelo Programa Rio Criança Global leva em conta que o fato de
a cognição das crianças, nesta fase do aprendizado, ainda estar se 
desenvolvendo. Por isso, é o momento ideal para que lhes sejam apresentados os 
conte
dos concretos do idioma inglês, de modo que possam falar com segurança, segundo 
os princípios da teoria de Piaget. 

O material didático adotado pelo programa enfatiza a natureza l
dica e sociointerativa da criança em desenvolvimento, que aprende o idioma 
brincando.

Os vídeos e fantoches e os recursos multimídias da Educopédia também são 
excelentes ferramentas para motivar a criança a interagir, enquanto estuda 
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inglês. 

Adaptado de: BARBOSA, Dayse Alves. Rio Criança Globa l - um programa de inclusão
da criança no mundo. 
http://www.educacao10.syncmobile.com.br/?p=359#comment-6801

[FOTO]

Parabéns a equipe da E. M. Professor Helton Álvares Veloso de Castro pelo belo 
trabalho e desejamos sucesso nesta nova fase.

Se a sua escola ou professor tem um blog ou está integrada em algum projeto, 
aproveite para divulgar. Este espaço foi criado para isso. Basta enviar um 
e-mail ao 
representante
 da sua CRE com um breve relato e registros de imagens (fotos, vídeos ou ppt), 
que você também poderá fazer parte desta 
REVOLUÇÃO
.

Prof
 Márcia Cristina Alves

     Representante do Rioeduca na 9
CRE

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves 

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

blogdeescolas
(54)

educaçãonotadez
(11)

riocriançaglobal
(2)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns para a escola pela criação do blog! Sucesso para todos!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 01/03/2012 17:47

Gente, emocionante!! A E. M. Helton Veloso é um modelo de escola de unidade 
entre a equipe. Parabéns a todos da escola e em especial ao meu amigo, Mário! 
Sucesso!
Postado por 
Lívia Andrade
 em 01/03/2012 21:01

Mário é único! E sendo único, tem a capacidade e habilidade de adquirir e 
multiplicar diversos saberes, especializando-se naquele que mais condiz com sua 
natureza agregadora. Excelente trabalho dinamizador do universo escolar. Sua 
escola só tem a ganhar com seu dinamismo e dedicação. Parabéns à E. M. Professor
Helton Álvares Veloso de Castro, à 9ª CRE, à querida Marcia Cristina Alves, por 
sua bela habilidade articuladora e a todos os professores que acreditam em um 
futuro galgado com paciência e determinação. Um beijão a todos!
Postado por 
Dayse Alves Barbosa
 em 01/03/2012 23:10

Fiquei feliz ao ver essa postagem. porque "Helton Veloso" faz parte da minha 
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vida. Primeiro, porque estudei no Colégio Belisário dos Santos na década de 70 ,
 trabalhei Na E.M .Helton Veloso em 2002/2003 e tenho um carinho especial pela 
profª Icleia.
Um forte abraço a todos, muito sucesso!
Postado por 
Eliete Bahia
 em 02/03/2012 19:06

Realmente a Educação Municipal só tem a ganhar com profissionais como Mário. 
Compromissado e amante real da Educação. Parabéns Professor!
Postado por 
Marcelo Rosas
 em 03/03/2012 10:03

Caros, infelizmente só estou tomando conhecimento desta homenagem maravilhosa ao
meu mestre Helton Veloso de Castro (Dr. Helton), hoje... que é a criação de um 
Colégio Municipal com seu nome. Parabéns pela homenagem, de certo suas filhas 
Dilma e Dilza estão lisonjeadas. Então... obrigado !!!
Postado por 
Vitor Mello de SantAnna
 em 17/10/2013 16:46
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 29/02/2012
<TÍTULO>
Do Prazer  de  Fazer  Diferente

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, eventos.

O tempo foi dividido pelo Homem para melhor organizar sua vida. Marcos de tempo 
são pausas para refletirmos sobre nossas ações. Em quase um ano que se completa,
este é o centésimo post que escrevo representando a 3
 CRE.

É tempo de agradecer. Agradecer a oportunidade de aprender novas tecnologias, 
novas maneiras de expressão, divulgação e aprendizagem. Agradecer pela confiança
depositada a partir da avaliação inicial da minha vontade de participar dessa 
Revolução que Acontece. Agradecer a confiança dos que me contataram sem me 
conhecer e me entregaram seus projetos, trabalhos, blogs e d
vidas. Espero ter correspondido a ela.

É tempo de lembrar as fumacinhas de neurônios queimados buscando a melhor 
maneira de expor um trabalho com a qualidade que me foi apresentado. A maioria 
deles (neurônios) se refizeram com os conhecimentos adquiridos.
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Tempo de rever o primeiro artigo timidamente postado e perceber a evolução 
gradativa de cada postagem. É a revolução acontecendo. A mesma revolução que me 
fez responder à solicitação do perfil 
@Rioeduca
. Minha sala de aula estava pequena para mim. Eu precisava de mais.

Aqui e agora, nós, professores dessa rede, estamos participando de um transição 
sem igual para a humanidade. Sempre fomos seres sociais, mas a tecnologia levou 
e elevou esta sociabilidade a níveis mundiais. Podemos interagir não só com 
nosso colega da sala ao lado, mas da escola ao lado, do bairro ao lado, do 
estado ao lado. A educação, como atividade social, está recebendo estas 
informações e interações e precisa mudar. Muitos de nós estaremos aposentados 
quando está transição se completar. Se ela vier a se completar um dia. Hoje, o 
que temos é um pouco da velha escola e um pouco, cada vez maior, da nova forma 
de educação, limitada pelos problemas tecnológicos ainda não solucionados. Mas 
esta limitação será superada em breve. Participar dessa revolução é um 
privilégio. Obrigada.

Equipe de Tecnologia Educacional e Blog da 3
 CRE

Foi com enorme prazer que recebi o e-mail das Prof
s Luciene Vales e Andréa Fonseca da Equipe de Tecnologia Educacional comunicando
a criação do blog da 3
 CRE. Mais um canal para divulgação do trabalho de excelência de nossas escolas,
de interação e de aprendizado.

[FOTO]

Equipe de Tecnologia Educacional da 3
 CRE: Prof.
s Andrea Fonseca e Luciene Vales

Espaço de aprendizado, pois, já em seus primeiros posts e em sua barra lateral, 
vem em auxílio dos professores que querem aprender. Os dois primeiros cursos de 
formação continuada propostos já estão as inscrições encerradas e mais de 100 
inscritos.

[FOTO]

Mas não vai parar por aí. Já estão previstos cursos sobre blogs. É só seguir o 
blog e aguardar. Já no Seminário Conhecendo a Coordenadoria, para novos 
diretores, em janeiro deste ano, a equipe apresentou seus projetos e canais de 
comunicação. Além deles, está disponível o e-mail blogcre3@gmail.com para envio 
de material.
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[FOTO]

Para finalizar este centésimo post do prazer de se fazer uma educação diferente,
retorno à nossa necessidade de socialização e à nova forma de educação nas 
palavras inspiradoras postadas no Blog da 3
 CRE. Que venham outras cem oportunidades de comunicarmos a qualidade da 
educação carioca!

[FOTO]

O 
Blog da 3
 CRE
 aguarda sua visita. Coloque-o na sua lista de favoritos, pois vai voltar muitas
vezes a ele.

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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3ªcre
(223)

eventos
(210)

<COMENTÁRIOS>

Que lindo blog da sua CRE ! Parabenizo você  pela sua  centéssima postagem no 
portal do Rioeduca,amo de paixão o portal Rioeduca e a Educopéida.
Postado por 
Fatima Braga
 em 29/02/2012 17:10

Lu e Andrea
Vcs são demais!!! Saudades. Um grande beijo e mto sucesso!
Postado por 
Alessandra Ferreira
 em 29/02/2012 17:37

Amiga, que delícia ver que temos algo em comum, o Rioeduca!
Somos privilegiadas por participar deste espaço que congrega professores, alunos
e responsáveis, todos voltados para a aprendizagem das crianças que nos são 
confiados. Lindo texto e de uma importância sem par. Parabéns pelo seu 100º 
post. 
Com carinho, Regina Bizarro [Representante do Rioeduca na 5ª CRE].
Postado por 
ReginaBizarro
 em 29/02/2012 20:24

Existem ações que são imprescindíveis para o avanço tecnologico nas nossas 
unidades escolares. A 3ª CRE está de parabéns pela iniciativa de integrar 
formação continuada com recursos tecnologicos que estão aí disponívies para este
fim. Parabéns também a nossa companheira Angela pelo seu centésimo post.
Postado por 
Márcia Cristina Alves
 em 01/03/2012 09:21

Parabéns a nossa amiga Ângela Freitas pelo seu centésimo post e por abrilhantar 
e enriquecer este maravilhoso portal com contribuições relevantes de divulgações
dos trabalhos das escolas e por permitir a interação e o intercâmbio de 
talentos, valores e culturas que tanto nos faziam falta outrora sem o RIOEDUCA, 
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a EDUCOPEDIA e todos estes recursos e midias que dispomos agora.Chega a ser 
emocionante constatar que o ensino globalizado hoje em dia não é uma falácia e a
rede municipal pode se orgulhar por desfrutar deste tipo de modernidade e de ter
profissionais empenhados e talentosos como você e toda a equipe que está por 
trás deste trabalho do RIOEDUCA também nas outras CRES e na organização do 
portal.Parabéns!
Postado por 
RITA LUSIE COELHO VELOZO
 em 01/03/2012 15:21

Parabens Lu e Andrea pela criação do blog! O trabalho de vocês é muito bom! 
Parabens, Angela, pelo post de número 100! Que venham muitos outros!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 01/03/2012 17:44

Agradeço a todos os carinhosos colegas pelas congratulações e à Rita Lusie pela 
confiança e carinho. Nosso objetivo é mostrar o melhor da Educação Carioca. 
Abraços.
Postado por 
Angela Regina de Freitas
 em 01/03/2012 20:28
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 02/03/2012
<TÍTULO>
Casa da Alfabetização: Boas Vindas a Todos

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, blogsderioeducadores, alfabetização.

O momento mágico do aprender a ler e escrever é conquista gradativa e árdua. 
Claro que prazer também é a chave para essa conquista. Então, nada melhor do que
fazer a criança se sentir em casa.

É em casa que nos sentimos seguros e acolhidos. Para proporcionar este ambiente 
acolhedor na aquisição dos conhecimentos da leitura e escrita, foi criada a Casa
da Alfabetização. Esta nomenclatura abrange todo o período do 1
, 2
 e 3
 ano e uma série de ações visando a alfabetização das crianças em um ano.

[FOTO]
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Casa da Alfabetização da Prof
 Ana Neves na E.M. Delfim Moreira

Dez escolas foram escolhidas para receber um ambiente alfabetizador ampliando um
trabalho já feito pelos professores alfabetizadores da rede. Cantinho da 
Leitura, Alfabetários entre outros facilitadores serão disponibilizados não só 
para todas as escolas que atendem este segmento.

Além disso, a 
Educopédia
 conta desde o ano passado com o Projeto Pé de Vento. São aulas-aventura em uma 
viagem pelo mundo mágico da alfabetização. Estão disponíveis na 
Educopédia
 na pasta do 1
 ano. Outras informações sobre o projeto podem ser vistas também no blog 
Projeto Pé de Vento
.

[FOTO]

Vamos acompanhar as ações desenvolvidas por este grupo. Certamente muita coisa 
boa vai aparecer. Afinal, estamos em casa.

Alfabetização e Letramento na E.M. Brigadeiro Faria Lima

Buscando mais um espaço de trocas de ideias e experiências e visando o registro 
das atividades de formação continuada do professor alfabetizador, a Escola 
Municipal Brigadeiro Faria Lima criou o blog 
Alfabetização e Letramento na Brigadeiro
. A responsável é a Prof
 Regina Karla de Azevedo, coordenadora da escola.

[FOTO]

São compartilhados textos a serem discutidos em Centro de Estudos, o 
planejamento de atividades do grupo. Percebe-se uma preocupação, que é de todos 
nós, professores alfabetizadores, em estender este momento da alfabetização para
a Matemática.

[FOTO]

São linguagens que se complementam e interagem na aquisição de conhecimento e 
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devem ser igualmente contempladas. O blog busca dialogar entre as áreas do 
conhecimento. Podemos conferir através do arquivo do blog.

[FOTO]

A frase que inspira o blog ilustra esta visão de trabalho voltado para o mundo. 
Este é objetivo maior da Casa da Alfabetização: Preparar o mundo que virá.

[FOTO]

Visitar blogs é um hábito que nos alimenta de ideias e experiências. É também 
interação, troca. O pessoal do
 Alfabetização e Letramento na Brigadeiro
 aguarda sua contribuição.

[FOTO]

(Imagens retiradas dos blogs e arquivo pessoal)

[FOTO]
tweet

3ªcre
(223)
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blogsderioeducadores
(64)

alfabetização
(19)

<COMENTÁRIOS>

A Casa de Alfabetização é um assunto que interessa a muita gente!! Adorei a dica
do Blog.
Postado por 
Neilda
 em 03/03/2012 08:35

Angela,
Obrigada por divulgar mais uma vez o trabalho de nossa escola e de tantas outras
na busca de uma educação de qualidade. Nós da Brigadeiro Faria Lima agradecemos 
o apoio.
Postado por 
Larissa Guimarães
 em 04/03/2012 18:08

Alfabetizar um ato de amor! Muito lindo quando nós professores que alfabetizamos
vemos a criança lendo a sua primeira história.Ficamos felizes e vemos que valeu 
a pena.Parabéns pela casa de alfabetização.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 04/03/2012 22:43
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 29/02/2012
<TÍTULO>
Estabelecendo vínculo afetivo

<TAGS>
Tags: 
6ªcre.

     A gestora Marilene e a professora Marta 
receberam
 com muito amor e carinho os pequeninos da Creche Zuzu Angel. Foram realizados 
encontros com os responsáveis para conhecimento do trabalho da creche e a 
adaptação dos alunos à nova rotina.

O período da adaptação é o tempo de conhecer e estabelecer um laço afetivo com 

Página 539



RIOEDUCA 2
ambiente, com os responsáveis, com as crianças, com os educadores, com os amigos
e com a rotina na C. M. Zuzu Angel. Só depois de estabelecido este vínculo é que
nossas crianças se sentirão seguras e tranq
ilas e o trabalho seguirá com qualidade.

O
 ano letivo na Crehe Zuzu Angel foi iniciado com reuniões com as famílias, onde 
foi apresentada a
 proposta de trabalho nas partes administrativa e pedagógica.

[FOTO]

[FOTO]

Após a reunião, as educadoras realizaram
 entrevista com cada família, em que foram
 colhidos dados da história de vida da criança, suas preferências, sono, 
alimentação, rotina familiar, sa
de, hábitos etc.

[FOTO]

[FOTO]

Nós somos a 6
 CRE !

Gostou desta publicação? Deixe um comentário!

     Você também pode clicar em 
curtir
 e compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Professora Fatima Lucia Braga - Representante Rioeduca 6
 CRE

Twitter: @bragafatima

Email:fatimabraga@rioeduca.net

Facebook:bragafatima

[FOTO]
tweet
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6ªcre
(247)

<COMENTÁRIOS>

Como sempre a CM Zuzu acolhe e cativa a todos que a rodeiam. Parabéns minha 
amiga Marilene! Parabéns equipe da Zuzu!!!!!!!
Postado por 
Katia Barboza
 em 01/03/2012 17:14

Momento de acolhimento e conscientização! Achei o máximo a participação dos 
bombeiros! A dengue está aí e todo mundo tem que ficar de olho! Parabéns pela 
postagem, Fatima!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 01/03/2012 17:37

Obrigada , Roberta. Quero aprender muito com esta equipe do Rioeduca que é nota 
máxima em postagem.Como sempre escrevo aqui: amo de paixão o trabalho das 
creches e a equipe da Zuzu Angel realiza um  excelente trabalho junto aos 
pequeninos .
Postado por 
Fatima Braga
 em 01/03/2012 20:12
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Equipe RioEduca e 6ª CRE: Pessoas tão especiais como vocês estão sempre prontas 
para fortalecer o trabalho da Equipe Zuzu Angel.
Obrigado pelo carinho!
Bjks, 
Marilene
Postado por 
Marilene
 em 01/03/2012 22:11
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 06/03/2012
<TÍTULO>
Espaço Virtual da E.M. Augusto Magne

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, blogsdeescolas.
O Espaço Virtual da E.M. Augusto Magne foi criado há pouco tempo, em janeiro de 
2012. Mas, já é possível ver que o blog pretende divulgar os projetos que têm 
sido desenvolvidos na unidade escolar.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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blogsdeescolas
(402)

7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns! Lindo  blog e estou seguindo.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 06/03/2012 09:27

Esse ainda é um início, uma sementinha lançada para o registro de nossos 
trabalhos. Beijos!
Postado por 
Ana Beatriz
 em 06/03/2012 12:08

Fico muito feliz com mais um espaço para divulgarmos o nosso trabalho e de 
trocas riquíssimas para a educação. Parabéns, está
lindo!!! Peço a todos que siguam!!!!
Postado por 
Professora Luciene
 em 06/03/2012 12:23

Parabéns pela  iniciativa!Que possam colher muitos frutos dessa sementinha 
lançada.
Postado por 
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bernadete de lourdes
 em 06/03/2012 15:59

Parabéns pela iniciativa e por manter a escola acolhedora e com o mesmo perfil 
da epoca na qual eu estudei. Um exemplo para muitas outras unidades.
Postado por 
Sandra Mara
 em 06/03/2012 23:22

Fico comovida, com 45 anos de magistério, por ver que nossos educadores estão 
cada vez mais preocupados com a qualidade do ensino e que os seus ideais ainda 
sobrevivem as dificuldades do dia a dia. Parabéns!!
Postado por 
Soeuso
 em 11/03/2012 10:26
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 08/03/2012
<TÍTULO>
Educação Ambiental na E.M. Dom Pedro I

<TAGS>
Tags: 
7ªcre.

     A E.M. Dom Pedro I realizou uma 
aula-passeio ao Jardim Botânico considerando a importância da Educação Ambiental
presente no PPP da escola.

[FOTO]

O Projeto Político Pedagógico da E.M Pedro I contempla as propostas pedagógicas 
voltada para a Educação Ambiental, conforme uns dos temas transversais PCNs 
(Parâmetros Curriculares Nacionais), objetivando participação e cidadania a 
respeito do meio ambiente. 

[FOTO]

[FOTO]
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tweet

7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

A aula deve ter sido maravilhosa.Aula passeio,estudo de campo é umas das 
melhores formas de aprender.Amei!!!!!!!!!!!!!!!!!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 08/03/2012 18:25

Parabéns aos professores que proporcionaram aos alunos esta atividade de grande 
significância.
Postado por 
Marleyde Fernando
 em 08/03/2012 23:08

Tema atualíssimo!! Atividade rica e interessante. Postagem excelente. Exemplo a 
ser seguido. Parabéns!!!
Postado por 
Soeuso
 em 11/03/2012 10:20

Página 545



RIOEDUCA 2

Parabéns ao trabalho de equipe , certamente não esquecerão desta aula. Projeto 
de alta importância e estratégia excelente: Aula Passeio, tudo de bom!
Postado por 
Dilma Vianna
 em 12/03/2012 22:23
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 01/03/2012
<TÍTULO>
Folia e Alegria nas Escolas da 1ª CRE

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, eventos.
[VÍDEO]

As Escolas e Creches da 1
 Coordenadoria Regional de Educação não ficaram de fora da festa popular mais 
alegre do Brasil.
As crianças participaram de bailes com direito a marchinhas de carnaval e 
fantasias. 

No CIEP Avenida dos Desfiles 
o baile foi animado e contou com a presença de muitos responsáveis, que 
aproveitaram o momento para brincar com os seus filhos. A decoração foi 
produzida pelos próprios alunos ao longo da semana. A festa terminou com um show
da passista mirim da unidade.

[FOTO]

Na Creche Senninha, situada no Caju, a 
Folia do Senninha
,
 contou com a animação e confraternização da Comunidade Escolar. O evento 
especial foi marcado por lindas fantasias, cores, confetes e serpentinas e até 
mesmo camisa personalizada. A equipe relata que foi uma festa inesquecível.

A Escola Municipal Pereira Passos caprichou nos trabalhos de pesquisa, 
incentivando seus alunos a estudarem a história e a riqueza cultural do carnaval
brasileiro.

[FOTO]

No vídeo preparado pelo Rioeduca, mostramos o alegre carnaval de algumas 
unidades da 1
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 CRE. Confira!

[FOTO]
tweet

1ªcre
(234)

eventos
(210)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns para as escolas por proporcionarem momentos de alegria para as 
crianças!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 01/03/2012 18:05

Rute,lindo o vídeo mostrando o carnaval nas escolas da 1ª CRE.Amo de paixão a 
música Cidade Maravilhosa .Eu amo o Rio ! Nas escolas deveria ser obrigatório 
cantar a música Cidade Maravilhosa no dia em que se canta o hino Nacional 
Brasileiro.
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Postado por 
Fatima Braga
 em 01/03/2012 20:19

Parabéns, Rute. O vídeo está lindo! São nossas criança se apropriando de nossa 
cultura desde cedinho. Parabéns ao trabalho dos profissionais de nossas escolas 
e creches!
Cláudia Reis
Postado por 
Cláudia Reis
 em 01/03/2012 22:23
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 05/03/2012
<TÍTULO>
E.M Julia Lopes Comemora o Aniversário da Cidade Maravilhosa

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

As turmas 1301, 1402 e 1502 da EM Julia Lopes comemoraram os 447 anos de sucesso
da Cidade mais linda do mundo, o nosso Rio de janeiro.

Nossa cidade comemorou na 
ltima quinta-feira, 447 anos. O Rio de Janeiro realizou muitas comemorações no 
decorrer do dia, e nossas escolas não ficaram de fora desse momento especial.

A Escola Municipal Julia Lopes de Almeida, localizada em Santa Teresa, sabe bem 
das belezas e encantos da Cidade Maravilhosa, assim, a equipe de 
professores da escola resolveu trabalhar com os alunos a história do Rio através
de m
sicas como
Samba do Avião
 de Tom Jobim e 
Aquele Abraço 
 de Gilberto Gil.

[FOTO]

É impossível descrever nossa cidade, sem fazer poesia e imaginar nossas praias, 
montanhas e belezas mil! Assim, após conversarem sobre os textos lidos, os 
alunos da escolas escreveram poesias e 
produziram artes em homenagem ao Rio.

[FOTO]

Parabéns ao Rio de Janeiro e também 
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a todas os professores e alunos, que fazem nossa cidade se tornar cada vez mais 
linda e maravilhosa.

[FOTO]
tweet

projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

PARABÉNS a esta escola linda... tão linda quanto nossa cidade maravilhosa.... 
Parabéns a toda equipe!
José Luiz - 1ª CRE
Postado por 
JOSÉ LUIZ
 em 05/03/2012 07:58

Amo o Rio de Janeiro,"Cidade maravilhosa cheia de encantos mil" Que Deus proteja
nossa Cidade e todos os seus habitantes, Rio,Quem ama cuida!
Postado por 
Fatima Braga
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 em 05/03/2012 08:05
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 09/03/2012
<TÍTULO>
O Despertar para a Educação Especial

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, escolasdoamanha, educadores.

Vivências, acolhimento, sensibilidade, inclusão, emancipação, equilíbrio,

     troca, educação, desafio, doação, 
emocional, espaço, aprendizagens,

     toler
ncia, são palavras que a professora Fernanda de Oliveira conhece bem

     e é o que vamos conferir nesta 
publicação.

Conheci a professora Fernanda dos Santos de Oliveira, lotada numa das 
Escolas do Amanhã
, a 
EM Figueiredo Pimentel
, que me procurou via e-mail, entusiasmada por relatar sua crença na Educação 
Psicomotriz.

Ela, professora regente do primeiro segmento, é formada em Pedagogia e 
Pós-Graduada em Psicopedagogia e Psicomotricidade e, atualmente, é professora da
classe especial. Nos anos anteriores lecionou para as turmas de terceiro e 
quarto anos, onde visava à liberdade, a espontaneidade e desenvolvimento moral e
intelectual das crianças.

Na Educação Especial, Fernanda tem como desafio promover ações educativas no 
sentido de encorajar a criança a tornar-se cada vez mais autônoma em relação aos
adultos; interagir com outras crianças; ser independente e curiosa, a usar sua 
iniciativa própria no objetivo de suas curiosidades; ter habilidade e confiança,
não se desencorajando facilmente diante dos obstáculos.

Perseguindo tais objetivos, Fernanda busca-se compreender como as crianças 
constroem o seu conhecimento, estando permanentemente atentas a elas, 
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encorajando-as, aceitando suas diferentes manifestações e propondo atividades 
para a ampliação de descobertas em todas as áreas do conhecimento.

Pessoas portadoras de alguma deficiência são aquelas que têm impedimento de 
natureza física, intelectual ou sensorial, os quais em interação com diversas 
barreiras podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as 
demais pessoas. ONU, 2006.

Leia mais no site do
Instituto Helena Antipof
,

que é o Centro de Referência em Educação Especial da Rede Municipal da Cidade do
Rio de Janeiro.

Rioeduca na EM Figueiredo Pimentel

[FOTO]

A esquerda prof
 Fernanda de Oliveira, ao centro a
prof
 Daniela Queiroz_Diretora Adjunta da
EM Figueiredo Pimentel
 e a direita, prof
 Regina Bizarro, Representante do Rioeduca na 5
 CRE

Dia 01/03/12, dia do aniversário da nossa cidade, fui a E. M. Figueiredo 
Pimentel, localizada em Turiaçu, bem ao lado da fábrica de biscoitos Piraquê, 
sendo muito bem recebida pela Diretora Adjunta, professora Daniela Queiroz, e 
pela professora Fernanda, nossa protagonista, para um breve bate-papo sobre seu 
trabalho, seu futuro blog e da E. M. Figueiredo.

O Dia a Dia da Professora Fernanda de Oliveira

A prof
 Fernanda de Oliveira trabalha com a classe especial, um trabalho bastante 
individualizado. Segundo ela, as atividades organizadas precisam respeitar a 
criança em seu tempo e espaço, oportunizando-lhes experiências desafiadoras, 
acompanhando-as em suas descobertas, mas sem o estabelecimento de rotinas 
rígidas ou atitudes disciplinares que as limitem em sua espontaneidade e 
alegria. 

[FOTO]

É necessário que ocorra troca, entrevistas, comprometimento e muita parceria com
os responsáveis dos educandos. 
Os pais dos meus alunos são bastante participativos e compreendem os meus 
objetivos psicomotores para um melhor desenvolvimento das crianças, pois 
acredito que o corpo 
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fala
 e integrando objetos com o trabalho corporal a criança começará a relacionar 
seus movimentos com tais objetos propostos. São exatamente tais condutas que vão
intervir na noção de espaço, equilíbrio, respiração, coordenação motora, etc
,
 relata a prof
 Fernanda.

Desafio da Prof
 Fernanda para 2012

O desafio para 2012 é estabelecer um contato físico, emocional e harmonioso com 
a classe especial. 

Estou muito feliz e honrada de poder participar do acolhimento, da organização, 
do ritmo, das alegrias e até mesmo das tristezas, do sucesso, da liberdade e do 
desafio de conhecer e respeitar as histórias de vida de cada uma dessas 
crianças, seus conhecimentos, seus valores, suas sensibilidades e o seu corpo. 
Acredito que aprendizagem e corpo caminham juntos! 

Segundo Bueno (1998, p.84) A consciência do corpo, o domínio do equilíbrio, o 
controle e mais tarde a eficácia das diversas coordenações gerais e segmentares,
a organização do esquema corporal, a orientação no espaço e finalmente, melhores
possibilidades de adaptação ao mundo exterior são os principais motivos da 
Educação Psicomotriz. 

É por meio do corpo que o indivíduo entra em contato com o conhecimento. Do 
nascimento a idade adulta o corpo registra experiências e sentimentos, 
automatiza e domina movimentos, amplia sua capacidade de ação e produz padrões 
culturais de comportamento. 

Realizando esse trabalho psicomotor na classe especial, podemos ajustar 
positivamente a agressividade, inibição, a falta de limites, baixa toler
ncia a frustração, hiperatividade, etc... 

Quanto à aprendizagem podemos despertar o desejo para aprender, elevar seu 
rendimento escolar, minimizar suas dificuldades de expressão motora, verbal ou 
gráfica, melhorar sua orientação espaço-temporal, reduz dist
rbios de atenção, desenvolve potencial criativo, assimila novos conte
dos dentre outros.

Educar não é enquadrar, incutir um padrão ou modelo, mas formar pessoas 
autônomas, sujeitos livres e responsáveis. 

Educação é o processo de emancipação humana.

Desejo que 2012 seja um ano de muitas aprendizagens e vivências... De muitas 
trocas e doação ao outro, afinal, só podemos doar aquilo que temos em nós
, finaliza a prof
 Fernanda de Oliveira.

[FOTO]
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Este relato só nos deixam alegres e otimistas, pois, como Fernanda, muitas 
outras professoras, até hoje anônimas, revolucionam a Educação Especial na Rede 
Municipal da Cidade do Rio de Janeiro.

Parabéns, professora Fernanda dos Santos de Oliveira!

Parabéns, E. M. Figueiredo Pimentel!

[FOTO]

Divulgue também os blogs ou projetos desenvolvidos por sua escola,

para isso basta entrar em contato com o representante do Rioeduca em sua CRE,

clicando no ícone abaixo.

[FOTO]

Gostou desta publicação? Deixe um comentário!

Professora Regina Bizarro - Representante do Rioeduca / 5
CRE

E-mail para contato: reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

[FOTO]
tweet
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5ªcre
(268)

educadores
(1)

escolasdoamanha
(1)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pelo seu belo trabalho! Que vc possa continuar a trabalhar com êxito 
pelo bem-estar e pela aprendizagem de suas crianças, que são, verdadeiramente, 
muito especiais!
Postado por 
Luciane de Assis Almeida
 em 09/03/2012 08:29

È professora Fernanda Oliveira, como sempre me surpreendendo!! Parabéns pela 
publicação e pelo trabalho feito com os seus alunos, continue a trilhar por esse
caminho que você vai longe. Um grande beijo do seu filho e marido,Daniel e 
Marcio.
Postado por 
macio dos santos de oliveira
 em 09/03/2012 16:37

A minha amiga, que se dedica de forma ferrenha e especial a nossa Educação 
Especial, meus verdadeiros parabéns! 
Tenho muito orgulho de ler cada letra desse relato, e saber que este é o real 
espírito dessa guerreira, que me ensina cada vez mais. 
Minah amiga, meus verdadeiros e sinceros parabéns!
Postado por 
Vitor Hugo Almeida
 em 09/03/2012 20:00

Prezada Professora e Irmã Fernanda.
O que eu posso dizer, que estou muito orgulhosa com sua dedicação e não estou 
surpresa porque você é uma mulher guerrreira. Meus sinceros PARABÉNS. Continue 
seguindo este caminho. 
Bjs Roberta Leticia
Postado por 
Roberta Leticia
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 em 09/03/2012 21:04

PARABÉNS FERNANDA, SEU EXEMPLO SÓ MOTIVOU-ME MAIS A  LUTAR E DEDICAR-ME AOS MEUS
QUERIDOS ALUNOS ESPECIAIS. SEI QUE A LUTA É CONSTANTE, MAS MUITO, MUITO 
RECOMPENSADORA.
Postado por 
ANA CLAUDIA DUTRA
 em 10/03/2012 22:10

Parabéns ,Que você continua com esse sucesso e sendo uma otima Professora e Que 
deus continue iluminando sua vida e sua carreira como Professora ! Te Amo
Postado por 
Jennipher Vieira de Carvalho
 em 11/03/2012 15:16

Parabéns pela sua dedicação e pelo seu carinho e empenho com a crianças 
especiais.Sua alegria contagia a todos nós e aos seus alunos.
Postado por 
Daniela
 em 20/03/2012 07:56

Parabéns amiga eu já sabia diante de todo o seu esforço não poderia ser 
diferente,vc é uma ótima educadora parabéns!!! Beijos
Postado por 
Luanana
 em 24/03/2012 13:33

Parabens Fernanda por consegui seu objetivo.
Continue sempre assim. 
bjuss boa sorte.
Postado por 
aretha batista
 em 24/03/2012 13:52

Parabéns pelo seu arquivo, sempre soube da sua compentencia e amor a sua 
profissão, tem certeza que seus alunos são especiais.
Postado por 
fabio torres
 em 24/03/2012 14:04

Fernanda, vc arrasa sempre!!! Dá p ver, no semblante dos alunos, a segurança e 
tranquilidade que vc passa! Parabéns!!!
Postado por 
Giselle Esteves
 em 05/04/2013 21:23

Parabéns pelo lindo trabalho!!
Postado por 
Adriane Dias
 em 07/04/2013 20:24
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 13/03/2012
<TÍTULO>
Leitura e Tecnologia no Blog Ensine I9

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, blogdeeducadores, educopédia.

T
nia Regina de Almeida é professora da Rede Municipal e educopedista. Amante da 
educação e eterna aprendiz de seus alunos, ela acredita que as diferenças são 
responsáveis pelos movimentos do mundo e, também, que através da leitura e da 
tecnologia construiremos um mundo melhor, como veremos no Blog Educacional 
Ensine e I9 de sua criação.

[FOTO]

Lotada na EM Maestro Pixinguinha, a
 Prof.
 T
nia Regina Pinto de Almeida
 é regente das turmas de 6
 e 9
 anos de Língua Portuguesa e do 6
 ao 9
 anos de Língua Inglesa na mesma escola. Sua matrícula é recente, desde 2011, e,
além de atuar como Regente de Turma é Revisora da 
Plataforma Digital Educopédia
 de aulas de Língua Portuguesa.

Formada pela UERJ em Língua Portuguesa e Inglesa desde o ano de 1985, deu aulas 
em escolas particulares, em cursos de idiomas e no em escola do Estado do Rio de
Janeiro até março do ano passado, quando saiu para assumir as duas matrículas no
município do Rio de Janeiro.

A professora fez Especialização em Língua Portuguesa no ano de 2007, UERJ, e em 
2010 entrou para o Mestrado, também na UERJ, sobre a orientação da Prof.
 D
 Maria Teresa Tedesco Vilardo Abreu.

No ano de 2011, publicou um artigo na 
Revista Interacções
, Portugal, sobre leitura e educação junto com a 
Cátedra da UNESCO
 e sua Orientadora da UERJ. As duas professoras foram chamadas pelo Prof. D
 C
ndido Alberto Gomes, da UNESCO, para serem editoras convidadas desta edição que 
está no site 
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http://www.ed.conpet.gov.br/br/converse.php

 , até agora com mais de 234 acessos.

Neste ano, 2012, terminará o mestrado com a defesa da dissertação marcada para o
final de março, tendo como tema 
Os referentes como construtores metafóricos dos personagens em As Aventuras do 
Capitão Cueca
, de Dav Pilke.

O começo do Blog Educacional Ensine e I9

Tudo começou com a vontade de ter um meio de comunicação que mostrasse tanto as 
minhas experiências profissionais quanto as notícias que giravam pelo mundo.

     O Blog Educacional Ensine e I9 que, em 
menos de um ano, se tornou exemplo para alguns e favorito para muitos, foi o meu
maior presente de 2011! 

A combinação dos resultados de trabalhos e projetos educacionais com a 
interatividade e rapidez com que as notícias circulam pelas redes, tornaram o 
blog multifuncional - onde alunos e professores podem se interar com as melhores
notícias selecionadas e comprovar os feitos de uma educação de qualidade! Como 
professora da Rede Municipal e fã da Era da Informática, tive a decisão de 
aderir ao Blog, como meio digital de troca de amizades, interesses e 
realizações!
, relata a professora T
nia Almeida.

No blog 
Ensine e I9
 existem vários momentos de intensa produção textual, de literatura e Poesia. 

Podemos citar alguns deles:

 decisão de organizar as turmas em grupos de, no máximo, quatro alunos cada um;

 os trabalhos eram passados, escritos e reescritos, para aprenderem com suas 
falhas a solucionar problemas na escrita, geralmente, utilizando o 
quadro-branco, em sala de aula, e em grupo;

 para que a inibição de falar em p
blico diminuísse, fez de suas aulas grandes reuniões, onde cada grupo expunha 
algo, sobre o tema escolhido: desenhos, redações ou maquetes;

 com a participação de todos começou a fazer passeios através da internet por 
lugares como: a Grécia antiga, o nordeste brasileiro, a lei Maria da Penha, o 
Projeto Gota d
 água e muitos outros.
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Segundo a professora T
nia Almeida, todos os trabalhos realizados por ela sempre tiveram a ajuda da 
coordenação e direção da 
EM Maestro Pixinguinha, 
que nunca resistiram a nenhuma forma de assistir e incentivar o que a tecnologia
tinha de bom a oferecer; neste ano de 2012, no Carnaval, a turma 1602, criou o 
Samba da Pixinguinha
.

Período que aconteceu um baile em comemoração; o trabalho com jornal, com letras
de m
sica, com desenhos e acontação de histórias e criação de livrinhos, fizeram com 
que os alunos aumentassem sua autoestima e seu desenvolvimento, tanto na leitura
quanto na escrita; a presença, de um pequeno 
Robô Ed
, patrocinado pela 
Petrobrás
 e a 
Conpet
, no blog, conversando com todos sobre ecologia e preservação da natureza, veio 
ainda mais aproximar alunos e professores deste método educacional fabuloso e de
grande valia, aos alunos que vêem com muita alegria seus trabalhos expostos e 
seus desenhos valorizados; não poderia deixar de mencionar a 
Educopédia
, que foi a grande aliada nas aulas de língua portuguesa e nas de língua inglesa
quando, junto aos livros LF Educacional, completaram o sucesso pedagógico e 
educacional desenvolvido, tanto em sala de aula, quanto no blog: hoje com mais 
de 1.300 acessos; por 
ltimo, a professora menciona que pelo mérito de seus alunos e pelas notas 
alcançadas e com o apoio integral da diretora da 
Cultura Inglesa
, filial Madureira, Prof.
 Adélia, conseguiu para cinco alunos seus, bolsa de estudo integral durante três
anos no curso básico, sem pagar nem mesmo o material didático que usam.

O Blog Ensine I 9 veio ratificar e coroar de ouro todas essas realizações de 
2011 e do início de 2012.

Por isso, a mensagem do I9 para 2012 é a citação do educador Rubem Alves: 
Não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses
.

[FOTO]

[FOTO]

Aceite os desafios e contribua para uma educação mais igualitária, eficiente e 
moderna
, finaliza a Prof.
 T
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nia Almeida.

Viva a tecnologia a favor da educação!

Visite o blog da Prof
 T
nia Almeida: 
http://i9suasaladeaula.blogspot.com/

Gotou dessa publicação? Então comente!

Quer publicar um projeto ou uma atividade que fez a diferença na vida de seus 
alunos? Então, escreva para nós, clicando 
SOBRE NÓS
.

Regina Bizarro_ Representante do Rioeduca / 5
CRE

E-mail: reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

[FOTO]
tweet
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5ªcre
(268)

educopédia
(86)

blogdeeducadores
(5)

<COMENTÁRIOS>

Amei sua postagem Regina.
Já estou seguindo o blog.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 13/03/2012 00:47

É isso mesmo: a tecnologia a favor da educação! As crianças e os jovens 
agradecem e aprendem mais dessa forma!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 14/03/2012 07:00

Parabéns Regina pela excelente postagem! Parabéns Tânia pelo Blog!
Postado por 
Sarita
 em 14/03/2012 22:08
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 01/03/2012
<TÍTULO>
Blog, uma Ferramenta em Destaque

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, blogdeescolas.

O uso de blogs na educação tem sido um
dos muitos caminhos que a informática educativa possibilita aos educadores para 
dinamizar as suas aulas e proporcionar novos caminhos de aprendizagem para seus 
alunos, está em evidência 
o blog, como uma ferramenta que tem o potencial de reinventar o trabalho 
pedagógico.

[FOTO]

Confiram a proposta do blog da Escola Municipal Rodrigo Otávio:
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Espaço de divulgação de ações educadoras promovidas por alunos, professores e 
funcionários da
 Escola Municipal Rodrigo Otávio
, mais que isso: espaço de interatividade e formação de laços não só acadêmicos,
mas principalmente afetivos entre todos nós!!!!
 Texto:
http://emrodrigootavio.blogspot.com/

Essa ferramenta do mundo virtual pode ser muito 
til para a equipe gestora divulgar o projeto político-pedagógico, ampliar a 
discussão de conte
dos trabalhados em sala de aula e valorizar, para a comunidade, a produção dos 
alunos. Além do mais, ela permite interagir com outras instituições.

É, portanto, pertinente interrogar-se sobre as vantagens e exigências 
apresentadas tanto pelo blog. A grande vantagem do blog é permitir que os alunos
realizem uma prática com novas tecnologias, desmitificando-as e preparando-se 
para um uso crítico da web. Blogs, porém, precisam ser alimentados 
permanentemente, para manter o interesse dos usuários (na terceira ou quarta vez
que abrimos um blog não atualizado, deixamos de visitá-lo).

Crie você também o blog da sua Escola. Lembre-se: o blog escolar pode contribuir
muito para toda escola
e inclusive a família que também fica informada sobre
os acontecimentos na rotina dos alunos. Dar visibilidade ao bom trabalho é na 
verdade construir 
 positivamente a identidade da instituição e do profissional que nela atua. 
Pense nisso!

Gostou dessa postagem?

Deixe a sua marca, comente e troque boas ideias!

[FOTO]
tweet
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4ªcre
(164)

blogdeescolas
(54)

<COMENTÁRIOS>

Hoje o acesso a internet é bem mais fácil, mas ainda esbarramos em algumas 
limitações dentro das escolas. O uso de sites e blogs na sala de aula é bastante
instrutivo e torna o aprendizado bastante significativo pros alunos.
Parabéns ao Rioeduca por estimular essa prática entre os professores.
Postado por 
Edilene
 em 01/03/2012 12:32

Estou muito animada, vejo vários blogs lindos e muito colaborativos com o fazer 
pedagógico. Parabéns!!
Postado por 
Luzia Monteiro
 em 01/03/2012 15:44

Blog alegre,criativo e principalmente mostrando o fazer pedagógico da unidade 
escolar .Já estou seguindo.Parabéns a equipe escolar.
Postado por 
Fatima Braga
 em 01/03/2012 20:07

Parabéns pelo blog!!!
Postado por 
Roberta Bighi
 em 01/03/2012 22:37

É com muito orgulho que hoje vejo o nosso blog em destaque no Rioeduca.Faço 
parte desse grupo que trabalha com empenho para a  obtenção do sucesso.A  equipe
da Escola  Rodrigo Otávio agradece.
Postado por 
vera reis
 em 02/03/2012 12:46
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É muito bom fazer parte desta equipe. O salto de qualidade na Educação Pública 
vem daí, de professores e alunos comprometidos. Parabéns a toda Comunidade 
EMOTAVIO!
Postado por 
Rosa Seles
 em 02/03/2012 21:42

Parabéns equipe da EMOTAVIO pelo belíssimo blog!
Como ex-aluna ,autora do Hino da Escola e professora , também tenho muito 
orgulho em fazer parte dessa equipe.
Postado por 
Denise Ferraz Fontinhas
 em 03/03/2012 18:20
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 02/03/2012
<TÍTULO>
Escola Municipal Bangu - Desde 1964 Trabalhando por uma Educação de Qualidade!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.
Bangu é um
 populoso bairro da zona Oeste do Rio de Janeiro.

     Sua história está intimamente ligada a 
uma grande fábrica de tecidos, que trouxe para o bairro além de desenvolvimento 
econômico, cultura e educação.

     A Escola Municipal Bangu orgulha-se de 
receber o nome de um dos bairros que um dia foi considerado o de maior progresso
do sub
rbio carioca!

[FOTO]

No dia 06 de Fevereiro de 1889 foi constituída a Fábrica de Tecidos Bangu, com o
nome de Companhia Progresso Industrial do Brasil. No dia 08 de março de 1893 a 
Fábrica foi inaugurada e a partir de então, o espaço rural existente foi se 
modernizando rapidamente, trazendo desenvolvimento para a região. 

A Fábrica foi uma das principais responsáveis por importantes obras, como a 
Estação Ferroviária de Bangu, a construção de casas, vilas, escolas e até um 
time de futebol.

[FOTO]
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Através da tecnologia industrial no segmento de tecidos, a Fábrica Bangu 
projetou o bairro para cena mundial como grande pólo produtor de moda e entrou 
para a história como símbolo de desenvolvimento.

O
prédio da Fábrica foi tombado pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional). Hoje lá funciona o Bangu Shopping.

A Escola Municipal Bangu

A Escola Municipal Bangu também deseja entrar para a história da vida de seus 
alunos como marco de desenvolvimento. Para tal, acredita que o conhecimento é o 
caminho.

A palavra de ordem é CONHECIMENTO! 

Buscar o autoconhecimento, o conhecimento do outro, da comunidade, do mundo... 
Falamos de um conhecimento crítico, com objetivo de integrar os indivíduos, 
tornando-os capazes de acompanhar e promover mudanças positivas na vida de cada 
um de nós.

A 
E.M. Bangu
deseja ser uma escola aberta a ideias, propostas educativas e inovações, o que 
fará com que alunos e professores sintam-se motivados a serem agentes de 
transformação.

Nesse sentido, o educando poderá ser sujeito do seu próprio desenvolvimento, 
promovendo a dignidade de cada um, seu bem estar, felicidade, condições justas 
de vida, enfim, uma escola onde todos participam de um mesmo objetivo, de forma 
dialógica, assumindo seus compromissos por um ensino de qualidade.
( Projeto Político Pedagógico - Introdução - E.M. Bangu)

[FOTO]

A equipe da Escola Municipal Bangu trabalha por um sonho 
nico: Educação de Qualidade!

É possível que este sonho se torne realidade, pois é um sonho coletivo, que 
impulsiona a participação e o comprometimento de todos!

A construção de uma Escola Ideal depende do empenho de todos, mãos à obra!!!
Fonte: 
http://escbangu.blogspot.com/
http://www.bangushopping.com
/
neildasilva@rioeduca.net

Página 564



RIOEDUCA 2

[FOTO]
tweet

8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

Desejo sucesso à E.M Bangu e que esta escola seja um agente transformador na 
vida dos alunos desta comunidade.
Que belo relato sobre a Fábrica de Tecido Bangu,quando jovem comprava muitos 
tecidos nesta fábrica..
Postado por 
Fatima Braga
 em 02/03/2012 09:06

Muito boa a iniciativa de contar um pouco da história de nosso bairro. 
Precisamos mesmo valorizar a tradição e o passado que sempre, de uma forma ou de
outra acaba influenciando o futuro... Parabéns!
Postado por 
Luiz Ricardo
 em 02/03/2012 13:15
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 05/03/2012
<TÍTULO>
Cuidando e Educando na Primeira Infância

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, blogsdeescolas, creches.

[FOTO]

Os educadores da C.M. São Sebastião Arrelia prepararam lindos murais para 
receber alunos e responsáveis no início do ano letivo de 2012. O objetivo era 
mostrar que esta unidade escolar é um Espaço Pedagógico de Cuidar e Educar na 
Primeira Inf
ncia.

[FOTO]

Com o compromisso de 
educar e cuidar
 na primeira inf
ncia, no mês de fevereiro, foram realizadas ações pedagógicas de aprendizagens e
brincadeiras envolvendo a equipe escolar e os responsáveis. O objetivo era 
tornar a creche um espaço acolhedor para todos e valorizar as relações que se 
estabelecem no espaço de uma unidade escolar de Educação Infantil.

[FOTO]

O baile de Carnaval da C.M. São Sebastião Arrelia foi realizado no dia 17 de 
fevereiro e o tema principal foi o 
Samba da Dengue
. Através deste tema a escola incentivou os alunos a participarem das festas 
populares de nosso país, mas sem esquecer a responsabilidade social de cada um.

[FOTO]

Nota: Informações e imagens retiradas do blog da escola

Assista ao vídeo com a m
sica o 
Pra Dengue Sambar
 produzido pela Multirio

[VÍDEO]

Visite o blog da 
C.M. São Sebastião Arrelia
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Muito sucesso para esta equipe em 2012!

Queremos conhecer e divulgar o blog de sua escola, para isso, entre em contato 
com o representante Rioeduca em sua CRE.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário!

Agora você pode clicar no botão 
curtir
 e compartilhar esta matéria com seus amigos do Facebook. Vamos lá, clique em 
curtir
 e compartilhe!

Professora Renata Carvalho - Representante Rioeduca 2
CRE

 Twitter: @tatarcrj

 Email: renata.carvalho@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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blogsdeescolas
(402)

2ªcre
(192)

creches
(89)

<COMENTÁRIOS>

Trabalho linda da escola e blog super interessante .Parabéns! Já estou seguindo 
o blog.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 05/03/2012 21:32
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 09/07/2012
<TÍTULO>
Suspensão Temporária de Votação no Concurso de Ilustrações

Visando à total transparência, a equipe do Rioeduca suspende temporariamente as 
Votações para o I Concurso de Ilustrações Rioeduca a fim de garantirmos um 
resultado justo e confiável
.

Mediante solicitação fundamentada de alguns participantes, informamos que 
suspendemos temporariamente
 o processo de votação do 
I Concurso de Ilustrações Rioeduca
, período necessário para que façamos 
uma análise criteriosa do processo de votação
.

Dentro de alguns dias, após o resultado da análise, divulgaremos o novo periodo 
de votação.

Informamos a todos os participantes que tal procedimento não levará a perda de 
dados (ilustrações e comentários).

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

ACREDITAMOS QUE TAL ATITUDE FOI FUNDAMENTAL PARA O SUCESSO DO CONCURSO !!!!!!
Postado por 
ANA ANDRADE
 em 10/07/2012 10:52

ANATEREZA É A MELHOR PROªF DE INFORMÁTICA  AS OUTRA PROªFS.
Postado por 
PAULA FONTENELLE NUNES NEM
 em 10/07/2012 18:50

Com certeza! Só aguardando resultados. Já tem previsão?
Postado por 
Adriana Mendonça
 em 10/07/2012 23:36

Com certeza! Só aguardando resultados. Já tem previsão?
Postado por 
Adriana Mendonça
 em 10/07/2012 23:36

Se a revolução realmente estiver acontecendo então o candidato com mais votação 
deverá ganhar este concurso pois soube utilizar de forma mais inteligente e 
criativa as ferramentas da era digital. Para quem desconfie da autenticidade de 
processos de votação basta perguntar pelos processos que cada candidato usou e 
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em todos os casos constatarão o mesmo: quem correu atrás veiculando pedidos e 
postagens incansavelmente ganhou! Aceitem a nova era digital, ela está a serviço
de todos.
Postado por 
Vanessa Velasquez
 em 11/07/2012 05:42

Concordo com o que Vanessa comentou: quem correu atrás, divulgou, fez pedidos 
intermináveis nas escolas onde trabalha, campanha desde o primeiro dia de 
votação ( meu caso) conseguiu sim, votos lícitos. Mas agora essa suspensão e 
falta de informação só desestimula: cadê o acompanhamento por parte dos 
participantes? Desde segunda-feira blog pra votação não funcionando e hoje 
quarta, nada informado...Por que tanto suspense?
Postado por 
Adriana Mendonça
 em 11/07/2012 19:09

Eu gostaria de saber se já saiu o resultado da apuração, pois o concurso 
terminaria ontem, e até agora não vi nada a respeito..Acho que vcs devem ao 
menos uma satisfação ás pessoas que direta ou indiretamente participaram do 
concurso!!...Inclusive eu, que passei noites inteiras junto com a Renata Ramos e
outas pessoas pedindo votos, e correndo atrás, de forma LEGAL, pois no 
regulamento não dizia nada que tornasse ilegal a forma como estavamos pedindo 
votos...Até agora não vi fundamentos LEGAIS, para esse "enrolo" todo...Acho que 
já tiveram tempo suficiente para apurar os fatos, se é que ha algo a ser 
apurado!!..Aguardo uma resposta, pois acho que merecemos saber o que decidiram!!
Postado por 
Érica
 em 12/07/2012 13:18

Concordo com a Érica! Uma satisfação seria o mínimo. Quem correu atrás dos 
votos, através de diversas mídias, está sendo punido com essaausênncia de 
esclarecimentos.Meus comentários nem aparecem por aqui...
Postado por 
Adriana Mendonça
 em 12/07/2012 16:42
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 19/03/2012
<TÍTULO>
Votação da Biblioteca do Professor

<TAGS>
Tags: 
bibliotecadoprofessor.

     O Difícil é a Escolha!!!
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     Realmente Imperdível a Votação da 
Biblioteca do Professor!!!

Estão abertas, desde ontem, a primeira votação da Biblioteca do Professor de 
2012.

[FOTO]

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 07/03/2012
<TÍTULO>
Curiosa História do Nome da E. M. Pace 3ª CRE

<TAGS>
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Tags: 
3ªcre, blogsdeescolas.

Iniciamos o ano letivo, quase sempre, buscando a identidade do nosso aluno. 
Partimos da reflexão sobre seu nome para chegarmos as suas características e 
história de vida. Hoje vamos conhecer a história do nome da E. M. Pace 3
 CRE.

A maioria das escolas do Rio de Janeiro recebe nomes de personalidades ligadas à
educação ou à comunidade em que estão inseridas. É uma forma de homenagear 
pessoas que marcaram o seu tempo. A E.M. Pace tem uma história diferente e 
curiosa.

Para conhecê-la, precisamos voltar no tempo até a década de 60, no século 
passado. Brasília acabara de ser inaugurada. Nossa cidade havia perdido o posto 
de capital do Brasil e agora era o Estado da Guanabara. Seu primeiro governador 
eleito foi o jornalista Carlos Frederico Werneck Lacerda, muito famoso e atuante
naquela época. 
 Carlos Lacerda governou o Rio de Janeiro de 5 de dezembro de 1960 a 5 de 
dezembro de 1965 e em seu programa de governo estavam incluídas várias 
inaugurações de escolas primárias.

 Durante seu governo, Carlos Lacerda recebeu um convite para fazer uma palestra 
na Pace University nos Estados Unidos. Não podendo comparecer, enviou sua 
palavra gravada e também sua imagem e assim foi satisfeito o desejo dos 
universitários daquela Universidade.
 Em 1962, 
 devido ao interc
mbio do governador com a Universidade norte americana, uma das escolas 
inauguradas recebeu o nome de Escola Pace em homenagem ao professor Pace da 
University Pace
.

[FOTO]

 A Universidade Pace está localizada nos Estados Unidos em dois locais extremos.
No sub
rbio e na cidade de Nova York. Os estudantes da Pace University podem escolher 
entre essas duas opções. O campus urbano, localizado em New York City, coração 
financeiro da cidade de Nova Iorque e a poucos passos da aclamada 
Wall Street
, ou o campus suburbano de Westchester, um campus cinematográfico a 30 milhas do
centro de Nova Iorque.

[FOTO]

Já em sua inauguração, em 6 de Setembro de 1962, a Escola Municipal Pace contou 
com a visita de 5 americanos. Com previsão de duração de 5 anos, ela só foi 
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reformada e reinaugurada no dia 15 de maio de 1985 pelo, então prefeito, Sr. 
Marcelo Alencar.

A Escola está localizada no bairro de Higienópolis, na Avenida Dom Hélder C
mara, 2320, próximo à estação de Metrô de Maria da Graça.

Os alunos residem em sua maioria no Jacarezinho, Manguinhos, Vila Maria, 
Higienópolis e Del Castilho.

A Escola Pace possui 272 alunos, distribuídos em 11 turmas, sendo 5 turmas de 
Educação Infantil e 6 turmas do 1
 ao 3
 ano do Ensino Fundamental.

[FOTO]

 O Projeto Político Pedagógico da Escola é: Escola Cidadã: Espaço para 
Vivências, Reflexões e Saberes. Tem como proposta a construção do conceito de 
cidadania na vida dos alunos e de toda a comunidade escolar, por meio de uma 
escola democrática e atenta às necessidades do grupo. Este conceito tem como 
base no exercício de pequenas coisas do cotidiano, a abrangência não somente dos
direitos, mas também dos deveres de cada um. O intuito da equipe pedagógica é de
gerar compromisso, responsabilidade e participação de todos para um bem comum: a
educação.

A E.M. Pace, portanto, apresenta-se como uma escola acolhedora, encantadora e 
comprometida com a aprendizagem dos alunos, por meio de um currículo aberto à 
diversidade e em busca do desenvolvimento de atitudes de respeito e de toler
ncia, que consideramos ser a base para uma escola cidadã.

Como é lembrado no lema do blog, do qual retiramos textos e algumas imagens 
desta postagem, eles ainda mantém um traço em comum com a Universidade que lhes 
emprestou o nome: 
Ambos preparam seus alunos para se tornarem líderes da própria vida.

[FOTO]

Descubram mais da 
E.M. Pace
 seguindo seu blog.

[FOTO]
tweet
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blogsdeescolas
(402)

3ªcre
(223)

<COMENTÁRIOS>

Linda postagem .A escola foi reinaugurada no dia do meu niver.
Postado por 
Fatima Braga
 em 07/03/2012 10:25

Esta foi a minha 1ª escola em 1986 
Saudades boas!
Postado por 
angela barbosa
 em 08/03/2012 17:22
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 09/03/2012
<TÍTULO>
Contra o Mosquito, Abadengue e Informação

Página 574



RIOEDUCA 2
<TAGS>
Tags: 
3ªcre, saúde, educaçãoinfantil, escoladafamília.

O Projeto Quem Ama Cuida com Alegria da E. M. Carlos Gomes 3
 CRE começou o ano de 2012 utilizando nossa festa maior para mobilizar pais e 
alunos na prevenção da Dengue.

A temática da prevenção da dengue já vinha sendo contemplada pela escola em 
reuniões de responsáveis desde 2011, mas, como, apesar das campanhas, ainda 
apresenta alto n
mero de casos, muitos graves. O assunto foi tema da Capacitação dos professores 
e profissionais da Unidade Escolar através de Centro de Estudos, encontros, 
consultas e pesquisas, em articulação com a coordenação pedagógica e direção da 
escola na Semana de Planejamento e o objetivo do projeto é desenvolver uma 
consciência coletiva da import
ncia de prevenir a dengue. Os professores receberam maiores informações sobre o 
tema através de material oficial de campanha retirado do site do 
Ministério da Sa
de
 e apresentação de slides a fim de esclarecer d
vidas sobre a doença e motivar o trabalho a ser desenvolvido pelos professores 
com propostas de atividades criativas e utilização das mídias.

[FOTO]

Os pais que já vinham sendo informados sobre a doença receberam folders 
explicativos sobre as diversas formas de transmissão da Dengue; os sintomas de 
contaminação com o vírus; formas de prevenção e tratamento; a import
ncia dos hábitos de higiene como forma de evitar epidemias e a consciência de 
que a dengue interfere no aproveitamento escolar, pois afasta a criança da 
escola. Além dessas informações, outras noções foram
 apresentadas à comunidade: a origem do mosquito Aedes Aegypti; as regiões 
brasileiras mais afetadas pela dengue, os hábitos e atitudes adequados para 
acabar com o mosquito e consequentemente a doença buscando o envolvimento da 
Comunidade escolar para conscientização das conseq
ências da dengue em suas formas clássica e hemorrágica em todo o país.

[FOTO]

O Baile de Carnaval já tradicional nas escolas cariocas foi o momento das 
crianças compartilharem as informações adquiridas através de vídeos e histórias 
que foram apresentadas no início do ano letivo. Eles realizaram uma caça ao 
mosquito simbolizado pela bolha de sabão soprada pela AAC Luzineide Crispim em 
pleno salão. Mas, sucesso mesmo fez o ABADENGUE, abadá confeccionado pelas 
professoras com mensagens de prevenção a Dengue. As crianças estavam muito 
animadas para pular o Carnaval e acabar com o mosquito.
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[FOTO]

Diretora Elaine do Vale e alunos participando da folia com seu ABADENGUE.

Para animar a festa e o combate a Dengue, as professoras cantaram uma paródia do
hit do momento, escrita também pela Luzineide Crispim, Agente Auxiliar de 
Creche. A m
sica mostra bem a intenção de todos em relação ao mosquito. Fora Mosquito da 
Dengue!

[FOTO]

Parabéns a toda a equipe da E.M. Carlos Gomes pela maneira criativa de fazer 
educação e prevenção! Certamente, a m
sica não saiu da cabeça de pais e alunos e nem o mosquito vai se criar por ali. 
O blog da escola tem mais fotos da folia, deste e outros projetos. Acessem, 
clicando nas fotos e confiram.

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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3ªcre
(223)

educaçãoinfantil
(100)

saúde
(45)

escoladafamília
(22)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todos da escola adorei o subprojeto com o ABADENGUE muito criativo. 
bjss
Postado por 
MONICA
 em 09/03/2012 08:12

Parabéns E. M. Carlos Gomes pelo seu trabalho.Amei o ABADENGUE e a paródia.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 09/03/2012 09:45
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 08/03/2012
<TÍTULO>
Creche Raul Cortez Valorizando as Belezas do Rio de Janeiro

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescolas, creches.

A Creche Municipal Raul Cortez na 9
 CRE realizou no dia 1
 de março uma atividade com seus alunos com intuito de valorizar as belezas da 
nossa Cidade Maravilhosa.
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[FOTO]

Aproveitando o aniversário de 447 anos da Cidade Maravilhosa, a equipe da Creche
Raul Cortez comemorou esta data realizando uma atividade interessante com seus 
aluninhos. As crianças assistiram ao filme 
Rio
 que mostra as belezas da nossa Cidade Maravilhosa. 
[VÍDEO]

[FOTO]

[FOTO]

Após assistirem o filme, as crianças confeccionaram cartazes a partir de 
pesquisa em revistas, onde elas recortaram e colaram imagens com o objetivo de 
valorizar as belezas do Rio de Janeiro. O resultado está aí para você conferir.

[FOTO]

[FOTO]

No blog encontramos uma bela homenagem ao Rio de Janeiro na qual reproduziremos 
a seguir.
[VÍDEO]

Rio de Janeiro é a segunda maior metrópole do Brasil, situada no Sudeste do 
país. Cidade brasileira mais conhecida no exterior, maior rota do turismo 
internacional no Brasil e principal destino turístico na América Latina e em 
todo Hemisfério Sul, a capital fluminense funciona como um 
espelho
, ou 
retrato
 nacional, seja positiva ou negativamente. É um dos principais centros 
econômicos, culturais e financeiros do país, sendo internacionalmente conhecida 
por diversos ícones culturais e paisagísticos, como o Pão de Aç
car, o Morro do Corcovado com a estátua do Cristo Redentor, as praias dos 
bairros de Copacabana, Ipanema e Barra da Tijuca (entre outros), o Estádio do 
Maracanã, o Estádio Olímpico João Havelange, as florestas da Tijuca e da Pedra 
Branca, a Quinta da Boa Vista, a ilha de Paquetá, o Réveillon de Copacabana e o 
Carnaval.

[FOTO]

A prática de esportes é um passatempo muito comum no Rio de Janeiro, sendo o 
futebol o mais popular deles. O Rio abriga cinco clubes brasileiros bastante 
tradicionais: América, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. A sede da 
Confederação Brasileira de Futebol (CBF) localiza-se em um edifício da Barra da 
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Tijuca, zona oeste.

[FOTO]

Morro do Pão de Aç
car, com vista parcial dos cabos do teleférico. A elevação é um dos pontos mais 
procurados para a prática do alpinismo. Dentre as modalidades esportivas mais 
praticadas estão o futebol de areia, o vôlei de praia, o surfe, o voo livre, o 
jiu-jitsu e o remo. A capoeira, mistura de dança, esporte e arte marcial, também
aparece com alguma frequência. Outro esporte altamente popular nas areias do Rio
é o 
frescobol
, espécie de tênis de praia.

Em 4 de junho de 2008, o Rio de Janeiro foi anunciado pelo Comitê Olímpico 
Internacional como uma das quatro candidatas finalistas a sediar os Jogos 
Olímpicos de 2016, após se tornar uma cidade postulante oficialmente em 16 de 
maio de 2007. Em 02 de outubro de 2009, a Cidade foi escolhida pelos membros do 
COI, reunidos em Copenhague, para ser a sede dos Jogos Olímpicos de 2016 e dos 
Jogos Paraolímpicos de Verão de 2016, derrotando as cidades de Madri, Tóquio e 
Chicago.

Para visitar o blog da Creche Raul Cortez e acompanhar o trabalho desta equipe 
nota dez. Basta clicar na imagem.

[FOTO]

Parabéns a equipe da Creche Municipal Raul Cortez pelo belo trabalho que vem 
realizando, o Rioeduca agradece o carinho em compartilhar conosco suas 
atividades.

Venha você também fazer parte desta 
REVOLUÇÃO
, se a sua escola ou professor tem um blog ou está integrada em algum projeto 
divulgue através deste portal. 

Basta enviar um e-mail ao representante da sua CRE, com um breve relato e 
registro de imagens (fotos, vídeos ou ppt).

[FOTO]

Prof
 Márcia Cristina Alves

     Representante do Rioeduca na 9
CRE
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     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet

9ªcre
(227)

creches
(89)

blogdeescolas
(54)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns ao belo trabalho da Creche e a sua postagem Marcia.
Amo o trabalho desenvolvido nas creches.E também amei ver minha montagem na sua 
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postagem.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 08/03/2012 18:52
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 05/03/2012
<TÍTULO>
O blog da São João Batista

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, blogdeescolas.

Blog, abreviatura do termo em inglês weblogs, tem como características a 
facilidade em que pode ser criado, editado e publicado. Em geral, expressa 
relatos pessoais, idéias e sentimentos do autor, sobre os mais diversos assuntos
e áreas. O uso para fins pedagógicos, no entanto, começou a ganhar destaque na 
blogosfera brasileira.

Conheça o Bog da Escola Municipal São João Batista

[FOTO]

O Blog da São João Batista apresenta uma citação de Piaget como filosofia

A principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas 
novas, não simplesmente repetir o que outras gerações já fizeram. Homens que 
sejam criadores, inventores, descobridores. A segunda meta da educação é formar 
mentes que estejam em condições de criticar, verificar e não aceitar tudo que a 
elas se propõe.

     Jean Piaget

Contribuições para o ensino e aprendizagem

A possibilidade da criação coletiva e a aproximação de alunos e professores são 
apontadas como as principais contribuições que os blogs podem trazer para o 
processo de ensino e aprendizagem. São aplicativos fáceis de usar que promovem o
exercício da expressão criadora, do diálogo entre textos, da colaboração.

Palavra de pesquisadora

Segundo Sônia Bertocchi, pesquisadora do Centro de Estudos e Pesquisas em 
Educação, Cultura e Ação Comunitária (CENPEC) e coordenadora do N
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cleo de Interatividade do Portal EducaRede, explica que os blogs permitem o 
desenvolvimento de tarefas em equipe. 
O trabalho pedagógico com a ferramenta privilegia interatividade, autoria, 
autonomia, registro e protagonismo
, completa a pesquisadora que mantém o Lousa Digital, espaço de reflexão 
coletiva sobre o uso pedagógico da Internet, também entre os indicados ao 
Blopes.

Apresse-se, construa você também um Blog Educacional!

Para você que visitou essa página, lembre-se de deixar o seu comentário, 
gostariamos de saber a sua opinião, pois ela faz toda a diferença para nós!!

[FOTO]
tweet

4ªcre
(164)

blogdeescolas
(54)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pelo blog! O blog é uma ferramenta que muito contribui no  processo de 
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ensino e aprendizagem.Fácil  de usar  promove o exercício da expressão criadora,
do diálogo , da criatividade e da colaboração entre alunos e professores.
Postado por 
Fatima Braga
 em 05/03/2012 08:02
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 08/03/2012
<TÍTULO>
Extraclasse - Um Complemento da Aprendizagem

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, eventos.

Hoje, mais que em outras épocas, se exige do educador uma postura alicerçada num
processo permanente de reflexão que leve a resultados inovadores no trato da 
educação. Sem d
vida que, as contribuições de Paulo Freire levam o educador a consciência de si 
enquanto ser histórico que continuamente se educa num movimento dialético no 
mundo que o cerca. Não é, pois, por acaso que as idéias freireanas se articulam 
com os interesses na formação do educador, pois, não se perde de vista o caráter
histórico do homem associado sempre à prática social.

[FOTO]

O Valor do Extraclasse na Escola Municipal Suiça

[FOTO]

Mais uma vez os alunos do PEJA da Escola Municipal 04.11.015 Suíça participaram 
de uma aula extra-classe. Eles foram convidados para assistirem o espetáculo 
DE TUDO SE FAZ CANÇÃO
, com m
sicas de Milton Nascimento, na sexta-feira, 02/03/2012, na Lona Cultural João 
Bosco

     Assim como os alunos todos os 
professores e direção participaram deste evento e como a escola é um elo entre 
seus três turnos, os professores do Ensino Fundamental também foram convidados e
muitos ali estavam presentes.

Eventos como este e outros, os quais os alunos da Suíça já participaram são 
muito importante, tanto para o Ensino Fundamental como para o PEJA, pois educar 
é abrir o leque de informações e formações para o aluno.
Texto: Professora Fátima Barros - Gestora da Unidade
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A principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas 
novas, não simplesmente repetir o que outras gerações já fizeram. Homens que 
sejam criadores, inventores, descobridores. A segunda meta da educação é formar 
mentes que estejam em condições de criticar, verificar e não aceitar tudo que a 
elas se propõe.
 (Frases e Pensamentos de Jean Piaget)

[FOTO]

Sua Escola desenvolveu uma atividade especial? Compartilhe conosco, envie para 
anaaccioly@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

eventos
(210)

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>
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Parabéns! Para o Peja o aprendizado extra classe tem que ser uma realidade 
constante!
Postado por 
bete ribas
 em 08/03/2012 12:56

Essa equipe da Suíça eu conheço! Especial!
Vocês são nota 10! Parabéns pelo trabalho!
Postado por 
Stella Reis
 em 10/03/2012 19:27

Na meio do caminho havia uma pedra, havia uma pedra no meio do caminho.
Pedra? Não
No meio do meu caminho passei por uma construção de conhecimentos, de amizades ,
de saberes. Trabalhei nesta escola 3 anos de minha vida. Se gosto e sei 
trabalhar no PEJA foi lá que aprendi, excelente direção, excelentes colegas que 
não medem esforço para ajudar não só uns aos outros como também  ajudam na 
reconstrução dos saberes dos alunos. Parabéns Escola Suíça, por tudo e todos que
vocês constroem. Beijos com muitas saudades . Liete
Postado por 
LIETE DINIZ GOMES
 em 12/03/2012 14:28
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 06/03/2012
<TÍTULO>
Acolhimento do PEJA no CIEP Tancredo Neves

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, peja.
O CIEP Tancredo Neves está localizado no bairro do Catete, é uma das escolas que
funciona em horário integral 
e atende turmas da Educação Infantil ao 5
 ano do Ensino Fundamental. No horário noturno esta unidade escolar atende aos 
alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos 
 PEJA.

O início do ano letivo para o PEJA do CIEP Tancredo Neves foi muito especial, 
este momento foi pensado para apresentar a nova direção e receber os alunos. 
Além de dar-lhes as boas- vindas, a intenção da direção era mostrar a import
ncia de frequentar a escola e estimular os alunos a continuarem seus estudos.

[FOTO]

Como forma de incentivo aos alunos do PEJA a direção da escola convidou a 
professora Telma Cordeiro, ex-aluna do CIEP Tancredo Neves, para participar 
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deste momento de acolhimento e mostrar aos alunos este exemplo positivo.

[FOTO]

Professora Telma Cordeiro

A professora Telma ingressou no CIEP para cursar o Bloco II do PEJA I 
(correspondente ao 4
 e 5
 anos do Ensino Fundamental), e hoje em dia é formada em Pedagogia Bilíngue.

     Sua fala foi emocionada, como muitos 
momentos do dia-a-dia do PEJA.

Consideramos os alunos do PEJA muito especiais. São pessoas que trabalham o dia 
inteiro e se esforçam ao máximo para frequentar a escola e aprender, nas poucas 
horas de folga que tem. Apesar do n
mero crescente de jovens entre 15 e 20 anos, a maioria dos alunos está na idade 
adulta. Temos inclusive diversos idosos, entre eles Dona Dulce, com mais de 80 
anos, e muita vontade de ir às aulas - não falta uma.
 - Relato da professora Claudia Porto ( Coordenadora Pedagógica do CIEP Tancredo
Neves)

[FOTO]

Da esquerda para a direita: Dona Dulce e professora Rosane

Durante o encontro a direção mostrou aos alunos o vídeo 
Sonhos
 com um belo texto de Clarice Lispector.
[VÍDEO]

Muito sucesso aos alunos e equipe do CIEP Tancredo Neves em 2012!

[FOTO]

Professor, você também pode divulgar os projetos e blogs de sua escola. Para 
isto, entre em contato com o representante Rioeduca em sua CRE.

Gostou desta publicação? Você pode deixar um comentário e clicar no botão 
curtir
 para compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

     Professora Renata Carvalho - 
Representante Rioeduca 2
CRE
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     Twitter: @tatarcrj

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

2ªcre
(192)

peja
(21)

<COMENTÁRIOS>

Muito emocionante ver pessoas de idade avançada buscando através do estudo 
alcançar seus sonhos.Parabéns  PEJA no CIEP Tancredo Neves!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 06/03/2012 09:34
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 12/03/2012
<TÍTULO>
Parabéns ao Rio de Janeiro – Cidade Maravilhosa

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, blogsdeescolas.

     Visitando o blog da E.M. L
cia Miguel Pereira encontramos uma bela homenagem ao aniversário da cidade do 
Rio de Janeiro.

[FOTO]

No dia 01 de março nossa cidade completou 447 anos e para homenageá-la a Sala de
Leitura da E.M. L
cia Miguel Pereira realizou com os alunos uma atividade para comemorar esta data
tão importante.

Durante os encontros na Sala de Leitura os alunos ouviram a m
sica 
Samba do Avião
 de Tom Jobim e também puderam conversar sobre as belezas de nossa cidade. Ao 
final da atividade cada aluno escolheu o ponto turístico da cidade do Rio de 
Janeiro que mais lhe agrada e fez um desenho sobre ele.

Assista ao vídeo que re
ne os desenhos feitos pelos alunos homenageando a cidade.
[VÍDEO]

Ainda como forma de parabenizar o Rio de Janeiro por seus 447 anos, os 
professores e alunos criaram um acróstico com o nome da cidade.

[FOTO]

Parabéns aos professores e alunos da E.M. L
cia Miguel Pereira pela bela homenagem a nossa cidade
.

Conheça mais sobre o trabalho da E.M. L
cia Miguel Pereira visitando seu blog
http://escolaluciamiguelpereira.blogspot.com/

Clique e conheça outra publicação sobre a E.M. L
cia Miguel Pereira no portal Rioeduca
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O 
Meio Ambiente no Meio da Gente

Divulgue também o blog de sua escola. Queremos conhecê-lo! Para isto, entre em 
contato com o representante Rioeduca em sua CRE.

[FOTO]

Clique e conheça o representante Rioeduca em sua CRE.

Gostou desta publicação? Você pode deixar um comentário e clicar no botão 
curtir
 para compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

     Professora Renata Carvalho - 
Representante Rioeduca 2
CRE

     Twitter: @tatarcrj

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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blogsdeescolas
(402)

2ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns! Belo trabalho.
Postado por 
Fatima Lucia braga
 em 12/03/2012 00:21

Parabéns pelo trabalho.Nosso Rio de Janeiro é maravilhoso.O desenho dos alunos 
estão lindos.Estou seguindo o blog.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 12/03/2012 00:49

Puxa, ficou ótimo esse vídeo!!!
Postado por 
Tatiana Moura
 em 12/03/2012 02:36

Belo trabalho de toda a equipe da E.M. Lúcia Miguel Pereira.
Lindo video.
Postado por 
Adriana Afonso
 em 12/03/2012 11:28

Ficou lindo, gente! Parabéns para o Rio e para nós que vivemos nesta belíssima 
cidade! Fico feliz em fazer parte da equipe L.M.P.!!
Postado por 
Ana Carolina Cunha
 em 12/03/2012 23:36

Parabéns!!! Ficou lindo!!! Estou orgulhosa de nossos carioquinhas!!!
Postado por 
Renata Pontes
 em 16/03/2012 17:50
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 06/03/2012
<TÍTULO>
Bom Carnaval com Responsabilidade!
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<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescolas, carnaval.

A professora Carla Maria de Oliveira Ramos que ministra a disciplina de ciências
na

     E. M. Dr. Nelcy Noronha, que compõe o 
grupo de escolas da 9
 CRE,

     preocupada com seus alunos neste período
de Carnaval desenvolveu uma aula

     para alertar sobre o perigo das doenças 
transmitidas pelo beijo na boca.

[FOTO]

Parece brincadeira, mas a preocupação da professora Carla é muito séria. Temos 
visto casos destas doenças crescerem pela falta de informação por parte dos 
jovens e de seus familiares. A iniciativa da professora foi abraçada pelos 
colegas da escola e obteve um ótimo resultado junto aos alunos. 

[FOTO]

A professora Carla que já leciona a disciplina de ciências nesta escola há 
aproximadamente 20 anos, e que demonstra grande prazer no seu trabalho, procura 
oferecer o melhor aos seus alunos sempre passando informações e tirando d
vidas acerca da sa
de e comportamento dos mesmos. Ela nos enviou um e-mail compartilhando seu 
trabalho que está também no blog da escola, no qual a professora é uma das 
principais colaboradoras nas postagens, ela inclusive nos disse que acredita na 
presença das tecnologias da informação e comunicação na vida escolar e que faz 
uso constante do computador e internet como ferramentas pedagógicas. Vamos 
reproduzir agora a apresentação feita pela professora no e-mail que ela nos 
enviou: 

Já no início do ano letivo, com a aproximação do Carnaval, muito me preocupava 
esse evento onde o Carnaval é visto como um feriado com muitas bebidas, paquera 
e, com isso o beijo na boca. Minha clientela inclui alunos do 6
 ao 9
 ano (pré-adolescentes e adolescentes) e sabemos que a vida social do jovem 
atual é 
ficar
 e quando vão a festas eles (e elas também!) apostam para ver quem beija mais. 
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Preocupada em fazer os jovens refletirem, montei uma aula sobre 
Carnaval e as doenças transmitidas pelo beijo na boca
 e coloquei no blog da escola. O objetivo era fazer com que os alunos se 
identificassem com a situação, refletissem e fossem agentes multiplicadores do 
conte
do da aula. Convidei vários professores a fazerem o uso da aula, caso quisessem 
utilizá-la.

Finalizei a aula com a construção de cartazes informativos aos quais fizeram 
parte do mural da escola no nosso Grito de Carnaval. De posse das fotos tiradas 
em sala de aula e do mural escolar, produzi um vídeo e postei no blog. Que 
satisfação foi ver os alunos se reconhecerem no vídeo junto com seus trabalhos.

O resultado foi impressionante, pois houve muitos comentários no blog de 
agradecimento pela aula, dos informes das doenças, das fotos que impressionaram,
dos vídeos e o melhor: que foram mais conscientes para o Carnaval e que 
alertarem os colegas. Não há nada melhor para um professor quando ele consegue 
atingir seus objetivos e deixar seus alunos felizes.

[VÍDEO]

A aula da professora se divide em dois momentos com duas postagens no blog, o 
vídeo acima reproduz o segundo momento, mas disponibilizaremos abaixo os dois 
links que direcionam para os dois momentos onde o leitor poderá conferir todo o 
desenvolvimento deste trabalho e também os comentários deixados pelos alunos no 
blog.

1
 momento - Carnaval: Doenças transmitidas pelo beijo

http://nelcynoronha.blogspot.com/2012/02/carnaval-doencas-contraidas-pelo-beijo.
html

2
 momento - Adorei essa aula!

http://nelcynoronha.blogspot.com/2012/02/adorei-essa-aula.html

Agradeço a professora Carla por compartilhar seu projeto conosco ajudando a 
enriquecer nossa troca de experiências e a toda equipe da E. M. Dr. Nelcy 
Noronha que vem desenvolvendo ótimos trabalhos que podem ser acompanhados pelo 
blog da escola. 

Blog da Escola Nelcy Noronha: 
http://www.nelcynoronha.blogspot.com/

Venha você também fazer parte desta REVOLUÇÃO, se a sua escola ou professor tem 
um blog ou está integrada em algum projeto divulgue através deste portal. 

Basta enviar um e-mail ao 
representante da sua CRE
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, com um breve relato e registro de imagens (fotos, vídeos ou ppt).

Prof
 Márcia Cristina Alves

     Representante do Rioeduca na 9
CRE

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet

9ªcre
(227)

blogdeescolas
(54)
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carnaval
(3)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns Professora Carla pelo excelente trabalho realizado com os nossos 
alunos! Foi muito legal ver de perto o entusiasmo deles na participação dessa 
atividade, que contribuiu para a conscientização de brincar o carnaval com 
responsabilidade. Beijos da sua coordenadora: Claudia Mayrinck.
Postado por 
Claudia Mayrinck
 em 06/03/2012 09:06

A professora Carla em nossa escola é um exemplo do trabalho desenvolvido nesta 
escola: responsabilidade, amor, comprometimento. Eu tenho muito orgulho de estar
ao lado de profissionais de altíssima qualidade. Este trabalho agora mostrado, é
só um dos tantos desenvolvidos por esta excelente professora. Parabéns 
PROFESSORA CARLA MARIA!!!!!! Um beijo dessa diretora "véia de guerra" que tanto 
te admira!
Postado por 
claudia machado
 em 06/03/2012 10:48

Parabéns à profa.Carla e aos demais professores que planejam suas atividades 
articulando o conhecimento científico com o cotidiano dos alunos. 
O projeto em pauta agora é sobre dengue.Todos os professores estão envolvidos e 
desenvolvendo diferentes atividades para envolver não somente os alunos, mas 
toda a comunidade.
Postado por 
Maria de Fátima Alves de Oliveira
 em 06/03/2012 12:53

Obrigado Prof Márcia Cristina pela postagem e por reconhecer o trabalho feito 
com muito amor, carinho, compromisso e responsabilidade.
Agradeço também a direção  da escola Dr. Nelcy Noronha que não mede esforços 
para realizar nossos projetos.É por isso que escolhi o grupo para ser também a 
minha família, sem desmerecer NINGUÉM, dos professores aos funcionários pois 
acreditam e participam do  trabalho que fazemos. Amo vocês e esta escola.
Beijos
Carla
Postado por 
Carla Maria
 em 06/03/2012 13:13

Parabéns, Carla!
Seu trabalho é dez mesmo. Esse é o verdadeiro espírito do educador. :)
Postado por 
Larissa
 em 06/03/2012 13:24
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Melhor do que ver a publicação deste trabalho é acompanhar de perto a 
"grandiosidade" da sua execução. Uma profissional "grande" por dentro, que 
coloca emoção, competência e criatividade em tudo o que faz. Seu trabalho 
professora e amiga querida produz frutos grandiosos, que são: sorrisos, 
responsabilidade, cooperação, liberdade, confiança e aprendizagem de verdade.
Postado por 
Karen Patrícia Corrêa Cury
 em 06/03/2012 20:05

Parabéns Professora Carla por desenvolver esse trabalho tão bonito com os nossos
alunos e por ter a preocupação de conscientizá-los a respeito da 
responsabilidade até na hora de brincar o carnaval. Você fortalece a nossa 
equipe com as suas iniciativas pedagógicas! Um abraço.
Claudia Mayrinck.
Postado por 
Claudia Mayrinck
 em 07/03/2012 21:06

Parabéns, Carla, e a toda a equipe da EM Dr. Nelcy Noronha pelo trabalho 
consciente e articulado. É desta forma que conseguimos sucesso e qualidade no 
que fazemos!!!
Postado por 
Rita Simone
 em 11/03/2012 12:44
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 07/03/2012
<TÍTULO>
Rio de Janeiro, como é grande nosso amor por você!

<TAGS>
Tags: 
6ªcre.

Rio de Janeiro, como é grande nosso amor por você!
No dia 1
 de março, nossa cidade completou 447 anos e para homenageá-la, a E. M. 
Amarelinho e a Creche Municipal Zilka Salaberry realizaram atividades com seus 
alunos para comemorar esta data.

O tema foi trabalhado de forma prazerosa, din
mica e criativa. 

A E. M. Amarelinho, que tem como Projeto Politico Pedagógico: 
Sou do Rio, sou carioca, Sou Amarelinho
, sob a coordenação da prof
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 Marli e com a participação da turma EI-10 desenvolveu o tema: 
Rio, Cidade Maravilhosa
. O assunto foi abordado através de conversa, desenho, m
sica e dramatização.

[FOTO]

A professora Marli, da turma EI 10, utilizou a técnica do autorretrato dos 
alunos para trabalhar identidade e a autoestima dos mesmos, a fim de que se 
reconhecessem como cidadãos cariocas e responsáveis pelo cuidado e amor para com
a cidade. 

[FOTO]

[FOTO]

Os alunos desenharam os principais pontos turísticos do Rio de Janeiro, o mar e 
mostraram assim, o seu amor pela 
Maravilhosa Cidade.

Comemorando o aniversário da Cidade do Rio de Janeiro na Creche ZilKa Salaberry

Através de conversa e dramatização, o aniversário da Cidade do Rio de Janeiro 
foi comemorado pela criançada. Eles cantaram parabéns com as educadoras e 
realizaram vários trabalhos que retrataram a beleza do nosso Rio de Janeiro.

RIO EU GOSTO DE VOCÊ...

[FOTO]

Parabéns E. M. Amarelinho e Creche Municipal ZilKa Salaberry. 

. 
[VÍDEO]

[FOTO]

Gostou desta publicação? Deixe um comentário!

Agora você pode clicar no botão 
curtir
 e compartilhar esta matéria com seus amigos do Facebook. Vamos lá, clique em 
curtir
 e compartilhe!
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Professora Fatima Lucia Braga

     Representante Rioeduca 6
CRE

     Twitter: @bragafatima

     Email: fatimabraga@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

6ªcre
(247)

<COMENTÁRIOS>

Amei a reportagem e o vídeo comemorativo do aniversário da Cidade do Rio de 
Janeiro. Parabéns a equipe RioEduca, sempre valorizando o trabalho feito nas 
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unidades escolares. 
Sim. Nós somos a 6ª CRE!
Postado por 
CÁTIA CRISTINA
 em 07/03/2012 19:23
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 08/03/2012
<TÍTULO>
E. M. Portugal diz NÃO ao Bullying

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

A Escola Municipal Portugal, situada no bairro de São Cristovão e que pertence a
1
 Coordenadoria Regional de Educação, começou o ano de 2012 dando continuidade ao
trabalho de prevenção ao Bullyng.

[FOTO]

Bullying é um termo da língua inglesa (
bully = 
valentão
)
 que se refere as diferentes formas de atitudes agressivas, que podem ser 
verbais ou físicas, intencionais e repetitivas. Estas agressões 
costumam causar ang
stia e tristeza, até mesmo dor com o objetivo de constranger ou agredir a outra 
pessoa.

Desde 2011, professores e alunos se empenham em multiplicar as ações e projetos 
que levem a comunidade a fazer reflexões sobre diversidade e respeito. Os jovens
da escola já entendem a import
ncia do respeito às diferenças, e das atitudes de solidariedade. Com esses 
valores, a equipe procura despertar entre alunos um convívio saudável, criando 
cada vez mais um ambiente de amizade e toler
ncia.

As professoras Tereza Terra e Claudia trabalharam o tema, e após a roda de 
conversa, os alunos construíram textos e produziram interessantes trabalhos de 
arte.

Clique na imagem abaixo, para ver este e outros projetos da E.M Portugal.

[FOTO]
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[FOTO]
tweet

projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Excelente trabalho!! Parabéns a todos da E.M. Portugal!!
Postado por 
Clarice menezes
 em 08/03/2012 07:10

Despertar entre alunos um convívio saudável, criando  um ambiente de amizade ,de
 tolerância e despertar entre alunos um convívio saudável, criando cada vez mais
um ambiente de amizade ,tolerância e respeiro às diferenças é tudo de 
bom.Parabéns!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 08/03/2012 23:19

Como já dizia o mestre Paulo Freire,"Escola é lugar de Gente Feliz". Importante 
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criar um ambiente harmônico para todos. 

Rute, mais uma vez agradeço a carinho que tem com nosso blog... Sucesso!!!!!!!
Postado por 
Alexandre Roque
 em 10/03/2012 10:47

Parabéns a toda equipe da E.M. Portugal... já começa o ano letivo com ações 
importantes para o bem estar de toda a comunidade escolar.
Postado por 
JOSE LUIZ
 em 10/03/2012 22:57
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 12/03/2012
<TÍTULO>
Ambiente Digital da C.M Homero José dos Santos

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, blogsdeescolas.

A Creche Municipal Homero José dos Santos, situada na Mangueira, zona norte da 
cidade , começou a utilizar em sua comunidade, uma nova forma de comunicação: O 
blog educacional.

Aline, diretora da creche, e sua equipe estão felizes com o espaço digital, que 
será usado para expor os projetos, eventos da unidade, além de passar 
informações importantes para os responsaveis e famílias das crianças.

A primeira publicação postada no blog revelou a alegria da festa do carnaval.
A Mangueira é o berço do samba, e como não poderia ser diferente, nesta 
sexta-feira, realizamos em nossa Creche o 
Grito de Carnaval do Mestre Tinguinha
. Durante toda a semana conversamos com os pequenos sobre o Carnaval, assunto 
muito frequente nas conversas durante os 365 dias do ano em nossa comunidade.

O ambiente digital da Creche Homero José está colorido, e promete estar sempre 
repleto de novidades para a comunidade mangueirense, e para todos leitores. 

Conheça, divulgue, compartilhe, curta e siga o blog educacional da Creche Homero
José dos Santos. Clique na imagem abaixo para acessar o espaço virtual da 
unidade:

[FOTO]
tweet
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blogsdeescolas
(402)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pela criação do ambiente digital da escola.Já estou seguindo.
Postado por 
Fatima Lucia braga
 em 12/03/2012 00:35

gostei!!! Parabéns a equipe pelo blog e pela linda creche
Postado por 
elisete
 em 12/03/2012 15:26

Que lindo Aline!!! 
Estarei sempre por aqui para matar a saudade de ti e dessa Comunidade 
maravilhosa que eu aprendi a amar!!!  Muitos beiiiijos!!! "A Mangueira é tão 
grande que nem cabe explicação!" Parabéns!!!
Postado por 
Profª. Ana Neves
 em 12/03/2012 16:41
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A criançada parece ter samba no pé! kkk. Parabéns!
Postado por 
Adriano
 em 12/03/2012 17:46

Muito obrigada pelos elogíos, que bom que vocês gostaram!
Postado por 
Tatiana
 em 13/03/2012 08:52
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 13/03/2012
<TÍTULO>
Palestra: Seja um Líder 5 Estrelas no GEC Carlos Lacerda

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, blogsdeescolas, eventos.
Os alunos do Ginásio Experimental Carioca Carlos Lacerda puderam assistir a 
palestra 
Seja um Líder 5 Estrelas
 ministrada pelo professor Fernando Paixão, no dia 2 de março, na própria 
unidade escolar 
.

[FOTO]

[VÍDEO]

[FOTO]
Para saber mais sobre o GEC Carlos Lacerda e ver mais da palestra, acesse o 
blog:
http://ginasiocariocacarloslacerda.blogspot.com/p/videos.html

[FOTO]
tweet
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blogsdeescolas
(402)

eventos
(210)

7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Tema importantíssimo abordado pelo Professor Fernando Paixão.É preciso mostrar 
ao jovem que a capacidade de liderar independe de suas condições financeiras.É 
importante que ele saiba como fazer para alcançar suas metas.Palestra bem 
ilustrada e de fácil compreensão!Parabéns!!!
Postado por 
Maria deLourdes
 em 13/03/2012 21:02

Bom dia, Roberta Vitagliano quero agradeçer por esta oportunidade de estar aqui 
no Blog e dizer a você, ao Blog e a todos os participantes.  Foi uma experiência
maravilhosa, foi um projeto que sempre quis fazer mas nunca tive a oportunidade.
 Esses adolescentes são magnificos, após a palestra sai de lá revigorado. 
Absorvi cada olhar e espectativas deles, sem contar que eles foram os causadores
da minha excelência.

Quero agradecer a Diretora Mônica do GEC Carlos Larceda pelo apoio, dedicação e 
tratamento de todos os seus colaboradores a minha pessoa, são excelentes 
profissionais com competência de sobra. Realmente essa escola é referência para 
o país. estive na University of California Irvine e la tem um modelo idêntico. 
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Eles estão de parabéns.

Obrigado por Tudo porque o meu sucesso é a vitória de vocês.

Frase do Dia:

" A Qualidade não está nas coisas e nem nas pessoas e sim na relação entre elas"
Robert Pirsig

Abraços 

Fernando Paixão
Postado por 
Fernando Paixão
 em 14/03/2012 11:03

Excelente palestra. Parabéns !!!
Postado por 
Soeuso
 em 14/03/2012 14:46
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 15/03/2012
<TÍTULO>
O Sucesso do Professor Luiz Felipe e alunos da E.M. Francis Hime na OBMEP

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, obmep, olimpíada, de, matemática.

     A Escola Municipal Francis Hime tem 
conseguido ótimos resultados nas últimas edições da Olimpíada Brasileira de 
Matemática das Escolas Públicas(OBMEP). Só em 2011, a escola ficou com 6 
medalhas, sendo 1 de ouro, 1 de prata, 4 de bronze,15 menções honrosas, além de 
professor e escola premiados.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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Atuo na rede desde 1996 na primeira matricula e na segunda desde 1999.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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7ªcre
(192)

de
(8)

obmep
(3)

matemática
(2)

olimpíada
(1)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns aos alunos e professores da E.M. Francis Hime! Muito sucesso para 
vocês!
Postado por 
Renata Carvalho
 em 15/03/2012 08:26

Conheço o Prof. Luiz Felipe há muitos anos; trabalhamaos juntos em uma escola 
particular;e  posso afirmar com certeza qu ele é isso tudo.Conheci-o no início 
de sua carreira, há anos atrás, e ele já era um professor incomodado com a 
aprendizagem de seus alunos. Já naquela época, ele não se conformava em ensinar 
matemática, simplesmente. Lembro que as provas dele eram raridades; as questões 
eram contextualizadas co recortes de jornais e outros textos.A prova de 
Matemática dele parecia uma prova de qualquer outra matéria, menos de 
Matemática, bem feita, bem redigida e principalmente, agradável ao aluno. 
Parabéns colega, por não ter permitido que os anos o engessassem dentro da 
mesmice. Nossos alunos só ganham com isso!
Postado por 
Vandith Vieira da Silva santos
 em 15/03/2012 12:30

Realmente fazem um trabalho de excelência! Parabéns a todos!
Abraços
Postado por 
Dilma Vianna
 em 15/03/2012 20:36

Em 1965,atuei na Escola Francis Hime,como  "professoranda".Era uma casa  
amarelinha, com dois pavimentos Na rua só existia ela ,um    Clube e a Fazenda 
do Francis Hime. .Fui recebida pela diretora Iracema e muito tensa me dirigi à  
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sala de aula.Foi a minha 1ª Turma.A primeira escola em que trabalhei. 
Hoje fico muito feliz em saber que a Escola continua tendo uma equipe 
interessada em dar o melhor de si para que seus alunos tenham um ensino de 
qualidade.
Parabéns a toda equipe de Matemática liderada pelo professor Luiz Felipe.
Postado por 
Bernadete de Lourdes
 em 16/03/2012 11:57

Tive o privilégio de conhecer e trabalhar com o prof Luiz Felipe e quero 
parabenizá-lo pela sua competência e comprometimento com o ensino público. 
Estamos precisando de professores com este perfil para transformarmos a história
da educação pública no Brasil !!
Postado por 
Suely Mesquita
 em 17/03/2012 17:45

PARABÉNS PROFESSOR! PARABÉNS EM FRANCIS HIME! PARABÉNS ALUNOS!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 17/03/2012 21:39

Felipe, quem sabe e quer, faz.  Tenho orgulho de ser seu colega de profissão.  A
gente é mal tratado quando opta por ensinar à inteligência.  Mas não há outro 
caminho.  Para isso fomos feitos e por isso somos diferentes. Fico muito feliz 
por ter uma filha que é sua aluna.  Obrigado por tudo e parabéns.
Postado por 
Daniel Lisbôa
 em 19/03/2012 20:57
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 21/03/2012
<TÍTULO>
Professores e alunos da Rede refletem sobre espaços urbanos
A terceira edição da formação docente do Projeto Ciência Hoje de Apoio à 
Educação das Crianças no Rio de Janeiro foi uma grande surpresa para cerca de 
200 professores dos 5
 anos da rede municipal.

[FOTO]

     No Circuito de Oficinas 
Aventure-se RIO
, os professores saíram a campo com um projeto de pesquisa bem definido: 
comparar realidades e paisagens da cidade do Rio de Janeiro, contribuindo na 
construção de uma visão ampla do ambiente e da vida urbana. A formação aconteceu
entre os dias 6 e 10 de fevereiro e incluiu estudos de campo no Bosque da Barra.
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     A incorporação do estudo de campo à 
formação docente - um dos diferenciais do 
Aventure-se RIO
 - tem por objetivo desenvolver o espírito e o pensamento científico dos 
professores e, consequentemente, de seus alunos. Para a Diretora Pedagógica do 
Projeto, Maria Del Carmen Chude, este Circuito de Oficinas e a saída a campo 
representam um espaço para reflexão sobre os desafios da nossa vida social.

     O Projeto Ciência Hoje de Apoio à 
Educação das Crianças é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação em 
parceria com o Instituto Ciência Hoje (ICH) desde 2010. E neste Circuito de 
Oficinas, a formação já foi considerada positiva antes mesmo do final da 
formação. Após o estudo de campo, professores relataram que o curso superou as 
expectativas. 
O formador incentivou-nos o tempo inteiro, tornando as aulas super interessantes
e din
micas, além de despertar a nossa curiosidade científica
, ressaltou a professora Isabel Cristina de Oliveira Mendonça da Escola 
05.15.032 Leonor Posada.

     Agora, o próximo passo de Isabel e todos
os outros professores é sair a campo com seus alunos, dando-lhes a oportunidade 
de aproximar os ecossistemas do seu cotidiano e de desenvolver um estudo 
comparativo com o local onde vivem. 
Dessa forma, eles terão a oportunidade de estudar na prática, preparando-se para
não somente compreender o mundo, mas para questioná-lo e, por fim, mudar sua 
própria realidade
, destaca a Gerente de Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de Educação, 
Ana Cristian Thomé Veneno.
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<COMENTÁRIOS>

O Projeto Ciência Hoje é muito importante para os alunos e para os professores 
da rede municipal. É importante despertar nossos pequenos cientistas...
Postado por 
Neilda Silva
 em 06/03/2012 14:53

Que surjam os pequenos cientistas para num futuro próximo se tornarem grandes 
cientistas.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 06/03/2012 20:20
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 06/03/2012
<TÍTULO>
É Tudo Verdade na E. M. Grécia

     O Cineclube da E.M. Grécia, em Vila da 
Penha, recebe nos dias 27 e 28 de março o Festival
É Tudo Verdade
. Serão exibidos para os alunos os seguintes filmes: Passaporte H
ngaro, de Sandra Kogut; Fala Tu, de Guilherme Coelho; e Cartola, de Lírio 
Ferreira e Hilton Lacerda. As sessões acontecem às 10h30min e 13h.

O projeto 
É Tudo Verdade nas Escolas
é uma parceria com o projeto Cineclube nas Escolas e a Riofilme. O objetivo é 
divulgar o documentário brasileiro no cotidiano de alunos da rede p
blica municipal do Rio de Janeiro.

Fundado em 1996, o 
É Tudo Verdade - Festival Internacional de Documentários
 é o principal evento dedicado à difusão do cinema documental na América Latina.
Com entrada gratuita, apresenta anualmente as principais novidades da produção 
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audiovisual documental do Brasil e do mundo.

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 07/03/2012
<TÍTULO>
Por Um Rio de Paz! Ciep Célia Martins Menna Barreto

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.

Para comemorar o aniversário de nossa cidade, as escolas da 8
 CRE fizeram reflexões sobre a Paz. 
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No Ciep Célia Martins Menna Barreto, o pensar sobre a Paz trouxe inspiração e o 
dia 1
 de março ficou marcado como um dia de muitas criações, alegria e beleza!

[FOTO]

A Cidade do Rio de Janeiro completou 447 anos. Nada melhor do que ter a Paz como
o tema das comemorações desta data tão importante para todos os cariocas.

O Ciep Célia Martins planejou uma semana de atividades voltadas para o 
conhecimento da nossa cidade e no dia 1
 de março, reuniram-se para refletir sobre a Paz que todos desejamos e a cidade 
do Rio de Janeiro merece!

A reflexão trouxe consigo inspiração para os alunos que produziram lindos 
desenhos e textos.

Vejam o texto criado pelo
aluno Sidnei Miguel, da turma 1501:

[FOTO]

O Cristo Redentor faz parte do Rio de Janeiro

     Isso me faz querer festejar o dia 
inteiro!

     Então eu tenho que dizer:

     O Cristo pode não ser

     Só uma estátua para você!

     Parabéns, Rio de Janeiro!

     Você vai continuar existindo pelo 
infinito inteiro...

[FOTO]

A data foi um importante momento para pensar em atitudes que cada um pode ter 
para cuidar da cidade, tornando-a um espaço melhor para todos os seus moradores.

[FOTO]
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A Paz é uma semente que precisa ser cultivada todos os dias, em todos os 
ambientes. Ela é fundamental na busca de uma vida plena e feliz!

A produção dos alunos não foi
só uma forma
de celebração, na verdade se tornou um pedido coletivo para que todos tenham 
dias mais tranquilos e seguros.

Continuaremos plantando sementes de Paz!

 Professora Ione Rezende
(Sala de Leitura)

[FOTO]

A escola é um ambiente de m
ltiplas descobertas e aprendizagens!

Entre em contato com o Rioeduca e fale um pouco do que seus alunos estão

aprendendo.

[FOTO]
tweet
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8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

Linda postagem e maravilhoso o trabalho da escola.Que Deus cubra de PAZ nosso 
maravilhoso Rio de Janeiro.
Postado por 
Fatima Braga
 em 07/03/2012 10:28

Parabéns a toda a equipe deste CIEP maravilhoso que "Éééééé da 
oitava"!!!!!!!!!!!!! Que a Paz nos acompanhe sempre!
Postado por 
Jô Cruz
 em 07/03/2012 10:57

Excelente trabalho desenvolvido por toda equipe!!! Paz pra todos nós!
Postado por 
Ione Rezende
 em 07/03/2012 14:32

A Paz será sempre o melhor sentimento de uma nação! Que esta reflexão se estenda
a todas as escolas da nossa cidade e que episódios de violência e medo fiquem no
esquecimento. Esse é meu desejo! Parabéns, Neilda, pela linda postagem e linda 
iniciativa da escola.
Postado por 
Nilza F. Silva
 em 07/03/2012 18:07

Ótimo trabalho!!! Parabéns para vcs, meninas!!!!
Postado por 
Celia
 em 07/03/2012 19:27

Parabéns ! Que a paz seja sempre presente em nós!
Postado por 
bete ribas
 em 08/03/2012 13:02
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 16/03/2012
<TÍTULO>
Afinal, o Que É  Blog?  Para que Serve? Como Criar o Meu?

<TAGS>
Tags: 
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5ªcre, blogdeeducadores, blogsdeescolas.

Aconteceu dia 9 de março a 1
 Oficina de Blogs 2012 coordenada pelas representantes do Rioeduca, Regina 
Bizarro e Renata Carvalho, respectivamente 5
 e 2
 CRE, no Auditório da Escola Municipal 05.15.007 Albert Sabin, quando as 
palestrantes mostraram como criar um blog educacional, além de
divulgarem o Portal Rioeduca e
orientarem alguns professores em relação aos
 seus e-mails.

Afinal, o que é BLOG? Para que serve? Como criar o meu? Essas foram as três 
perguntas que fizemos ao iniciarmos a nossa 1
 Oficina de Blogs 2012.

Por Que uma Oficina de Blogs?

Decidimos criar uma Oficina de Blogs, pela necessidade das escolas e professores
mostrarem sua 
cara
, através dos in
meros trabalhos em prol dos alunos da rede municipal, além da interação 
escola/família/comunidade. 

Outro ponto sinalizado: até aquele momento, a representante do Rioeduca/5
CRE havia criado 36 blogs entre escolas e professores da rede municipal e muitos
deles não estavam sendo alimentados por motivos diversos, então um encontro 
compartilhando saberes seria uma grande e agradável solução para
o ressurgimento desses, além da criação de outros.

Surgindo Idéias 

Partimos para a construção de uma lista de necessidades começando pela pesquisa 
entre sites e blogs que se referem a criação e manutenção desta ferramenta, 
registrando todas as dificuldades encontradas pelas escolas e professores, até 
então observadas.

Depois nos lançamos na criação de um Blog para que todos pudessem receber e 
trocar informações, como: dicas de postagens, links 
teis para blogs, sites ligados a manutenção dos blogs, além de todos poderem 
comentar as postagens. Ele também serviu de hospedagem para as inscrições da 
Oficina, nos beneficiando com ligeireza as providências futuras, como seleção de
escolas, com e sem blogs, para os dois horários. Então criamos as inscrições 
online pelo Doc-Gmail, centralizando num só local essas informações.

Assim nasceu o blog 
Oficinas de Blogs 2012
.
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Parceria, uma Ótima Solução

[FOTO]

Com a nossa parceria surgiram algumas ideias como, por exemplo, apresentarmos um
trabalho do que seria um blog (portfólio digital); debatermos e exemplificarmos,
através de Blogs já postados no 
Portal Rioeduca
, 

alguns pontos necessários para a criação de um blog educativo;

a import
ncia da autorização de imagens para alunos e funcionários; o tempo mínimo de 
atualização dos blogs educacionais com a finalidade de participar das 
publicações que acontecem no Portal; imagens postadas no blog, acompanhadas de 
textos explicativos contextualizando-as, e sempre legendadas; a import
ncia do registro da identidade da escola através do seu perfil, de toda equipe, 
do seu projeto maior, o PPP, enfim, todos os procedimentos para que sejam
blogs que representem a Unidade Escolar.

Din
mica na 1
 Oficina de Blogs

Como din
mica foi preparado um sorteio de uma escola que não tivesse blog, para que 
pudéssemos criá-lo naquele momento. Após o sorteio todos puderam ver 
ao vivo e a cores
, como se cria um blog através do próprio tutorial do Blogger e de um passo a 
passo prático, confeccionado especialmente para as escolas e entregue aos 
professores presentes, em forma de apostila.

Saíram contempladas: 
EM 05.15.062 Figueiredo Pimentel
, no primeiro turno, e a 
CM 05.15.609 Guaraciara Rodrigues Diniz
, no segundo turno.

Avaliação 

Esta avaliação está acontecendo no blog 
Oficinas de Blogs 2012
, através de um questionário avaliativo aberto aos professores participantes.

Alguns professores se anteciparam e nos enviaram através de e-mail, via Twitter 
e Facebook suas apreciações. Fomos também congratuladas pela Gerente de Educação
da 5
CRE, professora Celia Napole, além da sua Assessora de Gabinete, professora 
Fátima Tavares Silva.

Página 615



RIOEDUCA 2

Uma coisa temos certeza, nós teremos mais disponibilidades de troca e de 
informações através do nosso espaço digital, a 
Oficinas de Blogs 2012
.

Encerramos o encontro agradecendo a presença de todos, incentivando a criação e 
manutenção de blogs educativos na rede municipal.

[VÍDEO]

Conheça o blog 
OFICINA DE BLOGS 2012
http://oficinasdeblogs2012.blogspot.com/

Regina Bizarro, Representante do Rioeduca/5
CRE, em parceria com Renata Carvalho, Representante do Rioeduca/2
CRE

Gostou dessa publicação? Então comente!

Quer publicar um projeto ou uma atividade que fez a diferença na vida de seus 
alunos? Então, escreva para nós, clicando 
SOBRE NÓS
.

Regina Bizarro_ Representante do Rioeduca 5
CRE

E-mail: reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

[FOTO]

Página 616



RIOEDUCA 2

blogsdeescolas
(402)

5ªcre
(268)

blogdeeducadores
(5)

<COMENTÁRIOS>

Bom dia!!! A oficina foi de grande valia! Adorei participar,trocar experiências 
e aprender muitooo com vcs! Que vcs possam continuar com esse belíssimo 
trabalho!!!! Parabéns!!!
Obs: E esse dia foi incrível especialmente pois minha escola foi contemplada com
a criação do blog (EM Figueiredo Pimentel), meu artigo publicado no Rio Educa e 
ainda tive o prazer de participar dessa grandiosa oficina!!!! Bjs!
Postado por 
Fernanda
 em 16/03/2012 07:44

Adorei a postagem. Parabéns pela a iniciativa está nos ajudando muito. Já fiz 
minha inscrição para o próximo, espero que eu consiga. bjs
Postado por 
monica
 em 16/03/2012 08:31

Parabéns pela postagem e pela oficina. Vocês duas são ótimas, a 4ªCRE aguarda 
ansiosamente a sua #OficinadeBlog !!
Postado por 
Ana Accioly
 em 16/03/2012 09:48

Amei a postagem.Excelente a colocação do tema blog educacional.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 16/03/2012 10:15

Olá Regina, excelente a idéia de criar uma oficina de blogs para auxiliar as 
professoras que desejam criar os blogs nas suas escolas. Estou ansiosa para 
participar e aprender mais....Beijocas.Paz e Luz!
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Postado por 
Maria Delfina
 em 17/03/2012 19:32

Muito bom! Que venham mais oficinas de blogs! Para que um dia todas as unidades 
escolares possam ter seus blogs!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 18/03/2012 08:21

Adorei a iniciativa da 5ª CRE com essa "Oficina de Blog", com certeza foi muito 
proveitoso. Estou aguardando a oficina na 4ª CRE para poder aprender mais. Até 
lá!!!
Postado por 
Roberta Bighi
 em 19/03/2012 15:09
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 20/03/2012
<TÍTULO>
República Dominicana e o Programa Escola Aberta

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, escolaaberta, escoladoamanha.

Dia 10 de março foi um dia muito especial, pois a Cidade do Rio de Janeiro 
recebeu a visita de representantes da Republica Dominicana para conhecerem de 
perto o programa Escola Aberta nas Escolas da Rede Municipal de Ensino

     e a EM 05.15.001 Pará foi a escolhida.

A Escola Municipal Pará, localizada no bairro de Rocha Miranda, foi anfitriã na 
manhã do dia 10 de março passado, quando recebeu a delegação da 
Rep
blica Dominicana
 com o objetivo de conhecer o programa Escola Aberta, para que possam 
implantá-la em seu país.

Estiveram presentes, representando a 
UNESCO
 no país, a Sra. Cheila Varela, e representando o 
Ministério da Educação
, a Sra. Minerva Perez. Do Brasil. Também presentes ao evento as professoras 
Carla Borges da 
Coordenação Geral do MEC
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 e Alessandra Maganini do 
Programa Escola Aberta na UNESCO
.

Representando a 
SME/RJ 
as professoras Celina Macrini e Cristiane Moraes, ambas Assistentes da 
Coordenação de Gestão e Governança_ E/SUBG/CGG
. 

Pela 
5
 CRE 
a professora Fátima Tavares Silva, Assessora da Gerência de Educação.
[VÍDEO]

A 
Escola Municipal Rep
blica Dominicana
, uma das escolas participantes do 
Programa Mais Educação
 (MEC), e também 
Escolas do Amanhã
 (SME/RJ), foi convidada por ter como patrono o país Rep
blica Dominicana. Um grupo de alunas apresentou dança rítmica em homenagem aos 
visitantes, sob a orientação do Oficineiro, Prof. Flávio.

[FOTO]

A 
Escola Municipal Pará 
(Escola Aberta) apresentou uma maravilhosa peça teatral (como sempre) com seus 
alunos atores, tendo como tema 
Dengue
, sob a coordenação do professor Julio, de Artes Cênicas.

Já a 
EM Velinda Maurício da Fonseca
(Escola Aberta) fez uma linda apresentação de dança folclórica, apresentando a 
Dança dos Bois orientada pela professora Eliane Simeão.

Presente também a 
EM Desembargador Montenegro
 representada por sua diretora, professora Marília Ferraz Barroso.

As três escolas fazem parte do Programa Escola Aberta, que teve a participação 
de seus atores (chamam de atores as pessoas que trabalham no projeto).

     .
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Ao final da manhã um jogo de capoeira com os Oficineiros, 
Mestre Fumaça
, da 
EM Pará
, e, 
Mestre Gandhi
, da 
EM Velinda Mauricio da Fonseca
, numa apresentação belíssima preparada para as visitantes e os presentes. A 
dança Maculelê e a Roda de Samba entusiasmaram as dominicanas que caíram no 
samba.

[VÍDEO]

Foi uma manhã muito agradável e alegre, pois, podemos conhecer a simpatia do 
povo dominicano através das suas representantes, além de conferir que temos em 
comum algo especial, a alegria.

Conheçam a Republica Dominicana

 clicando 
aqui
.

Estive lá como convidada e registrei este evento que deixou o que falar, porque 
foi simplesmente maravilhoso!

Você, professor,
ou sua escola desenvolveu algum trabalho significante
ou fez algo inusitado que, num bom sentido, 
abalou as estruturas
? 

Então, escreva para nós para divulgarmos.

Cada CRE possui um representante na Equipe Rioeduca - todos professores da rede,
e para saber qual e-mail do representante da sua CRE, clique no ícone abaixo.

[FOTO]

Gostou da publicação, então comente!

Prof
 Regina Bizarro _ Representante do Rioeduca/5
CRE

 E-mail: reginabizarro@rioeduca.net

 Twitter: @rebiza
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[FOTO]
tweet

5ªcre
(268)

escoladoamanha
(1)

escolaaberta
(1)

<COMENTÁRIOS>

Deve ter sido um evento muito interessante.Belas apresentações.Parabéns Escolas 
da 5ª CRE!
Postado por 
Fatima Braga
 em 20/03/2012 17:25

É muito bom ver nossa escola com belos projetos e alunos participativos. 
Parabéns à todos!
Postado por 
ELISA BAMONTE FIGUEIRA
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 em 03/04/2012 10:10
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 08/03/2012
<TÍTULO>
Orientações Curriculares 2012

<TAGS>
Tags: 
orientacoescurriculares2012.

     As Orientações Curriculares de 2012 já 
estão disponíveis no portal do RioEduca, em Recursos Pedagógicos

     Clique 
aqui 
para visualizar a página.

orientacoescurriculares2012
(1)
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<COMENTÁRIOS>

Obrigado, estava tendo dificuldades de encontrar essa informação
Postado por 
Cesar Augusto
 em 08/03/2012 00:50
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 09/03/2012
<TÍTULO>
A Mulher Como Personagem Principal na E. M. Zacarias de Góis

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.
Na
E. M. Conselheiro Zacarias de Góis a 
Hora do Conto
prestou homenagem às mulheres com a leitura do livro A Moça Tecelã, de Marina 
Colassant.

     Após a leitura, os alunos fizeram uma 
atividade artística usando a técnica do giz sobre lixa e suas trocas de 
reflexões sobre o papel da mulher na sociedade, foi o suporte para a produção de
textos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet

Postado por 
Neilda Silva - Representante Rioeduca da 8ª Cre
Comentar
 (5)
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Indicar para amigo(a)

       Comentário enviado com 
 sucesso, aguardando moderação.

Comentário

X Fechar

Nome:

Email:

Home Page:

Comentário:

         Sua 
 indicação foi enviada com sucesso!

Indicação

X Fechar

Nome

8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a E.M Conselheiro Zacarias de Góis e especialmente à Profa Simone 
Vaz.Legal a hora do conto embaixo da árvores.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 09/03/2012 09:37
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Parabéns a toda equipe da Zacarias!!! Muito sucesso para vocês neste ano 
letivo!!! Um abraço carinhoso. Jô da oitava
Postado por 
Jô Cruz
 em 09/03/2012 16:41

Nossa! Adorei esta foto das crianças sentadas à sombra... essas leituras devem 
ser uma delícia! Parabéns a toda a escola!
Postado por 
Sylvia Gois
 em 09/03/2012 18:03

Nossa CRE está sendo muito bem representada! Linda postagem! Parabéns, Neilda. A
Sala de Leitura da E.M. Zacarias é mesmo um show!
Postado por 
Monique
 em 09/03/2012 18:20

Como graduando em pedagogia,vejo o quanto é importante  o papel de um mediador 
motivado,fato este que reflete sempre bons resultados,mesmo com baixos 
salários,a grande maioria dos educadores se doam ao máximo para que seus alunos 
sintansem inserido neste processo tão complexo que é a edicação.A toda a equipe 
padagogica e em especial a professora simone meus parabéns.
Postado por 
Ronald da silveira celho
 em 10/03/2012 19:05
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 09/03/2012
<TÍTULO>
Rio de Janeiro, Cidade  Maravilhosa, 447 Anos de pura beleza

<TAGS>
Tags: 
6ªcre.

     Escolas da 6
 CRE realizaram várias atividades com seus alunos com objetivo de valorizar as 
belezas da nossa Cidade Maravilhosa.

A Creche Municipal Sônia Maria de Moraes Angel Jones desenvolveu o 
PROJETO RIO MARAVILHA

Justificativa do projeto

O município do Rio de Janeiro possui belezas encantadoras e um povo alegre, 
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trabalhador e festivo. Seu aniversário representa um feliz dia para todos os 
cariocas e, nada mais extraordinário que comemorar com nossas crianças. A creche
aproveitou esse dia para celebrar todo o encantamento do Rio com os nossos 
carioquinhas mais especiais.

As turmas envolvidas no 
Projeto Rio Maravilha
 foram:

Maternal I 
 EI-30 e EI-31.

Os alunos da Creche realizaram várias atividades:

Confeccionaram o Cristo Redentor na lixa.

Separaram fotografias e cartões postais da Cidade do Rio de Janeiro. 

Riscaram com giz de cera na folha de ofício o contorno do Cristo;

Educadoras Construíram coletivamente
 com os alunos história sobre pontos turísticos do Rio de Janeiro.

Os carioquinhas através das atividades realizadas viram porque a nossa cidade é 
RIO MARAVILHA
.

[FOTO]

     E.M. Ana Maria Cristina Ribeiro

A E.M. ANA MARIA abriu a comemoração pelo aniversário da CIDADE DO Rio de 
Janeiro com a execução do Hino Nacional e a m
sica Cidade Maravilhosa. As crianças cantaram o 
Samba do Avião
, 
Aquele Abraço
 e 
Garota de Ipanema
.

As professoras desenvolveram diferentes atividades com seus alunos. Conversaram 
sobre a beleza da Cidade do Rio de Janeiro e os alunos assistiram a um vídeo que
mostrou os pontos turísticos do Rio de Janeiro Foi um dia de festa e muito 
aprendizado.

[FOTO]
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     E. M. Deputado Pedro Fernandes

Comemorarando os 447 anos da nossa cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. A escola 
realizou várias atividades com seus alunos.

Conversaram sobre as belezas do Rio, assistiram vídeos sobre os pontos 
turísticos e cantaram parabéns para a Cidade.

[FOTO]

Parabéns equipe da Creche Municipal Sônia Maria de Moraes Angel Jones, E. M. 
Deputado Pedro Fernandes e
 E. M. Ana Maria Cristina Ribeiro pelo trabalho que vem realizando, o Rioeduca 
agradece o carinho em compartilhar conosco suas atividades.
[VÍDEO]

Nós somos a 6
 CRE!

[FOTO]
Prof.
 Fátima L
cia Braga

     Representante do Rioeduca na 6
CRE

     E-mail: fatimabraga@rioeduca.net

     Twitter:@bragafatima

[FOTO]
tweet
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6ªcre
(247)

<COMENTÁRIOS>

Amamos Fátima ! Você como sempre nossa parceira. Valorizando o trabalho de quem 
gosta do que faz e que ama educar.Obrigada pela postagem!
Postado por 
Marilene Gatinho
 em 09/03/2012 10:30

Marilene,eu e o Portal Rioeduca  agradecemos  a sua parceira.Valeu!!!!!!!!!!!!
Postado por 
Fatima Braga
 em 09/03/2012 21:56
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 14/03/2012
<TÍTULO>
Pesquisa Comprova: E.M. Roberto Magno - Escola de Leitores

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, riodeleitores, protagonismojuvenil, blogsdeescolas.

A concorrência da leitura está cada vez mais acirrada. São os meios de 
comunicação, a internet e as redes sociais a roubar o precioso tempo de livros, 
jornais e revistas. Na Escola Municipal Engenheiro Roberto Magno de Carvalho não
é bem assim.
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Os professores J
lio Pontes, de Matemática, e Michele, de Língua Portuguesa, uniram forças para 
comprovar a afirmação que apresenta a escola em seu blog 
Escola Municipal Eng.
 Roberto Magno de Carvalho
.

[FOTO]

Eles mobilizaram os alunos da turma 1601 para colherem dados sobre assuntos de 
interesse do grupo: merenda, esporte e leitura. Os dados, obtidos através de um 
formulário apresentado aos alunos, foram tabulados e transformados em gráficos. 
Estes traçam um perfil do leitor médio da escola. E demonstra que a leitura não 
é atividade secundária na rotina dos alunos.

[FOTO]

O primeiro gráfico mostra a quantidade de livros lidos pelos alunos ao longo do 
ano. Mais da metade dos alunos, 54 %, leu, pelo menos, quatro livros em 2011. É 
uma ótima marca para uma geração cercada de estímulos midiáticos.

[FOTO]

O segundo gráfico mostra que as narrativas curtas são a preferência de 26% dos 
alunos, mas não ganham das narrativas longas como romances e ficção com 51% de 
fãs entre os adolescentes.

[FOTO]

Em um comparativo da leitura de jornais e revistas, estas surpreendem pois 19% 
dos alunos praticam a leitura deste meio de comunicação todos os dias. Os 
jornais, apesar de serem um meio de comunicação bastante acessível, não é lido 
nenhuma vez na semana por 39% do p
blico pesquisado.

[FOTO]

Analisando as seções que mais interessam aos alunos na leitura dos jornais, a 
preferência pela seção esportiva não surpreende, bem como o interesse pelas 
revistas dedicadas à televisão. Vale registrar também o interesse de 11% dos 
alunos pelas revistas que tratam de Ciências, relevante para o planejamento de 
ações que incentivem este tipo de leitura.

[FOTO]

Para conferir os gráficos sobre esporte e conhecer um pouco do trabalho desta 
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equipe, acesse e siga o blog 
Escola Municipal Eng.
 Roberto Magno de Carvalho
.

[FOTO]

Gráficos e informações retirados do blog e enviadas pelo Professor J
lio Pontes.

[FOTO]
tweet

blogsdeescolas
(402)

3ªcre
(223)

riodeleitores
(165)

protagonismojuvenil
(73)
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns a equipe pelo excelente trabalho.
Postado por 
Fatima Braga
 em 14/03/2012 18:27

Que lindo! 
Ler faz bem a alma e ao coração. Distrai e instrui. Parabéns a Escola Municipal 
Eng.º Roberto Magno de Carvalho.
Postado por 
ReginaBizarro
 em 14/03/2012 20:32
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 16/03/2012
<TÍTULO>
Dia Mundial da Poesia na E. M. Brício Filho

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, blogsdeescolas, riodeleitores, protagonismojuvenil.

O poder da poesia tem data certa para ser celebrado: 14 de Março. Não é nenhuma 
magia ser poeta, basta colocar na ponta do lápis o que vai no coração. E, 
depois, arrumar bem bonito pra encantar com o que você diz. Foi o que fez a 
equipe da E.M. Brício Filho.

A professora Mônica Fonseca registrou no blog 
ESCOLA MUNICIPAL BRÍCIO FILHO-3
 CRE
 as atividades desenvolvidas para, aproveitando a data, mostrar aos alunos a 
delícia de ser poeta.

Na Educação Infantil, a professora Karen Moreira tirou da gaveta uma de suas 
poesias para a turminha ilustrar. O assunto é a alegria de brincar de meninos e 
meninas.

[FOTO]

Logo depois foi a vez da turma 1304 que está sendo atendida pela professora 
Mônica Fonseca aceitar o Convite do José Paulo Lopes e brincar com as palavras. 
O objetivo era mostrar a poesia como forma de expressão do sentimento. Os poetas
se revezaram verso a verso e prometem mais poesia. 
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[FOTO]

A semente do encantamento que a poesia proporciona foi lançada e a veia poética 
já pulsa em toda a escola. Agora, lá, poesia vai ser todo dia.

[FOTO]

[FOTO]

Mas o blog tem muito mais. O belo trabalho realizado para homenagear o Dia 
Internacional da Mulher e Aniversário da Cidade do Rio de Janeiro também merece 
um olhar carinhoso. Ainda não segue o blog desta escola? Aproveite a 
oportunidade! Parabéns, poetinhas!

[FOTO]

[FOTO]
tweet

blogsdeescolas
(402)

3ªcre
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(223)

riodeleitores
(165)

protagonismojuvenil
(73)

<COMENTÁRIOS>

QUE ALEGRIA, QUE EMOÇÃO, ver esses alunos despertando sua veia poética. Estou 
muito contente por estar fazendo parte da vida dessas crianças que tanto podem 
produzir a um simples estímulo na aprendizagem. Aos meus alunos Parabéns, A 
profª Karen parabéns pelo lindo trabalho com uma de suas poesias. Obrigada profª
Angela pela linda postagem. Amo todos vcs.
Postado por 
MONICA
 em 16/03/2012 08:14

Que felicidade fazer parte da história dessas crianças. Aprendi com a minha 
mãe,a professora Fátima Moreira , que a ESCOLA é a porta aberta para as grandes 
conquistas da vida. E é essa porta, que lá na Brício, tentamos abrir para nossos
alunos.
 Professora Angela,obrigada pela oportunidade de estarmos aqui!
http://caminhosdevento.spaceblog.com.br/
Postado por 
Karen Moreira
 em 16/03/2012 10:10

Parabéns , aos alunos das turmas l304 e Ei  da tia Karen, pela homenagem ao dia 
da poesia.Agora que aprenderam a brincar com as palavras  não para, não para,não
para,não! Beijos da tia Fatima.
Postado por 
Fatima Moreira Cardoso
 em 16/03/2012 10:17

Parabéns Angela! Amei a postagem e o trabalho sobre poesia desenvolvido nesta 
escola.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 16/03/2012 10:18

Karen é mesmo que felicidade!! Vamos tentar sempre abrir as portas e caminhos 
para essas crianças tão carentes de oportunidades como essas que proporcionamos.
Que bom  trabalhar com você e sua mãe nossa coordenadora pedagógica, 
profissionais competentes e com objetivo único nossos alunos. Seu blog  
caminhosdevento.spaceblog.com.br com suas lindas poesias me leva a belíssimas 
reflexões. bjsss
Postado por 
MONICA
 em 16/03/2012 12:27
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Que LINDO!!! A profa. Karen trabalhou na nossa escola: é uma pessoa 
especialíssima, e uma professora muito competente, que ama o que faz! Com 
certeza seu trabalho com o EI na Brício Filho será um sucesso, como tudo que 
faz!!! Parabéns!
Postado por 
Maria Carolina
 em 16/03/2012 19:13

Parabéns aos alunos e professores da escola Brício Filho. Adorei o trabalho 
desenvolvido sobre o Dia da Poesia. Gostaria de deixar um grande beijo, em 
especial, para a amiga Mônica Fonseca, moderadora do blog, que conheço a algum 
tempo e trocamos experiências entre nossas escolas.E sei o quanto ela se empenha
por seus alunos.Felicidades! Beijocas.Paz e Luz!
Postado por 
Maria Delfina
 em 16/03/2012 21:36

Nossa que linda publicação! Poesia é uma das coisas que me faz feliz. Parabéns 
Karen! Parabéns poetas da EM Brício Filho!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 17/03/2012 09:34

Parabéns pelos trabalhos desenvolvidos no dia da poesia. É muito bom incentivar 
os alunos a produzir poesias. A postagem ficou muito legal.
Postado por 
Roberta Bighi
 em 19/03/2012 18:50
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 12/03/2012
<TÍTULO>
O CIEP Ministro Gustavo Capanema em TransformAção

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, escolasdoamanhã.

A capacitação dos docentes, a adaptação do currículo, a vontade e a disposição 
dos 
educadores são as condições necessárias para
proporcionar estímulos adequados para o crescimento harmonioso, afetivo e 
intelectual do aluno.

[FOTO]
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Desde 2010 que o Ciep Ministro Gustavo Capanema implantou estratégias para a 
melhoria do desempenho dos alunos. Reuniões Pedagógicas, Reuniões com os 
Responsáveis, Projeto de Leitura, Recuperação Paralela, Relatório mensal de 
Monitoramento dos avanços alcançados, entre outros, integram o fazer pedagógico 
desse CIEP.

[FOTO]

Para John Dewey a escola não pode ser uma preparação para a vida, mas sim, a 
própria vida. Assim, o fazer pedagógico do CIEP Ministro Gustavo Capanema tem 
como eixo norteador a vida-experiência e aprendizagem, fazendo com que a função 
da escola seja a de propiciar uma reconstrução permanente da experiência e da 
aprendizagem dentro da vida de cada aluno.

[FOTO]

O ano letivo de 2012 começa bastante animado no Capanema, em conson
ncia com o Projeto Pedagógico Anual, os alunos aprenderam e vivenciaram a 
Cultura Carioca e conheceram a história da evolução do Carnaval no Rio de 
Janeiro. Foi super legal!!
 Texto: Professora Carmem - Gestora da Unidade

[FOTO]

Em 2012 buscamos:

 fortalecer a sua autonomia, o comprometimento com o trabalho e a 
responsabilidade compartilhada com os colegas e professores;

 debater o confrontar suas idéias, experiências e resultados de pesquisas, 
aprofundamento, enriquecendo e construindo ou reelaborando coletivamente 
conhecimentos e conceitos;

 participar, juntamente com os colegas, da produção de conhecimentos 
significativos e funcionais para todo o grupo;

 estimular e valorizar diferentes habilidades, potencialidades e aptidões dos 
alunos;

 apreender e interpretar conceitos, assuntos e informações, utilizando o conte
do próprio de diferentes disciplinas;

 formar uma visão global da realidade, segundo os m
ltiplos elementos que nela se inter-relacionam.

[FOTO]
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Seu trabalho pode ser a próxima postagem desse canal digital, envie-o agora 
mesmo para

anaaccioly@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

4ªcre
(164)

escolasdoamanhã
(15)

<COMENTÁRIOS>

Super legal ver a minha escola do coração na primeira página do blog e e 
percerceber o quanto tão comprometida com trabalho sempre foi e sempre será. É 
isso aí vamos TRANSFORMAR A NOSSA AÇÃO.
Postado por 
Lucia Cavalcante
 em 12/03/2012 11:47

Emocionante!! Essa é a palavra que define a conquista dessa Unidade junto à 
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comunidade da Vila Pinheiro. Parabéns!!
Postado por 
Luiza Abrantes
 em 12/03/2012 15:16

Emocionante!! Essa é a palavra que define a conquista dessa Unidade junto à 
comunidade da Vila Pinheiro. Parabéns!!
Postado por 
Luiza Abrantes
 em 12/03/2012 15:16

Carmem, vc é D+!! A sua equipe é mesmo o seu retrato!! Parabéns!!
Postado por 
Célia Monteiro
 em 12/03/2012 23:26

Maravilha de se ver , somar e fazer florescer em  terras áridas é coisa de bom 
jardineiro!! Equipe nota 1000!!
Postado por 
Luis Ribeiro
 em 12/03/2012 23:29

Esse é o Capanema... cada sorriso que se vê nessas fotos falam mais que qualquer
texto... NOSSO PPP  é ser e fazer feliz em um ambiente que proporcione troca e 
aprendizado entre pessoas que se gostam e se respeitam. Parabéns amigas queridas
pelo belo trabalho de sempre!!!
Postado por 
Renata Furtado
 em 13/03/2012 18:44
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 13/03/2012
<TÍTULO>
Professora Gabriela Brincando de Cidadania com a Turminha do EI-10

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, midiaseducação, tecnologia.

Ao receber o livro 
A Escola Entre Mídias
 que foi distribuído aos professores em 2011, percebi que havia registros de 
experiências significativas dos professores da Rede Municipal de Educação do Rio
de Janeiro e entre esses relatos encontrei o da professora Gabriela Duarte da 9
 Coordenadoria Regional de Educação.

[FOTO]
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O livro 
A Escola entre Mídias
 produzido pela 
MultiRio
 e pela Secretaria Municipal de Educação foi distribuído a todos os professores 
da Rede Municipal do Rio de Janeiro. A publicação que traz conceitos e 
orientações práticas pedagógicas voltadas para o ensino criativo conta com a 
colaboração de diferentes autores, cita os pensadores da educação brasileira e 
indica filmes, sites e trechos de poemas e de m
sicas, além de trazer relatos de experiências de professores de todas as CREs.

Segundo Cleide Ramos, presidente da MultiRio, o educador encontra em 
A Escola entre Mídias
 o passo a passo do planejamento de produções de vídeo, de áudio e de web com 
modelos de formulários que podem ser adaptados a cada necessidade e 
especialidade.
Fonte: 
http://anotacoes.folhadirigida.com.br/2011/11/a-escola-entre-midias/

[FOTO]

Iniciei uma pesquisa para encontrar a professora Gabriela que segundo a 
publicação lecionava na E. M. Luiz Edmundo, mas que no e-mail rioeduca (que 
utilizei para perquisa) constava como lotada no CIEP Armindo Marcílio Doutel de 
Andrade. 

Telefonei para o CIEP e agendei um encontro com a professora. Na visita fui 
recebida carinhosamente pela coordenadora pedagógica Audrei e pela professora 
Solange que foram
 ganhadoras do 2
 Concurso Escola de Leitores
 com o projeto 
Voando Alto Nas Asas da Leitura
 que será relatado aqui em breve.

No encontro fiquei sabendo muitas novidades e principalmente que o trabalho da 
professora Gabriela se desdobrou em outro trabalho que ela vai relatar a seguir.
Alegra-nos muito ver uma jovem professora utilizando as novas tecnologias como 
recurso pedagógico.

Relato da professora Gabriela Duarte Cunha.

No ano final de 2009 fiz um curso de 
midiaeducação
 oferecido pela Prefeitura do Rio. O curso 
Por dentro dos meios
 era oferecido pela internet através de módulos e fóruns, a cada módulo 
aprendíamos como montar um projeto utilizando as mídias. O trabalho final desse 
curso era um projeto que deveria ser elaborado e aplicado, para que os 
resultados fossem discutidos pela turma. Assim nasceu o 
A gente se vê na telinha
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(p.93), um projeto inovador, principalmente por ter sido feito e pensando em 
levar o conhecimento das mídias para alunos da Educação Infantil. 

[FOTO]

Eu já trabalhava com EI há algum tempo e sentia a necessidade de trabalhar a 
identidades e a autoestima dos alunos de maneira diferente. Nessa época eu 
trabalhava na E. M. Luiz Edmundo com a turma EI-10. O trabalho começou no início
de 2010 com os alunos se apresentando diante da c
mera, depois deixei que eles tirassem fotos de seus colegas em momentos espont
neos. As fotos e gravações eram vistas depois no meu notebook, eles adoravam 
assistir a tudo, foi muito divertido. 

[FOTO]

Este projeto foi muito bom, entretanto, eu e os alunos queríamos mais. Foi por 
isso que pensei em dar continuidade ao trabalho com as mídias, mas agora com um 
novo tema. Aproveitando as eleições estaduais e presidenciais de 2010, elaborei 
um novo projeto, mais audacioso que o primeiro, 
Brincando de cidadania
 que tinha o objetivo de apresentar aos meus alunos de apenas 5 anos quem eram 
os nossos governantes, suas funções no governo, as nossas bandeiras e também 
como funcionam as eleições. Isso tudo de maneira bem simples e l
dica.

[FOTO]

Desta vez, tudo foi mais bem aproveitado, aulas filmadas, trabalhos expostos e 
apresentações dos alunos, tudo gravado e editado em um 
nico vídeo que foi passado na TV da sala de leitura para que os alunos pudessem 
assistir. Foi maravilhoso, as crianças adoraram se ver na TV, ficaram mais 
confiantes e orgulhosos diante do resultado do nosso trabalho.
[VÍDEO]

Hoje, eu não trabalho mais com EI, sou PI de inglês no Ciep Doutel de Andrade e 
PII com uma turma de 2
 ano na E. M. Benjamin Franklin, mesmo assim continuo priorizando o uso das 
mídias nas minhas aulas, acho muito importante, pois torna as aulas mais 
interessantes e os alunos gostam de saber que seus professores estão 
antenados
 às novas tecnologias.

Parabéns a professora Gabriela Duarte pelo
trabalho desenvolvido
e a toda equipe do CIEP Doutel que vem desenvolvendo vários projetos pedagógicos
de excelencia.
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[FOTO]

Prof
 Márcia Cristina Alves

     Representante do Rioeduca na 9
CRE

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter:
 @marciacrisalves

[FOTO]
tweet

9ªcre
(227)

tecnologia
(8)

midiaseducação
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<COMENTÁRIOS>

Super interessante sua postagem  Marcia.Parabéns  Profa.Gabriela  pelo excelente
trabalho.
Postado por 
Fatima  Lucia Braga
 em 13/03/2012 00:53
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 15/03/2012
<TÍTULO>
A Visita do Príncipe  Harry ao Rio de Janeiro

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, eventos.

O Príncipe Harry, que veio ao Brasil lançar uma campanha de promoção do Reino 
Unido, chegou à tarde e foi recebido pelo secretário de Segurança do Rio, José 
Mariano Beltrame. Ele tomou o teleférico na estação de Bonsucesso, e subiu até o
alto do Complexo do Alemão, para participar de atividades com moradores.

[FOTO]

As Escolas
 Laís Netto dos Reis e
Clóvis Beviláqua Foram ao Encontro do Príncipe Harry

[FOTO]

SÁBADO, DIA 10 DE MARÇO, FIZEMOS UM PASSEIO DE TELEFÉRICO PARA VER O PRÍNCIPE 
HARRY DA INGLATERRA, NO COMPLEXO DO ALEMÃO. PROF. CARMEN, DIRETORA LEILA E 
COORDENADORA SHEILA LEVARAM 8 ALUNOS PARA TARDE DIVERTIDA NA ESTAÇÃO PALMEIRA, 
NO COMPLEXO DO ALEMÃO.
 Texto: 
Escola Municipal Clóvis Beviláqua

[FOTO]

Nossa escola foi ao encontro da Realeza...
Recebemos o convite de participar
da recepção do Príncipe Harry no
Complexo do Alemão.
Neste sábado, dia 10 de Março,
na estação do Teleférico
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de Bonsucesso. Foi uma
aventura
para os nossos alunos, acompanhados
pela Diretora Aparecida, Coordenadora Ellen,
Prof
Barbara e da Vera Brito .
 Texto:
Blog da Escola Laís Netto dos Reis

[FOTO]

[FOTO]

O Rioeduca parabeniza o trabalho dessas Unidades, que nessa perspectiva quer 
marcar a diferença em relação ao processo
tradicional de ensino, no qual o aluno interage com o conte
do visando apenas à avaliação.
Para que o aluno desenvolva uma abordagem profunda à sua aprendizagem, é 
necessário que ele adquira a consciência do que consiste aprender, etapa que 
será fundamental no processo.

Professor, envie o seu material para 
anaaccioly@rioeduca.net 
e faça parte do portal que foi especialmente criado para você!

[FOTO]
tweet
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eventos
(210)

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Que lindo o trabalho das escolas.Viver intensamente o aprender! Eu também queria
ter ido ao encontro do Príncipe Harry.
Postado por 
Fatima Braga
 em 15/03/2012 08:20

Obrigada a Ana Accioly pelo carinho.Adorei!!! Foi um passeio "Real", em que 
todos aproveitaram. Ficamos muito felizes em sermos convidados. Para nossos 
alunos, foi uma experiência inesquecível. Beijocas. Paz e Luz !
Postado por 
Maria Delfina
 em 15/03/2012 12:32

Passamos uma tarde muito agradável. O Príncipe é muito tímido, porém 
carismático. O legal foi ver a reação dos alunos diante de um "príncipe", 
pareciam amigos de longa data. Parabéns a todos que participaram deste evento 
"REAL".
Postado por 
Maria Aparecida
 em 15/03/2012 16:19

Parabéns alunos da Escola Laís Netto onde trabalha uma pessoa muito especial a 
Profª Maria Delfina. Esse momento ficará guardado para sempre em suas vidas, o 
encontro com um príncipe. bjs
Postado por 
MONICA
 em 15/03/2012 19:37

Que aula passeio maravilhosa...geografia nas curvas do "Alemão" vistas como um 
mapa ao vivo (dizem que a vista é linda) !...História na presença da monarquia 
inglesa numa comunicade carente , ao vivo e acores com toda a mídia e seu 
aparato tecnológico de luzes e câmeras que transmitiram ao mundo um momento de 
paz na comunidade carioca e promoveu o  encontro entre a educação e a cultura, o
que pode render boas aulas a partir desta atividade prazerosa. Que bom fazer 
parte da 4ªCRE, com todos os seus complexos, complicados e conflituosos,mas de 
muito trabalho e dedicação por todos que acreditam que a educação pode 
transformar o mundo!
 Valeu 4ª CRE e Príncipe Harry no Alemão!
Postado por 
stellareis
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 em 15/03/2012 20:09

Olá! tenho 46 anos e fui aluno da  Escola Lais Netto dos Reis.Quando vi o blog 
na internet, senti muitas saudades!! Foi uma época muito bacana pra mim. Tenho 
muitas lembranças e saudades. Vi por lá o link daqui e vim colocar meu 
recadinho. Achei maravilhoso o trabalho que estão desenvolvendo por lá. 
Professoras cuidem bem da minha "querida Escola" . Fiquem com Deus!! E parabéns!
Postado por 
Carlos Pacheco
 em 17/03/2012 19:38

Achei sensacional essa postagem sobre o Príncipe Harry no Teleférico. As fotos 
tiradas de lá de cima, ficaram ótimas.E os alunos da Lais Netto se divertiram e 
puderam desfrutar de momentos "mágicos".Parabéns a todos da escola Lais Netto 
pela oportunidade dada aos alunos, para a Profª Delfina pela postagem no Blog do
trabalho desenvolvido e para a representante do Rioeduca Ana Acioly,pela 
oportunidade dada a essa escola de mostrar seus trabalhos.Abraços.
Postado por 
Anyhony Rodrigues
 em 17/03/2012 19:45

Parabéns para a escola Láis Netto por proporcionar ao alunos, nesta atividade, a
possibilidade de conhecerem um pouco da cultura de um país que ainda preserva a 
monarquia e perceber que o príncipe é um ser humano como todos nós. Deus vos 
abençoe e vos guarde. abçs
Postado por 
Joelma  Maranguape
 em 18/03/2012 16:19

Lindo ver nossas escolas com tamanha alegria numa tarde de sábado. Com certeza 
um dia inesquecível para todos. Os colegas da CRE que compareceram disseram que 
a vista é incrível.
Parabéns à EM Lais Netto dos Reis e EM Clóvis Beviláqua.
Postado por 
Maria Helena
 em 20/03/2012 21:13
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 13/03/2012
<TÍTULO>
Agora Somos Ouro na 7ª OBMEP

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, entrevistas.

     Aluno da Escola Municipal Minas Gerais, 
Lennon Luiz Correa de Brito, de apenas 10 anos, é um dos mais novos medalhistas 
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de ouro da 7
 Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas P
blicas 
 OBMEP
.

[FOTO]

Em 2011, além de ter conquistado medalha de ouro na OBMEP, Lennon também foi bem
colocado nas Olimpíadas de Matemática do Estado do Rio de Janeiro -
 OMERJ
 ganhando medalha de prata.

Lennon Luiz Correa de Brito cursa o 7
 ano do Ensino Fundamental na E.M. Minas Gerais, além de Matemática gosta muito 
de Astronomia e adora ler.

[FOTO]

O aluno ingressou na E.M. Minas Gerais no 6
 ano do Ensino Fundamental sendo oriundo de uma instituição particular. Ele nos 
conta que desde pequeno se interessa pelos n
meros e participou da Olimpíada de Matemática por sugestão da direção da escola,
que aplica a prova da Olimpíada a todos os alunos.

Lennon achou a 1
 fase muito fácil e logo se interessou em continuar. Por ter ido sempre muito 
bem, decidiu fazer as outras fases, mesmo sendo estas, fora da escola. A mãe e a
avó materna são pessoas especiais na sua vida e sempre o encorajam a fazer parte
dessas atividades extraclasses.

Além da Olimpíada de matemática, participou da Olímpiada Brasileira de 
Astronomia e Astronáutica 2011- 
OBA
 e foi muito bem conquistando o 1
 lugar da escola.

A diretora Regina Sthela Paschoa e os professores da escola consideram Lennon um
menino especial. O professor de Matemática, Luiz Otávio Silva, é um grande 
incentivador das conquistas de Lennon.

[FOTO]

O aluno Lennon é sempre muito interessado pela Matemática, é bastante seguro nos
seus cálculos e raciocínio lógico, é sedento pelo aprendizado de novos conte
dos e novidades tanto em cálculos como em geometria. Apesar de muito novo tem 
uma visão subjetiva da Matemática que impressiona a todos que o avalia.
 ( Professor Luiz Otávio Silva)
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Agradecimentos especiais à professora Inês Mauad que entrou em contato para 
divulgar este acontecimento tão importante na E.M. Minas Gerais e na vida do 
Lennon.

Lennon, parabéns pela conquista! Muito sucesso para você!

Divulgue os blogs e os projetos desenvolvidos em sua escola, basta entrar em 
contato com o representante Rioeduca em sua CRE.

Gostou desta publicação?

Deixe um comentário ou clique em 
curtir
 para compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

[FOTO]
tweet

2ªcre
(192)
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns Lennon Luiz Correa de Brito!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 13/03/2012 00:50

Parabéns meu filho! que Deus abençoe sua vida e te faça um grande homem feliz. 
te amo.
Postado por 
Layla Brito
 em 13/03/2012 13:05

Parabéns à escola e ao aluno que é o princípio de tudo.Quem sabe estará  ,num 
futuro próximo,no espaço sideral...
Postado por 
beth Moniz
 em 13/03/2012 17:47

Parabéns ao Lennon por ser este menino interessado e curioso por todas as 
matérias da escola, e quero também aproveitar para agradecer a  Renata pelo 
carinho e dedicação com a E. M. Minas Gerais. ObrigadaI
Postado por 
Inês Mauad
 em 13/03/2012 20:09

Felicito o aluno e especialmente a escola pela sensibilidade em perceber e 
incentivar um jovem talento.
Postado por 
SUELY
 em 13/03/2012 23:59

Lennon Luiz agradece a todos vocês, à Inês Mauad por escrever o texto, à direção
por contatar a todos sobre o caso, e principalmente, À Deus e minha querida 
família!
Postado por 
LennonLuiz(O lennon que ganhou lugar aqui com o ouro)
 em 14/03/2012 09:38

Parabens Meu Amado Neto! que Deus ie faça um Homem de bem e temente a ELE!!!!
Postado por 
Cleber Correa
 em 14/03/2012 12:46
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Sexta-feira, 23/03/2012
<TÍTULO>
A Escola Municipal Maria Baptistina Duffles Teixeira Lott

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, blogsdeescolas.

Maria Baptistina Duffles Teixeira Lott, uma educadora nascida em Minas Gerais, 
veio para o Rio de Janeiro e fez do magistério a extensão de seu próprio lar, 
nos deixando um legado de cultura, além do
seu nome como patrona de uma escola na rede municipal.

A Escola Municipal Maria Baptistina Duffles Teixeira Lott

A Escola Municipal Maria Baptistina Dufles Teixeira

foi
inaugurada em 26/08/1960 no governo do Prefeito José Sette C
mera
e reformada e reinaugurada no governo Cesar Maia. 

Sua gestão está a cargo das professoras Ana Maria Lomba, Dretora geral, e 
Alexandrino Barreto, Diretor Adjunto. 

Situada a Rua Ponta Porã no bairro de Vista Alegre, ao lado da Praça Jardim 
Vista Alegre, hoje reinaugurada com o nome de Complexo Esportivo Pedro 
Fernandes,
a

Escola Municipal Maria Baptistina Dufles Teixeira Lott em 2010 completou 50 anos
de história. 

[FOTO]

A EM Baptistina
destaca-se pela ótima classificação que tiveram seus
alunos 

na
Pr

ova Rio em 2011. 

E

m 
mbito de municipal, 2
 lugar no 1
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 segmento e 19
 no 2
 segmento; n

a 5
 CRE
em 1
 lugar
 na disciplina de
Língua Portuguesa e Matemática, no 3
 ano; 3
 lugar em Matemática e Lingua Portuguesa, no 4
 ano;

 1
 lugar e

13

lugar 

no 7
 ano nas diisciplinas de Matemática e Língua Portuguesa, respectivamente.

A Prova Rio é um sistema de avaliação da rede municipal de ensino da Cidade do 
Rio de Janeiro e configura-se como uma avaliação longitudinal de desempenho de 
estudantes do ensino fundamental.

[FOTO]

A cama-de-gato consiste, basicamente, na criação de vários tipos de figuras a 
partir do entrelaçamento de barbante com as mãos
ou corda presa
nas extremidades. Esse misto de jogo e quebra-cabeça vem sendo praticado há 
séculos pelos mais diversos povos; e, para os etnólogos, ainda hoje é um 
problema explicar por que povos de regiões e culturas tão distintas 
 como os Maoris da Nova Zel
ndia, os esquimós do Ártico, os índios norte-americanos e os membros de várias 
tribos africanas 
 criam figuras exatamente iguais em suas Cama-de-gato.

Maria Baptistina Duffles Teixeira Lott, a Patrona

A patrona, Professora Maria Baptistina Duffles Teixeira Lott, fez do magistério 
a extensão de seu próprio lar. Ela, que nasceu em 25 de abril de 1871 no Rio de 
Janeiro, a Rua São Pedro, criou-se na cidade de Sítio, em Minas Gerais. Filha do
grande educador João Baptista da Costa Teixeira e de Dona Sebastiana de Camargo 
Duffles, recebeu do pai a herança de ser educadora, que aconteceu a partir do 
ano 1898 quando tomou posse do seu cargo de professora.

Maria Baptistina teve 11 filhos, Henrique, Carmem, João Baptista, Eduardo, 

Página 649



RIOEDUCA 2
Aracy, Alaide, Nelson, Aurelina, Edith, Mary e Marieta.
Em 6 de dezembro de 1912, depois de séria enfermidade, faleceu seu marido, o Sr.
Henrique Mathew Lott. Maria Baptistina não esmoreceu, apesar de acabrunhada pela
irreparável perda, e lançou-se corajosamente na luta pela criação dos filhos.

Começou seu trabalho na rede Municipal em 1898, como estagiária na Escola 
Campista. Foi nomeada professora de Português e fez estágio na Escola da Rua do 
Costa. Transferiu-se, pouco tempo após para a 4
 Escola Masculina do 4
 Distrito. A 26 de março de 1904, passou para a Escola Modelo Basílio da Gama, 
hoje Escola México, na Rua da Matriz em Botafogo, onde foi diretora. Residiu na 
escola (modelo de escola tendo como moradora a diretora) até 1909, quando se 
mudou para residência particular, continuando, no entanto, na direção da Escola.

Em 1926 contava com mais de 28 anos de serviço, 22 dos quais passados na Escola 
México. Além de sua função oficial, ensinava particularmente, a fim de aumentar 
os recursos de que tanto precisava para manutenção do lar e educação dos filhos.

O gosto pelo estudo e pelo magistério que herdara do pai, transmitiu a seus 
descendentes. Os filhos João Baptista, Aracy e Alaide foram professores. Suas 
netas, filhas do Marechal Lott, são professoras formadas pelo Instituto de 
Educação. O próprio Marechal Lott sempre demonstrou os maiores pendores pelo 
Ensino; lecionou nas Escolas Militares e de Estado Maior e foi comandante do 
Batalhão Escola, unidade destinada à instrução prática da Escola de 
Aperfeiçoamento de Oficiais.

Em 6 de fevereiro de 1941, no Rio de Janeiro, morre Maria Baptistina Duffles 
Teixeira Lott cercada do carinho dos filhos e da consideração de todos que a 
conheciam.

Hino da EM Maria Baptistina Duffles Teixeira Lott

 Escola Baptistina dedicamos

     Este hino com muita emoção

     Vamos marchar em frente

     Juntos com toda gente

     Para um futuro com educação

E a todos que nos educam

     Merecem o nosso amor
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     Saudamos e apaudimos

     Cantando com muito louvor

Baptistina, Baptistina

     Que orgulho de você!

     Tenho prazer nessa vida

     De aqui aprender a ler

Meu futuro com certeza

     Brilhante ele será

     Baptistina, Baptistina

     Quero te homenagear

Esta escola é o nosso lar

     Que vamos sentir saudade

     Nesta escoa não se sonha

     Se aprende de verdade

Baptistina, Baptistina

     Que orgulho de você!!!

Hoje a escola possui 9 salas de aula, sala de leitura, quadra de esportes e 
laboratório de informática.

[FOTO]

Por ela já passaram 9 direções. Muitos profissionais e in
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meros alunos. Todos juntos cultivando laços de amizade que deixam saudades nos 
que ficam.

Para conhecer o blog da E.M. Maria Baptistina Dufles Teixeira
Lott, clique no link 
http://galerambaptistinadtlott.blogspot.com/

Gostou dessa publicação? Então comente!

Quer publicar um projeto ou uma atividade que fez a diferença na vida de seus 
alunos? Então, escreva para nós, clicando SOBRE NÓS.

Regina Bizarro_ Representante do Rioeduca 5
CRE

E-mail: reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

[FOTO]
tweet

blogsdeescolas
(402)

5ªcre
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns pelos 50 anos de serviços prestados a comunidade de vista alegre.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 23/03/2012 00:05

Parabéns! Linda história! 
Uma escola visando pela qualidade do ensino!  
Isto nos dá fôlego para caminhar! 
Marleyde Fernando
Postado por 
Marleyde Fernando
 em 23/03/2012 09:01

Eu também fiz parte da história da Baptistina! Estudei na escola entre 1976 e 
1979 e fui aluna da Tia Emília. Ela mora no meu coração. Parabéns para toda a 
escola! Hoje sou coordenadora pedagógica de uma escola na 4ª CRE e tudo começou 
na Baptistina.
Postado por 
Claudia Cabral
 em 23/03/2012 17:37

Parabéns pelo trabalho, sempre realizado com competência e carinho.Suas ideias 
são sempre inovadoras!
Postado por 
Teresa Cristina M. Zavalis
 em 23/03/2012 19:24

Eu estudei o primário nessa escola e por isso me sinto parte dessa história. 
Trabalho há 33 anos na Rede Municipal como professora e tenho muito orgulho de 
dizer que esta escola foi a minha referência em educação. Parabéns!
Postado por 
Inês Rocha
 em 23/03/2012 21:51
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 27/03/2012
<TÍTULO>
Acolhendo com Carinho e Alimentando por Saúde, Projeto da CM Vovó Maria Joana

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, blogsdecreches, troféurioeduca.
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Acolhimento, momento em que
carinho e confiança prevalecem,

     e alimentação,
hábito saudável sem obesidade,

     são ações fundamentais trabalhadas na
Creche Municipal Vovó Maria Joana,

     1
 lugar na 5
CRE com o Troféu Rioeduca 2011.

[FOTO]

Acolhimento, um trabalho efetivo
e em grupo que envolve educadores e equipe, pais e crianças. 

[FOTO]

Acollhendo com Carinho 

A decisão de matricular o filho numa Creche é movida por razões distintas. 
Alguns pais precisam trabalhar e não têm com quem deixar os filhos, outros por 
entenderem que a Creche é um ambiente apropriado para os pequenos. Nos dois 
casos não é fácil essa separação. Mães (ou responsáveis) às vezes choram 
discretamente, enquanto que a maioria das crianças choram muito por sentirem a 
falta materna. Mas, se na Creche existirem profissionais que programem boa 
adaptação para todos a separação não será dolorosa para ninguém. Criancinhas e 
bebês reconhecerão segurança e afetividade e responsáveis terão essa mesma 
sensação. O acolhimento é um momento muito importante na vida desses aluninhos, 
deixando experiências e referências boas para as relações futuras.

Assim, toda a equipe da 
Creche Municipal Vovó Maria Joana 

acolhe seus alunos e para garantir uma inserção gradativa planejam atividades 
promovendo um ambiente acolhedor, afetivo e prazeroso, valorizando a cultura 
local e envolvendo toda Comunidade Escolar. 

A Creche Vovó Maria Joana conquistou o primeiro lugar na categoria Rio Escola da
Família, com o projeto

Em Ritmo de Férias com a Vovó
. 

[FOTO]
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Projeto Alimentação Saudável sem Obesidade

A CM Vovó Maria Joana desenvolve o 
Projeto Alimentação Saudável sem Obesidade
, por isso no seu lançamento em março, durante a semana de 05 a 09, seus 
profissionais se envolveram no programa Sa
de na Escola, lançado pelo Ministério da Sa
de, que tem como objetivo orientar os pais sobre os riscos da obesidade 
infantil, incentivando boas práticas de sa
de para a melhoria do desenvolvimento integral das crianças, visando alertar 
para o abuso de alimentos com baixo valor nutritivo e alto valor calórico.
[VÍDEO]

Através do l
dico, a Creche está realizando um conjunto de ações para estimular as crianças a
consumirem mais fruta e legumes, preparando pratos deliciosos e cheios de sabor.

No decorrer do projeto serão realizadas atividades divertidas para a introdução 
de uma correta alimentação, utilizando teatros (Contos de João e Maria) e 
culinária (confecção de suco de laranja com couve e saladas diversas, além de 
biscoitos de aveia).

As atividades físicas acontecem simultaneamente através de gincanas e 
brincadeiras, além de palestras para os responsáveis. 

Um trabalho integrado você irá conhecer acessando o Blog da Creche

http://vovomariajoana.blogspot.com.br/

Gostou dessa publicação? Então comente!

Quer publicar um projeto ou uma atividade que fez a diferença na vida de seus 
alunos? Então, escreva para nós, clicando SOBRE NÓS.

Regina Bizarro_ Representante do Rioeduca 5
CRE

E-mail: reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

[FOTO]
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5ªcre
(268)

troféurioeduca
(32)

blogsdecreches
(8)

<COMENTÁRIOS>

Lindas fotos.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 27/03/2012 20:34
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 14/03/2012
<TÍTULO>
Gerência de Educação da 6ª CRE mostra seu tabalho no ambiente digital

     Ambiente Digital da Gerência de Educação
da
 6
 CRE

A
 6
 CRE, está situada em Deodoro, tendo como Coordenadora a Profa
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 Rejane Pereira Faria da Costa e assessora a Profa. Rita Aguiar .

[FOTO]

Katia Barbosa, gerente da GED e sua equipe estão vibrando
 com o espaço digital, que será usado para expor os projetos e eventos das 
escolas, eventos da SME - CRE, além de passar informações importantes para os 
professores, responsáveis e famílias das crianças.

A responsável pela manutenção do blog é a Prof
. Patricia Fernandes uma das assistentes da GED. Parabéns Patrícia pela 
iniciativa da criação deste ambiente digital .

[FOTO]

No blog da Gerência de Educação da 6
 CRE encontramos links imperdíveis: projetos e agendas 2012, Cadernos 
Pedagógicos, Orientações Curriculares, Educopédia, Rioeduca, MuLtirio, etc. Vale
a pena visitar e conferir.

O ambiente digital da Gerencia de Educação da 6
 CRE está colorido, alegre
 e promete estar sempre repleto de novidades para todos os leitores.

Conheça, divulgue, compartilhe, curta e siga o blog educacional da. Gerencia de 
Educação da 6
 CRE. Clique na imagem abaixo para acessar o espaço virtual da GED.

[FOTO]
[VÍDEO]

Nós somos a 6
 CRE !

Professora Fatima Lucia Braga - Representante Rioeduca 6
 CRE

Twitter:
 @bragafatima

Email: fatimabraga@rioeduca.net

Facebook: bragafatima

[FOTO]
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tweet

<COMENTÁRIOS>

Muito legal! Toda GED/ CRE deveria ter seu blog!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 14/03/2012 06:55

A 6ªCRE é realmente um espaço de pessoas criativas e comprometidas com a 
educação. Nós somos a 6ª CRE!!!!
Postado por 
Patricia
 em 15/03/2012 16:32

Parabéns à GED pela criação do espaço digital.
Nós somos a 6ª CRE!
Postado por 
CÁTIA CRISTINA
 em 16/03/2012 20:39
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Sexta-feira, 16/03/2012
<TÍTULO>
E. M. Professora Marise Garcia Miranda  e a prevenção da Obesidade Infantil

<TAGS>
Tags: 
6ªcre.

     E.M Professora Marise Garcia Miranda
 alertando a comunidade
 para
 prevenção da Obesidade Infantil com palestras do Posto de Sa
de da Região.

A E.M. Prof.
 Marise Garcia de Miranda realizou uma palestra sobre Obesidade Infantil. Um 
representante do Posto de Sa
de da região ministrou o evento.

[FOTO]

Os alunos ainda contaram com a aplicação de fl
or feita pelos agentes de sa
de.

     Após a palestra, as professoras 
trabalharam com os alunos a import
ncia de se ter uma boa alimentação para manter a nossa sa
de.
[VÍDEO]

A Semana Sa
de na Escola acontecerá anualmente a partir de 2012 com um tema de mobilização 
nacional.

Para o ano de 2012 foi escolhido o tema de Prevenção da Obesidade. Entre os dias
05 à 09 de março de 2012 foram realizadas atividades envolvendo os escolares e 
suas famílias, com o intuito de alertar para a import
ncia das boas condições de sa
de para a melhoria no desenvolvimento pleno da criança/adolescente tanto na 
escola como na formação da cidadania, visando a aproximação da população com a 
Atenção Primária à Sa
de
.

Foi-se o tempo que criança saudável era criança gordinha. Hoje o cenário é 
assustador: a obesidade atinge 15% dos pequenos, que estão expostos a riscos de 
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gente grande. A falta de exercícios e a alimentação inadequada são os grandes 
culpados pelos quilos a mais. Só para se ter uma ideia, quando o pequeno devora 
um pacote de bolacha na hora do lanche, está ingerindo o equivalente a uma 
refeição completa em calorias. Os prejuízos são enormes: além do impacto na 
autoestima, aumenta a chance de problemas ortopédicos, de infecções 
respiratórias etc. Reverter o quadro depende basicamente de uma coisa: 
reeducação alimentar.

[FOTO]

Nós somos a 6
 CRE !

[FOTO]

Professora Fatima Lucia Braga - Representante Rioeduca 6
 CRE

Email: fatimabraga@rioeduca.net

Facebook: @fatimalucia
Clique nas Redes Sociais abaixo para divulgar a postagem

[FOTO]
tweet
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6ªcre
(247)

<COMENTÁRIOS>

Tema super importante:obesidade infantil! Todos os pais deveriam estar alertas 
para isso e evitar enviar lanches com biscoitos amarelados e outras coisas que 
não são nem um pouco saudáveis para as crianças!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 18/03/2012 08:28

Esta é uma parceria que está dando certo: escola e  PS Dr. Nascimento Gurgel.
Postado por 
Rosane Gil
 em 20/03/2012 08:07
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 14/03/2012
<TÍTULO>
Brinquedos e Brincadeiras Levados a Sério no EDI Tânia Larrubia

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, educaçãoinfantil.

O EDI T
nia Maria
Larrubia Gomes foi contemplado em 2011 com o Prêmio Anual de Qualidade na 
Educação Infantil.

Toda a equipe da escola se orgulha deste reconhecimento do trabalho de todos e 
já fazem
 planos para que em 2012 recebam o prêmio novamente. 

Com o tema 
Brinquedos e Brincadeiras Num Mundo de Alegrias
,
 as crianças do EDI estão vivendo a cada dia experiências de muita aprendizagem.

[FOTO]
Turminha do maternal II

A expressão
É brincando que a gente aprende
caracteriza o Projeto Anual do EDI T
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nia Larrubia, da 8
 CRE.

As crianças do EDI terão em 2012 ainda mais brincadeiras, que certamente virão 
acompanhadas de muitos conceitos e aprendizagens.

No dia 1
 de março, aniversário do Rio de Janeiro, entre pinturas, recortes, m
sicas e muita alegria, os alunos aprenderam um pouco sobre a cidade onde vivem.

As crianças são capazes de identificar o nome da cidade, alguns de seus pontos 
turísticos, mas a aprendizagem mais importante ficou por conta do pedido de paz 
para todos os seus moradores.

Amar sua cidade, conviver de forma pacífica e colaborar para o bem comum, são 
conceitos que devem ser trabalhados desde cedo, por isso o EDI aproveitou
 a oportunidade para refletir com as crianças sobre: RIO, EU AMO EU CUIDO!

Quem ama o Rio de Janeiro também luta contra a Dengue!

Vejam o EDI T
nia Larrubia em campanha contra o mosquito:

Escola 
 Família de Mãos Dadas Contra a Dengue!

De forma l
dica, a equipe do EDI T
nia Larrubia irá promover o desenvolvimento dos seus alunos, respeitando um dos 
diteitos de toda a criança que é brincar!

O Rioeduca parabeniza a toda a equipe do EDI T
nia Larrubia pelo Prêmio Anual de 2011 e deseja que neste ano o sucesso se 
repita!

Qual é o Plano Anual da sua Creche ou EDI?

Entre em contato com o Rioeduca e divulgue para a Rede.

Lembre-se que este espaço é todo seu!

[FOTO]
tweet
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8ªcre
(193)

educaçãoinfantil
(100)

<COMENTÁRIOS>

Isso aí! Amor à nossa Cidade é uma lição que devemos ensinar desde a mais tenra 
idade! Parabéns, equipe do EDI. A 8ª CRE é maravilhosa!!!
Postado por 
Nilza F. Silva
 em 14/03/2012 08:50

Este portal é um espaço de valorização das ações dos educadores da Prefeitura do
Rio. Bela iniciativa!
Postado por 
Crisriane Rosa
 em 14/03/2012 09:03

O trabalho com EDI é apaixonante! Parabéns, continuem batalhando por um trabalho
de qualidade! E rumo ao prêmio 2012!
Postado por 
bete ribas
 em 14/03/2012 12:22

Adorei a ideia de trabalhar, com as crianças, a CIDADANIA.
Afinal, eles sempre correspondem aos nossos estímulos!
Parabéns, EDI!
Postado por 
Maria Goretti de Macedo Daher
 em 14/03/2012 19:20
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Parabéns Neilda pela linda postagem.Parabéns EDI Tânia Maria Larrubia Gome 
Prêmio Anual de Qualidade na Educação Infantil. Amei todos os trabalhos aqui 
expostos.
Postado por 
Fatima Braga
 em 14/03/2012 21:58
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 20/03/2012
<TÍTULO>
Encontrão das Casas de Alfabetização da 7ªCRE

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, casasdealfabetização, pédevento.

     O Encontrão das Casas de Alfabetização 
da 7
CRE aconteceu nos dias 2 e 7 de março no auditório da E.M. Rosa do Povo .

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Da esq. para a direita: Cristina (SME -GEF) , Dilma ( GED- 7
 CRE), L
cia Breves ( GED-7
 CRE), Fátima (SME-GEF), Marialba ( GED- 7
CRE), Simone ( GED-7
CRE) e T
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nia ( SME -CED)

[FOTO]

[FOTO]
tweet

7ªcre
(192)

pédevento
(12)

casasdealfabetização
(1)

<COMENTÁRIOS>

Excelente postagem. Retratou muito bem  como foi proveitoso este dia. Tivemos 
informações, trocas, colaborações e vontade de aprimorar a prática 
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alfabetizadora. Parabéns!
Postado por 
Dilma Vianna
 em 20/03/2012 07:43

Que encontrão mais gosotoso!!! Quero participar do próximo... Beijos!
Postado por 
Rafael Parente
 em 20/03/2012 08:26

Foi realmente um encontro muito bom pela boa participação de todos, pela alegria
e envolvimento de quem acredita nas possiilidades de um trabalho bonito, 
competente, feliz e de maravilhosas aprendizagens. Falar e fazer alfabetização é
maravilhoso!! Parabéns para todos nós!!! É claro que teremos outros encontrões!!
Postado por 
lucia breves
 em 20/03/2012 10:53

Parabéns pela postagem. Muito legal o trabalho de vocês.
Postado por 
Roberta Bighi
 em 20/03/2012 19:43

Trabalho de excelência! É muito bom trabalhar ao lado de profissionais 
comprometidas com a Educação, acreditando no que se propõem a fazer. Quando a 
gente se envolve com Alfabetização, não tem como ser diferente....Parabéns às 
amigas da 7ª CRE. Um bj.
Postado por 
Rosana Oliveira
 em 20/03/2012 20:48

Parabéns a todas pela competência, dedicação e beleza na realização de um 
trabalho maravilhoso. Tenho muito a aprender com vocês.
Postado por 
Maria de Fátima
 em 20/03/2012 21:26

Parabéns para a equipe! Quando se acredita no que faz e junto com pessoas 
talentosas, o sucesso é garantido.
 Mais sucesso para vocês!!!!!!!!!! É merecido.
Postado por 
Tania Peres
 em 20/03/2012 22:02

Foi maravilhoso poder compartilhar momentos de constante aprendizado com nossos 
colegas da rede, é sempre uma alegria levar o Pé de Vento principalmente no 
coração. Obrigada meninas pelo acolhimento! amei...bjs
Postado por 
Claudia de Moraes Nascimento
 em 21/03/2012 09:38

Parabéns, meninas! É gratificante ver a dedicação, o comprometimento e a paixão 
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de vocês pelo trabalho com a alfabetização. Esse trio é muito especial...  Bjs
Postado por 
Simone Avelar
 em 21/03/2012 18:41

Por conhecer vocês, saber da competência, da dedicação, do compromisso, do 
cuidado e da alegria com que planejam e executam as ações;
Porque ainda sonham, acreditam, vibram e realizam...
Parabéns!
"Beigeds"
Del
Postado por 
Del
 em 24/03/2012 14:17

Conhecidas todas vocês já o são; pelo compromisso e competência, pelo caráter de
pesquisadoras e envolvimento em todas as ações voltadas para a Educação, 
principalmente nos aspectos da Alfabetização.  Parabéns à Equipe e muito sucesso
também no Projeto das Casas de Alfabetização!
Grande abraço,
Mariza Mattos
Postado por 
Mariza Mattos
 em 29/03/2012 18:49

Alfabeitzar é tudo de bom e com o Pé de Vento ficou melhor ainda.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 12/04/2012 12:28
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 22/03/2012
<TÍTULO>
Rio, Cidade Maravilha na E.M. Gastão Monteiro Moutinho

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, cidadania.

     A E.M. Gastão Monteiro Moutinho 
desenvolveu o projeto 
Rio, Cidade Maravilha
 para
resgatar a cidadania e construir valores cívicos que se encontram escassos no 
mundo em que vivemos hoje.

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Língua Portuguesa, Matemática, Artes, M
sica. História e Geografia
Para saber mais sobre a E.M. Gastão Monteiro Moutinho,acesse o blog:
http://www.emgastao.blogspot.com.br/

[FOTO]
tweet
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7ªcre
(192)

cidadania
(11)

<COMENTÁRIOS>

Que trabalho lindo!!!
Muito bem estruturado, interdisciplinar, criativo e atraente.
Parabéns à todos envolvidos!!
Marleyde Fernando
Postado por 
Marleyde Fernando
 em 22/03/2012 07:58

Parabéns pelo trabalho de qualidade apresentado pela escola,
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 22/03/2012 12:34

Parabéns a toda equipe pelo belíssimo trabalho!!!
Postado por 
Maria de Lourdes
 em 22/03/2012 17:02
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 15/03/2012
<TÍTULO>
E. M. João de Camargo Contra a Dengue

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

A Escola Municipal João de Camargo começou o ano letivo combatendo a dengue. Os 
alunos da unidade já sabem que a prevenção é a arma mais poderosa para evitar a 
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doença .

[FOTO]

A Professora Isabela conversou com seus alunos da turma 1301 sobre a triste 
notícia da primeira morte ocorrida este ano no Rio de Janeiro por causa da 
Dengue. Depois da leitura do jornal, ela convidou os estudantes a falarem sobre 
os cuidados necessários para evitar a proliferação do mosquito , além de 
assistirem um filme sobre como prevenir a doença.

O pequeno projeto deu origem a um texto coletivo que foi , produzido,registrado 
e ilustrado pelos próprios alunos.

[FOTO]

A Professora Isabel, também trabalhou com a turma 1401, com texto da 
revista 

Maluquinhos contra a Dengue
, que gerou uma lista de cuidados que devemos ter para que o mosquito não 
coloque os seus ovos. Os alunos registraram no caderno, escolheram um dos 
cuidados para criação de desenho , que foram expostos no mural.

Dengue
 já é um tema constante na escola, pois a equipe acredita que alertar a 
comunidade 
sobre a import
ncia de se cuidar dos espaços da unidade, da casa e da comunidade para evitar a 
doença é fundamental para a sa
de de todos. O Grêmio Estudantil 
reforçou o projeto com o lema 
Todos contra a Dengue
, realizando vistoria na área externa da escola e conversando com os colegas 
sobre os cuidados essenciais para que o mosquito Aedes Aegypti não se reproduza.

Conheça mais o projeto, clicando na imagem abaixo:

[FOTO]

Professor, envie para 
ruteferreira@rioeduca.net
 o projeto de sua escola ou turma, que publicaremos aqui. Conheça também o 
representante Rioeduca de sua CRE, visitando a página 
SOBRE NÓS.

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Nós precisamos tratar a Dengue com toda seriedade possível. É uma doença grave, 
que pode levar à morte! A escola tem este papel: informar, conscientizar e 
educar! Que o Rioeduca incentive esta prática nas escolas e vidas serão 
poupadas...
Postado por 
Adriano Sales
 em 15/03/2012 08:26
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 15/03/2012
<TÍTULO>
Sejam Bem-vindos ao Blog do EDI Renan de Souza Leal

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescolas, edi.

Página 671



RIOEDUCA 2
O blog do EDI Renan de Souza Leal na 9
 Coordenadoria Regional de Educação pretende compartilhar as experiências e 
anseios do Espaço de Desenvolvimento Infantil buscando a produção e a troca de 
conhecimentos para o progresso da Educação Infantil brasileira.

Hoje vamos apresentar mais um blog, da nossa coordenadoria, que ficamos 
encantados de conhecer. Passeando por suas páginas observamos o carinho da 
equipe e o belíssimo trabalho que está sendo desenvolvido neste espaço. 

O blog que foi iniciado em fevereiro deste ano, conta com a ajuda da equipe nas 
postagens: A.A.C. Fátima Alves,Diretora Adjunta Regina Célia, Diretora Renata 
Albudane, P.E.I. Gleice Cruz e P.E.I. Érica de Campos. 

Vamos conhecer um pouco do que encontramos por lá.

Sejam muito bem-vindos ao nosso blog. Espaço que a partir de agora estará 
transmitindo para todo o mundo virtual um pouquinho do que a gente faz para 
melhoria do nosso mundo.

O E.D.I. Renan de Souza Leal foi criado para atender as famílias do Conjunto 
Campinho e redondezas no bairro de Campo Grande (Rio de Janeiro/RJ). 

Acreditamos que podemos fazer a diferença, acreditamos que somos fortes quando 
pensamos, agimos e realizamos juntos. 

Sabemos que a diferença pode ser feita com carinho, amor e respeito aos nossos 
queridos alunos e suas famílias. 

Só estamos começando, mas temos no peito o desejo de fazer muito mais e muito 
melhor. Somos uma Equipe interessada em crescer e fazer crescer.

Talvez tenhamos medo, talvez tenhamos que recuar, talvez tenhamos que 
replanejar, talvez tenhamos que mudar... Mas temos certeza que nunca deixaremos 
de caminhar. Não vamos esperar acontecer.
(

Renata Albudane)

[FOTO]

Os temas para estudo e discussão foram 
A criança e o ambiente
 e 
A construção do grupo
, e acredito eu, que nesses dois dias aconteceu uma coisa bem legal em relação a
esses temas. É que as falas das pessoas (mesmo que por equipes) acabaram 
revelando que víamos esses dois temas se complementando. Ou seja, trazendo para 
o cotidiano do nosso E.D.I., concluímos que para que as nossas crianças pudessem
usufruir de um ambiente saudável (em todos os aspectos), o nosso grupo 
(independente de equipe ou cargo) teria que estar forte, unido e consciente das 
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necessidades de suas crianças. E ter esse tipo de resposta do grupo, deve ter 
sido bem positivo e motivo de orgulho para nossa direção (Renata - Diretora, 
Regina - Subdiretora e Laura - Professora Articuladora). 
(Saiba mais...) 

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Falar do E.D.I. Renan de Souza Leal é como descrever a primeira inf
ncia. Que os intelectuais possam perdoar meu trocadilho, mas a simplicidade e a 
originalidade são imperiosas neste espaço, tal qual como na fase que chamamos 
primeira inf
ncia: O novo, o inesperado, o desconhecido, a descoberta, a conquista, a 
alegria... 
(saiba mais) 

[FOTO]

A semana de adaptação foi muito interessante para as crianças. Quase todas 
choraram no primeiro dia, porém, adoraram o novo espaço.

O choro era rompido quando surgiam brinquedos e brincadeiras, m
sicas, folhas de papel, giz de cera e tinta...

Deu pra sentir que as crianças se sentiram muito acolhidas e amadas pelas 
professoras. 

[FOTO]

Obrigada por passarem pelo blog, estou muito feliz por fazer parte desta grande 
família que a cada dia amo mais e mais.

[FOTO]

Parabéns a equipe do EDI Renan de Souza Leal por compartilhar conosco seu blog 
nós dando a oportunidade de conhecer seu trabalho.

Conheça o blog do EDI - 
http://edirenandesouzaleal.blogspot.com/

Se a sua escola ou professor tem um blog ou está integrada em algum projeto, 
aproveite para divulgar. Este espaço foi criado para isso. Basta enviar um 
e-mail ao 
representante
 da sua CRE com um breve relato e registros de imagens (fotos, vídeos ou ppt), 
que você também poderá fazer parte desta 
REVOLUÇÃO
.
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Prof
 Márcia Cristina Alves

Representante do Rioeduca na 9
CRE

E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

Twitter: 
@marciacrisalves 

[FOTO]
tweet

9ªcre
(227)

blogdeescolas
(54)

edi
(36)
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns e sucesso a toda equipe do EDI!
Postado por 
suely bouças rodriguez
 em 15/03/2012 06:58

Parabéns pelo blog.Está super interessante e lindo.
Postado por 
Fatima Braga
 em 15/03/2012 08:25

Parabéns pelo blog e pelo espaço que está lindo!
Desejo sucesso a toda equipe e em especial a Renata.
Postado por 
Claudia da Silva
 em 15/03/2012 11:04

Parabéns pelo blog e pelo trabalho que está sendo desenvolvido! Desejo a todos 
do EDI muito sucesso !
Postado por 
Juliana Bezerra
 em 17/03/2012 20:50

Estamos muito felizes com a divulgação do nosso espaço aqui no RioEduca. 
Obrigada a todos que nos ajudam e fazem parte desta história!
Postado por 
Renata Albudane
 em 24/03/2012 14:02
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 15/03/2012
<TÍTULO>
Ambiente em Rede

Car@s leitor@s

Do início ao fim, o mês de março tem várias datas que são lembradas no mundo 
todo. Destacamos o dia 8, que é o dia internacional da mulher, e o dia 22 que é 
o dia mundial da água, mas também lembramos outras duas datas celebradas em todo
o mundo: dia 15, do consumidor e dia 27, do teatro.

 Estamos no verão e não podemos esquecer a import
ncia da prevenção a dengue.

 Bons programas, como visitas ao planetário e ao jardim zoológico também estão 
na pauta.
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Boa leitura!

     Equipe da E/SUBE/CED -Extensividade

[FOTO]

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 19/03/2012
<TÍTULO>
Elnira  Pereira - Gestora que Faz Acontecer

<TAGS>
Tags: 

Página 676



RIOEDUCA 2
1ªcre, entrevista.

A Professora Elnira Pereira, gestora da Creche Municipal Senninha, no Caju 
contou para o Rioeduca, em uma entrevista exclusiva , um pouco de sua trajetória
e trabalho.

[FOTO]

Rieduca:

Quantos anos de profissão e quantos anos na SME? Qual seu trabalho hoje, dentro 
da Educação.

Professora Elnira: Tenho 49 anos de profissão, aposentada da SEE desde 2002. São
11 anos na SME.Atualmente, ocupo o cargo de Diretor Geral da Creche Municipal 
Senninha, no Caju.

Rioeduca: Qual o maior desafio que você já enfrentou como diretora?

Professora Elnira: Formar uma equipe coesa, comprometida com a prática 
educacional, capazes de responder às demandas familiares e das crianças, assim 
como as questões específicas relativas aos cuidados e aprendizagens infantis.

[FOTO]

Rioeduca
:

Como é a relação da creche com a comunidade?

Professora Elnira: Excelente. A comunidade é bastante participativa em todos os 
sentidos.

Rioeduca:
O que você pode falar a respeito da sua proposta pedagógica?

Professora Elnira: A nossa Proposta Pedagógica, respeitando as diretrizes do 
Nível Central da SME, visa contribuir para uma formação socializadora, 
oferecendo às nossas crianças um ambiente favorável a exploração do espaço onde 
estão inseridas e das relações com o outro, construindo assim seus próprios 
conhecimentos. Reconhecendo a import
ncia das experiências vivenciadas na primeira inf
ncia e acreditando ser a educação um direito da criança.

Rioeduca:

Quais as mudanças positivas que você vê ocorrendo em nossa rede? O que causou 
estas mudanças?
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Professora Elnira: Muitas, entre elas uma maior valorização dos profissionais e 
a moralização da Educação. A causa destas mudanças entre outras, deu-se devido 
ao comprometimento da Sra. Secretária de Educação, juntamente com sua equipe e, 
a parceria e apoio do Sr. Prefeito.

Rioeduca:

O que você quer para a educação do Rio?

Professora Elnira: 
Para o Rio e para todo o nosso Brasil, uma educação de bases sólidas, onde 
realmente alcancemos a democratização do ensino, formando indivíduos capazes de 
pensar e agir como seres históricos, que tenham a consciência de sua import
ncia no processo de transformação de si mesmos e do mundo.

Rioeduca:

A senhora gostaria de dizer mais alguma coisa?

Professora Elnira: Para finalizar, gostaria de ressaltar que fortaleço cada vez 
mais a minha escolha profissional quando desejo deixar como marca positiva na 
Educação Municipal do Rio de Janeiro, o meu altruísmo, amor pela profissão, 
trabalho sério e a permanente esperança de uma educação de qualidade, através da
dedicação, coragem e vontade de todos os profissionais envolvidos na mesma. 
Levanto sempre a minha bandeira com o seguinte slogan: 
Professora, sim! Com muito orgulho!

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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1ªcre
(234)

entrevista
(4)

<COMENTÁRIOS>

Nossa Gestora merece o reconhecimento de seu trabalho realizado com muito amor, 
dedicação e competência. Parabéns ao Rioeduca por essa oportunidade!!!
Postado por 
Cristiane Halicki
 em 19/03/2012 08:43

parabéns pelo lindo trabalho feito com amor e dedicação
Postado por 
elisete santos
 em 19/03/2012 10:42

Parabéns Profa Elnira Pereira por fazer acontecer o melhor na vida de seus 
alunos.
Postado por 
Fatima Braga
 em 19/03/2012 11:35

Agradeço por fazer parte dessa equipe.Nossa gestora é um exemplo de competência 
e dedicação.Parabéns!!!!
Postado por 
Barbara Cristina
 em 19/03/2012 13:09

Parabéns pela sua dedicação e pelo seu trabalho realizado com tanto amor.
Postado por 
Roberta Bighi
 em 19/03/2012 15:13

Parabés Equipe Senninha!!!!!
Postado por 
Fabiane Nogueira
 em 20/03/2012 10:47
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Muito bom! É uma alegria imensa ver os frutos de um trabalho.Agradeço por ter 
feito parte dessa equipe com tamanha competência e pretendo multiplicar os 
saberes.
Postado por 
Marcia Mello
 em 20/03/2012 16:06

Parabéns Elnira!!Seu nome sempre foi trabalho e competência!
Postado por 
Priscila Nogueira
 em 20/03/2012 21:38

Parabéns, Elnira pelo ótimo trabalho que está realizando na Creche Senninha, 
você é nota 10.
Socorrinha Nascimento.
Postado por 
Maria
 em 24/03/2012 13:29

É uma honra aprender a aprender e ensinar com esta gestora que nos orienta para 
o melhor caminho. Parabéns Elnira você é uma personalidade de altíssima 
importância na Educação. Grande beijo... Virginia
Postado por 
Virginia Ferreira
 em 26/03/2012 22:12

Parabéns Elnira, você é merecedora de todo nosso orgulho. Sua gestão nos 
transforma em profissionais criativos e comprometidos. É um prazer trabalhar na 
C M Senninha.
Postado por 
Virginia Ferreira
 em 26/03/2012 22:17

Elnira... sou suspeito em falar de seu trabalho! Já te conheço a muito tempo, já
tive até a oportunidade de ser adjunto e você regente, além de fazer aniversário
junto comigo. Fico muito orgulhoso e feliz pelo seu trabalho e sua amizade!
Que Deus continue iluminando seu caminho para que possamos, cada vez mais, 
desenvolver trabalhos maravilhosos com essas crianças. Parabéns!
Postado por 
JOSÉ LUIZ
 em 28/03/2012 08:14
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 16/03/2012
<TÍTULO>
Projeto: Uma Escola de Valores - E.M. Collecchio - 8ª CRE
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<TAGS>
Tags: 
8ªcre, projetos.
Quais são os valores que nossos alunos precisam ter?

     Quais deles devem ser transmitidos pela 
escola?

     Estes são os questionamentos que deram 
origem à elaboração do Projeto Político Pedagógico da Escola Municipal 
Collecchio, na 8
 CRE.

     Neste ano, toda a equipe da escola está 
empenhada em construir um espaço onde todos os seus participantes se beneficiem 
dos valores necessários para uma convivência melhor.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Partindo da esquerda: Professoras Juliana Vidal, Dalva Matos e Liliane Santos

[FOTO]
As Merendeiras Jane (à esquerda) e Sandra

[FOTO]
Professora Ana Valéria e sua turma de Classe Especial

[FOTO]
Maquete da E.M. Collecchio
criada pelas alunas Evellin Rosalva e Daniele Caroline

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

Agora sim! As escolas da 8ª CRE estão aparecendo!! Cada semana é uma escola 
diferente e mostrando o que há de melhor na Educação da Zona Oeste. Parabéns 
equipe da Collecchio! Parabéns, Rioeduca 2012!
Postado por 
Ana Maria
 em 16/03/2012 09:15

Parabés a toda equipe desta escola.Educação de valores é o essencial nesta nossa
sociedade.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 16/03/2012 10:22

Não há como separarmos o conhecimento dos valores éticos e morais. Parabéns pelo
trabalho.
Postado por 
Patricia Nogueira
 em 16/03/2012 20:03
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 19/03/2012
<TÍTULO>
O Rio de Janeiro Continua Lindo – Blog da E.M. Abelardo Chacrinha Barbosa
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<TAGS>
Tags: 
2ªcre, blogsdeescolas.

     A E.M. Abelardo Chacrinha Barbosa leva o
nome de um popular comunicador brasileiro. Hoje conheceremos um pouco sobre a 
vida do patrono e a homenagem feita à cidade do Rio de Janeiro, por seu 
aniversário, registrada no blog da escola.

[FOTO]

José Abelardo Barbosa de Medeiros - Chacrinha

José Abelardo Barbosa de Medeiros nasceu na zona do agreste pernambucano. Em 
1936, ingressou no curso de medicina. Dois anos depois, foi salvo de uma 
apendicite supurada pelas mãos de seus colegas de curso.

Ainda convalescente, trabalhava como percussionista do grupo 
Bando Acadêmico
 e viajou à Europa para apresentações.Na volta, desembarcou no Rio de Janeiro 
determinado a tentar a sorte como locutor de rádio. 

Trabalhou em várias rádios como locutor, sem muito sucesso. Em 1942, estreou na 
rádio Clube de Niterói o programa 
Rei Momo da Chacrinha
. A rádio ficava numa chácara em Niterói, daí o nome do programa, do qual ele 
era o apresentador.

Depois do Carnaval daquele ano, o programa passou a chamar-se 
Cassino da Chacrinha
. Seu grande sucesso o manteve no ar até 1955. No ano seguinte, Chacrinha, como 
Abelardo Barbosa passou a ser conhecido, fez sua estreia na televisão, 
apresentando o 
Rancho Alegre
, da TV Tupi do Rio de Janeiro. Trabalhou em seguida na TV Rio, Bandeirantes, 
Tupi de São Paulo, e por fim, TV Globo.

O programa 
Discoteca do Chacrinha
 foi um dos mais populares da televisão brasileira nos anos de 1960. Seu estilo 
irreverente de se apresentar, usando fantasias, criando bordões e colocando 
bailarinas uniformizadas ao fundo - as 
chacretes
 - fez escola na televisão, sendo adotado até hoje por diversos apresentadores. 
Além disso, vale notar que Chacrinha se utilizava de elementos típicos das 
festas folclóricas nordestinas, adaptando-os para a linguagem televisiva.

Página 683



RIOEDUCA 2
Em 1968 foi criado o programa 
Buzina do Chacrinha
, na TV Globo. O apresentador também lançou diversos nomes da MPB em seus 
programas, contribuindo para a divulgação da m
sica brasileira entre o grande p
blico.

Chacrinha foi casado com Florinda Barbosa durante 41 anos. O casal teve três 
filhos: José Aurélio, Jorge Abelardo e Zé Renato. O apresentador morreu em casa,
de enfarto do miocárdio, aos 72 anos de idade.

Texto retirado de
http://educacao.uol.com.br/biografias/chacrinha.jhtm
acesso em 15/03/2012

[FOTO]

Visitando o blog da E.M. Abelardo Chacrinha Barbosa, encontramos belas 
homenagens ao aniversário de nossa cidade. Chacrinha foi um comunicador que 
influenciou não só o Rio de Janeiro, mas todo Brasil, com sua alegria e 
irreverência.

Em comemoração ao aniversário da cidade, as turmas 1.301 e 1.302 conheceram o 
livro 
Geografias Cariocas: um passeio musical pelo Rio
, de Luciana Sandroni. Nesta atividade os alunos desenvolveram um projeto que 
vislumbrava alguns pontos turísticos e bairros do Rio de Janeiro, suas histórias
e curiosidades, com o objetivo de possibilitar novos conhecimentos e mudança de 
atitude para com a nossa Cidade Maravilhosa.

No final da atividade os alunos desenharam os pontos turísticos que mais 
gostaram.

[FOTO]

[FOTO]

Visite o blog da 
E.M. Abelardo Chacrinha Barbosa
 e conheça outras atividades realizadas pela escola.

Parabéns aos alunos e professores pela homenagem ao Rio de Janeiro.

Gostou desta publicação? Deixei um comentário e clique em 
curtir
 para compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

O portal Rioeduca é um espaço feito por e para professores. Divulgue também os 
blogs ou projetos realizados por sua escola. Para isso, entre em contato com o 
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representante Rioeduca em sua CRE.

[FOTO]

Clique na imagem para conhecer o representante Rioeduca em sua CRE

[FOTO]
tweet

blogsdeescolas
(402)

2ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Amei a postagem.Estou seguindo o blog.Chacrinha era pura irreverência e alegria.
Postado por 
Fatima Braga
 em 19/03/2012 11:33
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O Rio de Janeiro continua lindo e os trabalhos e a postagem também. Parabéns!!
Postado por 
Roberta Bighi
 em 19/03/2012 15:11

"Aquele abraço" para toda equipe da escola que "continua sendo" essencial para 
educação  desta linda cidade! EStamos torcendo  para o sucesso de todos! Morgana
Rezende ( 2ª CRE)
Postado por 
Morgana Rezende
 em 22/03/2012 01:14
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 04/04/2012
<TÍTULO>
E. M. Bélgica - Projeto Revitalizando o Ambiente Escolar

<TAGS>
Tags: 
6ªcre.

[FOTO]

A Escola Municipal Bélgica fica localizada no bairro Guadalupe, município do Rio
de Janeiro, próxima a uma das mais importantes vias do país 
 a Avenida Brasil. A qualidade do ar é prejudicada pela enorme frota de veículos
que utilizam a via todos os dias, liberando para a atmosfera toneladas de gases 
causadores do efeito estufa. Além dos veículos, outra fonte de poluição do ar 
encontrada na região são as fábricas situadas ao longo da Avenida Brasil
.

Tendo como preocupação que todos discutam maneiras de transformar o ambiente 
local em um lugar melhor para vivermos. Pensando em maneiras de diminuir seu 
impacto na Terra e em atitudes que se pode adotar para melhorar o ambiente em 
que vivemos a E. M. Bélgica desenvolverá o Projeto: 
REVITALIZANDO O AMBIENTE ESCOLAR
.

[FOTO]

.

Objetivo geral: 
Criar espaços verdes e sustentáveis no 
mbito do ambiente escolar.

Objetivos específicos:
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- Construir jardins suspensos dentro das salas de aulas com o reaproveitamento 
de garrafas PET;

- Revitalizar outros espaços da escola, como refeitório, pátio, secretaria e 
etc., por meio do plantio de mudas de plantas ornamentais em recipientes 
reaproveitáveis (galão de água mineral, lata, pneu etc.);

- Estimular o prazer e a beleza nos ambientes onde ocorre o processo 
ensino-aprendizagem;

- Criar uma horta com plantas medicinais e de hortaliças no 
nico espaço não impermeabilizado disponível no ambiente escolar; 

- Explorar os 
Jardins da Bélgica
 nas diversas áreas do conhecimento como laboratório vivo para as aulas de 
Ciências, Geografia, Língua Portuguesa, Matemática, Artes, Educação Física, 
História, Língua Estrangeira, M
sica.

[FOTO]

O projeto acontecerá durante todo ano letivo, envolverá os alunos do 6
 ao 9
 ano e toda a equipe escolar.
[VÍDEO]

Nós somos a 6
 CRE!

     Nós somos o Rioeduca!

Professora Fátima L
cia Braga - Representante Rioeduca 6
 CRE

     Email: fatimabraga@rioeduca.net

     Twitter: @bragafatima

     Facebook: fatimalucia 
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tweet

6ªcre
(247)

<COMENTÁRIOS>

Muito interessante e motivador o projeto. Parabéns a equipe da EM Bélgica.
Postado por 
Regina Bizarro
 em 04/04/2012 06:28

Parabéns pelo projeto! Cuidar do meio ambiente é super importante! É muito bom 
quando essa ação começa no próprio ambiente escolar!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 04/04/2012 06:59

Nossos alunos estão plantando e vão colher um mundo muito mais sustentável. 
Parabéns alunos e professores da Bélgica!
Postado por 
Ana Paula Ferraz
 em 23/05/2012 19:12
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 30/03/2012
<TÍTULO>
Creche Yara  Amaral recebe Prêmio Anual

<TAGS>
Tags: 
6ªcre.

A Creche Yara Amaral iniciou o ano letivo com boas notícias para a comunidade 
escolar. A instituição foi contemplada com o Prêmio Anual de Qualidade na 
Educação Infantil e Especial. Este premio é concedido pela prefeitura após 
avaliação do trabalho das creches.

[FOTO]

Como escreveu a diretora no seu blog e jornal a equipe da creche fica feliz por 
perceber que este prêmio reflete uma realidade que constatamos diariamente: a 
felicidade das crianças por estarem na creche e a satisfação dos responsáveis.

O blog da Creche Yara
 Amaral é um espaço onde os pais podem acompanhar o trabalho desenvolvido na 
Creche. Lá você encontrará informações sobre os projetos, textos, trabalho 
cotidiano, fotos e o Jornal.

Jornal feito para a comunidade

O Jornal da Creche começou a 4 anos e já está na 12
 edição, nele há os principais acontecimentos da creche e sempre é enviado aos 
pais a cada nova edição.O Jornal é um sucesso!

[FOTO]

[FOTO]

Em 2012 a Creche desenvolverá o projeto: Maluquinhos .Que será todo baseado no 
livro do Menino Maluquinho.A literatura de Ziraldo será aproveitada para 
estimular o desenvolvimento das crianças inundando o espaço da creche com o 
universo infantil.

As crianças brincarão e serão felizes junto com o menino maluquinho.

[FOTO]
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Clique na imagem para ver o blog da creche.

Parabéns a toda equipe da creche Yara Amaral pelo
 lindo e informativo blog e Jornal.

Nós somos a 6
 CRE!

Nós somos o Rioeduca!

Professora Fatima Lucia Braga - Representante Rioeduca 6
 CRE

     Email: fatimabraga@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

6ªcre
(247)
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns pelo prêmio recebido! Informar aos pais e comunidade sobre o trabalho 
desenvolvido é sempre super importante! Melhor ainde se essa comunicação é feita
através do blog e jornal da própria creche!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 30/03/2012 16:04

A Creche Yara é um sonho! 
Gestão 100% comprometida!
Postado por 
Flávia Duarte
 em 30/03/2012 18:12

Parabéns a toda equipe da Creche Yara Amaral, pelo excelente trabalho 
desenvolvido.Acompanho o blog da creche desde a sua criação e acho muito 
bom....Felicidades a todos ! Um grande abraço.Paz e Luz!
Postado por 
Maria Delfina
 em 30/03/2012 21:41

Sou PEI na Creche Yara Amaral e sou testemunha e parte do comprometimento de 
todos os funcionários e da Direção nesta conquista. As nossas crianças são a 
prioridade sempre e são a razão dos nossos esforços e dedicação. A gestão é 
séria  e de altíssima qualidade, as PEIS  e Auxiliares são bem qualificados e 
buscam sempre o melhor, a equipe da cozinha e da limpeza trabalham com alegria e
com seriedade, enfim : estamos todos de parabéns !
Postado por 
Jordania Guedes
 em 31/03/2012 14:53

Parabéns a equipe que com talento e profissionalismo recebeu o prêmio de 
qualidade na educação. Amo vocês. Beijos
Postado por 
Cátia Cristina
 em 01/04/2012 21:03

Minha querida Amiga e companheira de trabalho
     Pela sua capacidade de liderança e o seu vasto conhecimento, afirmo que 
este premio foi apenas uma consagração. Parabéns! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Postado por 
Marcia Eluar de Carvalho
 em 12/04/2012 16:37
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 19/03/2012
<TÍTULO>
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O Blog da IV Centenário

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, blogdeescolas.

Os blogs se tornaram um dos principais canais de comunicação da internet, e o 
profissional de educação quer investir no uso do blog como uma ferramenta no 
processo ensino/aprendizagem.O BLOG tem sido usado tanto por professores, como 
por alunos com a finalidade de divulgar rapidamente suas idéias de um modo 
simples e rápido.

[FOTO]

ESTE BLOG É UM ESPAÇO ONDE DIVULGAMOS TODOS OS EVENTOS, AS FESTAS, AS 
EXPOSIÇÕES, OS FESTIVAIS CULTURAIS, AS OFICINAS, O MAIS EDUCAÇÃO E QUALQUER 
OUTRO TRABALHO REALIZADO NO E.M. IV CENTENÁRIO.
 Texto: Blog da Unidade

[FOTO]

O crescimento dos blogs mostra claramente uma grande tendência, a de que as 
pessoas têm a necessidade de COMPARTILHAR conhecimento e se mostrarem ao mundo. 
Esta imensa rede de blogs forma o que chamamos de BLOGOSFERA, cujo poder de 
comunicação cresce a cada dia. 

Visite e comente o blog da 
Escola Municipal IV Centenário
!

Não fique fora dessa, inscreva-se no 
Oficina de Blog 2012
da 4
CRE

[FOTO]
tweet
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4ªcre
(164)

blogdeescolas
(54)

<COMENTÁRIOS>

Pena que há muitas escolas que ainda não tem blog e algumas não atualizam os 
mesmo.
Postado por 
Fatima Braga
 em 19/03/2012 11:28

parabéns pela iniciativa do blog!!!
Postado por 
Roberta Bighi
 em 19/03/2012 15:04

Parabéns à EM IV Centenário. Explorando os recursos da informática e tornando a 
aprendizagem mais significativa. Show!
Postado por 
Maria Helena
 em 31/03/2012 17:24
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 21/03/2012
<TÍTULO>
Reconhecendo-se na Nossa Cidade

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, cidadania.
[VÍDEO]
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Hoje vamos participar da aula da Prof
 Ros
ngela dos Anjos Borges na turma 1503 da E.M. Delfim Moreira 3
 CRE. Ela aproveitou o aniversário da nossa cidade para ampliar os horizontes 
dos alunos.

Ser carioca é estado de espírito e não só de nascimento. Reconhecer-se cidadão e
carioca foi um dos objetivos das aulas da Prof
 Ros
ngela Borges no início de março. Claro que ela não queria que a data de 
aniversário da cidade passasse em brancas nuvens, mas também queria muito mais 
do que uma simples homenagem. Ela traçou objetivos e preparou uma apresentação 
para ser discutida quadro a quadro com os alunos.

[FOTO]

Ela mesclou as belas e populares imagens da cidade com reflexões sobre o que é 
uma cidade, um município. Além disso, os alunos foram conhecendo o que deve 
saber um cidadão de cada município: quem são seus representantes, como um 
município funciona e como a escola se insere neste sistema.

[FOTO]

Despertar o senso crítico também esteve entre os objetivos. Perceber as 
diferenças entre o seu bairro e os cartões postais da cidade fez com que os 
alunos tivessem o que escrever. Afinal, o resultado de tanta reflexão foi 
colocado no papel pelos grupos. Cada grupo deveria elaborar uma carta convite ao
nosso prefeito.

[FOTO]

Carta elaborada em grupo, antes da correção da professora

A carta deveria convidar o prefeito a visitar a escola e ver de perto suas 
qualidades e seus problemas. Afinal, o cidadão tem direito de reivindicar seus 
direitos. O carioca quer ter sua cidade, seu bairro e sua escola para se 
orgulhar.

[FOTO]
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Carta elaborada em grupo, antes da correção da professora

No vídeo, seguem os slides apresentados pela professora e o resultado parcial 
dessa atividade. Eles ainda vão decidir qual carta e como ela chegará às mãos do
prefeito. Ainda tem muita aprendizagem por aí.

[FOTO]

A professora Ros
ngela Borges em meio aos seus alunos. E a turma 1503 em ação.

Imagens e textos fornecidos pela professora.

[FOTO]
tweet

3ªcre
(223)

cidadania
(11)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns Rosângela e turma!!!!
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Ser carioca é... ser cidadão com direitos e deveres exercitados na escola, assim
como a 1501 exercitou!!!  Amei !!!
Postado por 
Profª Ana Neves
 em 23/03/2012 14:35
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 23/03/2012
<TÍTULO>
Um Lugar de Gente Feliz

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, blogsdeescolas, educaçãoinfantil, edi.

Foi esta a definição que a equipe do EDI Educandário de Santa Cruz 3
 CRE usou no logo de seu blog: Um Lugar de Gente Feliz. Ao visitá-lo vemos que a
felicidade se espelha no trabalho deles.

O atendimento à Educação Infantil permite lidar com a criança em uma fase de 
aprendizagem muito rápida. A aquisição de conhecimentos é proporcional ao 
desenvolvimento físico e tão visível quanto. O brincar é essencial neste 
momento, pois é brincando que a criança assimila o mundo que observa. Pensando 
nisso o Projeto Político Pedagógico do EDI resolveu priorizar o brinquedo e a 
brincadeira em diversas acepções.

[FOTO]

O primeiro período, que compreende os meses de fevereiro a abril, está 
priorizando a criação de laços entre os pequenos. A criação de laços consigo 
mesmo foi explorada através da identidade e a os laços com a fantasia estão se 
fortalecendo com o contato direto com os livros.

[FOTO]

Fachada da escola e alunos da prof.
 Daiane na hora da leitura

A criação de laços e o ato de abraçar acolhe o diferente e permite a todos o 
prazer de brincar, experimentando, inventando e descobrindo. Assim, a escola 
celebra o Dia Internacional da Síndrome de Down 
 21 de Março 
 com um post especial como os acolhidos pelo Espaço de Desenvolvimento Infantil.
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[FOTO]

Este 
 Lugar de Gente Feliz
 aguarda por você. Confiram outras atividades realizadas na escola no blog 
EDI Educandário de Santa Cruz
.

[FOTO]

Imagens e fotos retiradas do blog do EDI supracitado

[FOTO]
tweet

blogsdeescolas
(402)

3ªcre
(223)
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educaçãoinfantil
(100)

edi
(36)

<COMENTÁRIOS>

Lindo blog!
Postado por 
Fatima Braga
 em 23/03/2012 20:16

Está muito lindo nosso Blog.Parabéns a toda equipe!
Postado por 
Angela Barbosa
 em 03/04/2012 00:28

Está muito lindo nosso Blog.Parabéns a toda equipe!
Postado por 
Angela Barbosa
 em 03/04/2012 00:28

Lindo o blog, gostei dessa ideia muito boa, minha filha estuda no Educandario e 
eu adoro é maravilhoso..
Postado por 
Joice Cristina
 em 29/05/2012 17:38
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 20/03/2012
<TÍTULO>
Eletivas 2012 no GEC Epitácio Pessoa

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, gec.
A E.M. Epitácio Pessoa, localizada no bairro do Andaraí, é um dos novos Ginásios
Experimentais Cariocas. No dia 15/02 ocorreu o 
Feirão de Eletivas
 onde os professores apresentaram as disciplinas eletivas aos alunos.

A proposta do Ginásio Experimental Carioca 
 GEC está baseada em três eixos: Excelência Acadêmica, Projetos de Vida e 
Educação para Valores. As disciplinas eletivas fazem parte do eixo 
Projetos de Vida
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, pois os alunos são orientados a participarem de disciplinas que colaborem com 
seus projetos de vida.

O objetivo das disciplinas eletivas é trabalhar temas que envolvam os alunos, de
uma maneira l
dica e prazerosa, sem perder o foco do desenvolvimento pedagógico. Após a 
apresentação feita pelos professores, os alunos escolhem qual eletiva querem 
cursar.

Nesta publicação conheceremos um pouco das disciplinas eletivas propostas pelo 
GEC Epitácio Pessoa em 2012.

[FOTO]

A proposta da disciplina eletiva 
Repensando as Atitudes e Representando com Arte
 é falar sobre a reciclagem como uma forma de reaproveitamento de materiais, 
trabalhando o bom senso e contribuindo para melhorar a qualidade de vida no 
planeta. Os alunos terão a oportunidade de conversar e discutir caminhos que 
levem a um desenvolvimento sustentável de nosso planeta e ter experiências 
práticas criando objetos com garrafas pets que antes seriam consideradas lixo. 
Estes objetos produzidos com as garrafas pets servirão como elementos de cenário
e figurino na montagem da peça: 
Fuxicando entre linhas e estrelas
.

Os alunos que escolherem participar da eletiva 
Medida Certa
 aprenderão sobre a import
ncia da alimentação e da atividade física na qualidade de vida. A intenção é que
alunos e professores elaborem juntos receitas de alimentos saudáveis e programas
de atividades físicas simples. Estas descobertas e experiências serão 
registradas em um blog que servirá como um diário de bordo para alunos e 
professores.

[FOTO]

Na eletiva
Para o Baile Ficar Bom, Só Depende de Você 
 Uma História do Funk Carioca
 os alunos estudarão a história do Funk carioca relacionando-a aos gêneros 
musicais que lhe deram origem. Além disso, discutirão valores através das letras
de Funk, fazendo uma leitura crítica e ao final apresentarão um musical com as 
várias fases do Funk carioca.

A democratização do acesso à cultura entre jovens e a difusão da arte brasileira
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são objetivos da disciplina eletiva proposta pela Sala de Leitura cujo título é 
Cine Adapt
. Um Cineclube que exibe obras audiovisuais adaptadas de outras obras 
(literatura, teatro, artes plásticas) e de outras linguagens (novas mídias, 
games, quadrinhos).

[FOTO]

Na disciplina 
Blogs
, 
Twitter
,
 Facebook
:
A Escrita Criativa em Tempos Modernos
, os alunos terão a oportunidade desenvolver a escrita de variados gêneros 
textuais utilizando as técnicas aprendidas durante as aulas. Poderão, também, 
divulgar seus textos nas redes sociais 
Twitter
 e 
Facebook
 e nos 
blogs
 criados pelos alunos. Nesta disciplina espera-se que os alunos retomem a 
prática da leitura e da escrita e estejam atualizados quanto às ferramentas que 
a tecnologia pode oferecer.

A eletiva 
Percussão: A Utilização da M
sica
 propõe o desenvolvimento cultural, social, intelectual, afetivo e emocional de 
crianças e adolescentes. Estes terão a oportunidade de criar instrumentos a 
partir de sucatas e de aprender a percussão sendo abordados diversos ritmos.

[FOTO]

Na eletiva 
Jornal Escolar
 os alunos participarão da elaboração de um jornal mensal com os seguintes conte
dos: informações sobre a escola e o mundo, artes, cultura, cinema, teatro, lazer
e fofocas gerais. A turma será dividida em grupos e cada grupo ficará 
responsável por um assunto a ser publicado.

Passo de Dança
 é a disciplina eletiva que tem como objetivo reconhecer e fortalecer a cultura 
brasileira. Nesta disciplina os alunos aprenderão a identificar o ritmo e a 
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origem de alguns estilos musicais.

Parabéns à equipe do GEC Epitácio Pessoa pelo 
Feirão das Eletivas
!

Muito sucesso com as disciplinas eletivas em 2012!

Divulgue também os blogs ou projetos desenvolvidos por sua escola, basta entrar 
em contato com o representante do Rioeduca em sua CRE.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em 
curtir
 para compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

     Professora Renata Carvalho 
 Representante Rioeduca 2
 CRE

     Twitter: @tatarcrj

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

Página 701



RIOEDUCA 2

2ªcre
(192)

gec
(66)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns, Equipe Epitácio!!!! 
Vocês estão "repaginando"  o trabalho realizado ao longo desses anos. Tenho 
certeza que o GEC Epítácio será um lugar de pessoas felizes! Um grande abraço à 
todos!!!! Morgana ( 2ª CRE/GED)
Postado por 
Morgana Rezende
 em 20/03/2012 09:03

Este trabalho é o reflexo do clima de união e perfil mega feliz, em que estamos 
trabalhando no GEC Epitácio Pessoa. 
Parabéns ao meu grupo, obrigada a Coordenação e Gerências da 2ª CRE, por todo 
apoio que nos tem dado. Um enorme beijo da diretora mega feliz.
Marly Cardoso
Postado por 
Marly Cardoso
 em 21/03/2012 14:21
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 26/03/2012
<TÍTULO>
Blog da Turma do Tio Léo

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, blogsdealunos.
No mês de março nasceu mais um blog no mundo virtual, o 
Blog da Turma do Tio Léo
. Hoje vamos contar como surgiu e falar um pouco das publicações feitas pela 
turma 1.201 do CIEP Tancredo Neves.
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[FOTO]

O professor Leonardo Peixoto é regente da turma 1.201 do CIEP Tancredo Neves. 
Ele nos conta que apresentou a seus alunos a ideia de criar um blog e perguntou 
se gostariam de criar um para a turma. Os alunos concordaram e mãos a obra, 
começou a nascer o 
Blog da Turma do Tio Léo
. Tudo no blog está sendo pensado criado junto com a turma: o layout, o nome do 
blog e o título das publicações.

Vejamos o texto da primeira publicação onde os alunos descrevem a turma 1.201.

Bem-vindos à nossa turma!

A turma 1201 é muito inteligente. A nossa turma também é esperta. Nós somos do 
CIEP Presidente Tancredo Neves e a nossa turma é muito divertida. A nossa turma 
também é muito especial. A gente ama a nossa turma. A nossa escola é muito linda
e muito chique. A gente faz brincadeira pela sala e bagunça também. Nossa escola
fica no bairro do Catete na cidade do Rio de Janeiro e esse é o nosso blog. E 
fim!

A publicação que tem como título 
Um poema
 também é interessante e nos conta sobre a visita que a turma 1.201 fez ao 
Centro Cultural Banco do Brasil para conhecer a exposição 
Tarsila do Amaral 
 Percurso Afetivo
.

Tarsila do Amaral

Uma linda rosa flui pelo riacho (Gabriel)

     Eu queria muito estar com você (Thaís)

     Mas eu tenho que sobreviver (Ramon)

     Arte é muito melhor para aprender 
(Thamires)

O amor dura muito (Thamires)

     Pra gente tudo é colorido (Thaís)
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     A arte é parte da gente (Diogo)

     Pra gente tentar vencer 
(Leo/Rikelmy/Pabllo)

O amor de pintar é muito legal (Gabriel)

     Você é muito especial (Gabriel)

     Eu gosto de você (Luiza)

     Tarsila do Amaral (Tio Leo)

E o amor é o tal! (Marcos Rian)

     FIM! (Gabriela)

Como foi a visita a exposição 
Tarsila do Amaral - Percurso Afeitvo
 ?

[FOTO]

[FOTO]

Conheça mais sobre a turma 1.201 visitando o blog
http://turmadotioleo.blogspot.com.br/

Parabéns ao professor Leonardo e a turma 1.201 pela criação do blog da turma!

Divulgue também os blogs ou projetos desenvolvidos por sua escola, basta entrar 
em contato com o representante do Rioeduca em sua CRE.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em 
curtir
 para compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Professora Renata Carvalho 
 Representante Rioeduca 2
 CRE

     Twitter: @tatarcrj

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net
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[FOTO]
tweet

2ªcre
(192)

blogsdealunos
(10)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns prof.Leo e turma 1201 pela criação do blog.Está muito lindinho.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 26/03/2012 17:01

Belo trabalho,

São projetos como esse que nos fazer acreditar que a escola é um local mágico, 
que se apresenta como espaço tempo de descobertas maravilhosas.
Vc é um grande incentivador disso!!!
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Postado por 
Maria Cecilia Castro
 em 28/03/2012 11:09
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 20/03/2012
<TÍTULO>
CIEP Doutel de Andrade Voando Alto nas Asas da Leitura

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, riodeleitores, saladeleitura.

O CIEP Armindo Marcílio Doutel de Andrade da 9
 Coordenadoria Regional de Educação foi um dos sete ganhadores no 2
 Concurso Escola de Leitores 2011-2012, que é um projeto de promoção de 
incentivo à leitura em parceria com Instituto C
A.

[FOTO]

A 9
 Coordenadoria Regional de Educação teve duas de suas unidades escolares 
premiadas neste concurso (confira no blog da 9
 CRE) e hoje vamos conhecer um pouco do projeto do CIEP Doutel de Andrade, 
Voando Alto Nas Asas da Leitura
 contado pela professora Solange que gentilmente nos recebeu na unidade.

[FOTO]

Participar do concurso Escola de Leitores-Prazer em Ler, foi uma experiência 
nova e extraordinária na vida de nossa comunidade escolar. Inscrever o projeto e
vencer ficando entre as sete escolas escolhidas no município do RJ foi com 
certeza uma oportunidade 
nica de valorizarmos o trabalho de toda a nossa equipe e mais ainda ampliarmos 
os nossos objetivos na promoção da leitura e no incentivo à formação de novos 
leitores e contadores de histórias. 

[FOTO]

O Projeto já existia com o nome de 
Asas da Leitura
 e era realizado com as turmas de 1
 ano que escolhiam livros, liam e recontavam para as turmas da E.I .e E.E. de 
nossa U.E, quando a professora Audrei Brito, atualmente nossa Coordenadora 
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Pedagógica, ainda era professora regente. O mesmo foi ampliado pela professora 
Solange Andrade, que foi auxiliada pela professora regente de Sala de Leitura 
Marylice Cristina e também contou com apoio de todos os demais professores, pois
a nossa escola já tinha um perfil de escola leitora e outros projetos já estavam
em andamento nas diversas séries, inclusive no PEJA.

[FOTO]

As razões para o desenvolvimento deste projeto têm como fator principal a 
necessidade da formação de alunos leitores, onde pretendemos atender a cada 
modalidade de ensino a fim de que todos os grupamentos da escola possam melhorar
a sua qualidade de leitura e percebam que através do conhecimento podemos 
voar alto
, melhorando nossas vidas em vários aspectos. Assim sendo estaremos 
oportunizando o acesso à leitura a todos os alunos e à comunidade escolar, bem 
como abrindo o espaço da Sala de Leitura a todos e criando outros espaços, como 
o Corredor Literário.

[FOTO]

     O Projeto 
VOANDO ALTO NAS ASAS DA LEITURA
 também foi pensado para atender a comunidade em geral, que não possui o hábito 
de leitura e para que todos conheçam e tenham acesso ao nosso acervo e a 
diferentes materiais de leitura, como: revistas, jornais, periódicos, livros de 
diferentes autores nacionais e estrangeiros e também conhecerem autores da nossa
região (zona oeste) do Rio de Janeiro. Contamos neste sentido com a participação
da amiga da escola Maria José Lacerda Costa 
 Zezé Lacerda, que nos brinda com sua vivência na literatura. 

[FOTO]

O projeto se propõe a seduzir o cidadão a reconhecer a leitura como forma de 
conhecimento e prazer, que possibilite ao leitor alçar voos altos em sua vida, 
voando através da imaginação e do aprendizado ao abrir e ler um livro. E assim 
mudar o perfil leitor da comunidade escolar do CIEP e da comunidade não escolar 
de Vila Califórnia (sub-bairro de Vila Nova - CG- RJ), levando-as a 
constituir-se enquanto comunidade leitora e oportunizando-as ao acesso à 
cultura.

[FOTO]

Conheça mais sobre este projeto clique na imagem abaixo e nos links a seguir:
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SME - 
http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/exibeconteudo?article-id=2601294

Blog 9
 CRE - 
http://nonacre.blogspot.com.br/2012/03/secretaria-de-educacao-premia.html

Instituto C
A - 
http://www.institutocea.org.br/como-atuamos/area-atuacao/Default.aspx?id=1

Parabéns a equipe do CIEP Doutel de Andrade por estar mais uma vez marcando 
presença neste espaço trazendo projetos bem sucedidos.
A equipe Rioeduca agradece o carinho com que todos vocês nos recebem.

Momentos do CIEP Doutel de Andrade no Rioeduca:

DOUTEL NA REDE - BLOG 9
 CRE

Diretor e Professor Pedro Jerônimo, exemplo de Gestão Participativa

Doutel no Anima Escola

Professora Gabriela Brincando de Cidadania com a Turminha do EI-10

Aqui o educador carioca tem a oportunidade de divulgar seus trabalhos, trocar 
experiências e expor suas opiniões. Venha você também fazer parte desta 

REVOLUÇÃO.

Basta enviar um e-mail ao 
representante da sua CRE 
com um breve relato do seu trabalho e registros de imagens (fotos, vídeos ou 
ppt).

[FOTO]

Prof
 Márcia Cristina Alves

     Representante do Rioeduca na 9
CRE

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net
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     Twitter: 
@marciacrisalves 

[FOTO]
tweet

9ªcre
(227)

riodeleitores
(165)

saladeleitura
(10)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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Quarta-feira, 21/03/2012
<TÍTULO>
CIEP Glauber Rocha na TV Câmara - Programa Acontece no Rio

<TAGS>
Tags: 
6ªcre.

O CIEP Glauber Rocha e o Turno 
nico

Quando assumi a direção, havia 90 alunos matriculados e furtos toda semana. 
Hoje, são 522 estudantes, todos em horário integral
, conta Loliris Paes, diretora há 16 anos do Ciep Glauber Rocha.

O turno 
nico é um projeto implantado pela Secretaria Municipal de Educação que permitirá
as crianças ficarem sete horas na escola tendo um atendimento com ampliação da 
matriz curricular. Tendo aula de artes, teatro, ampliação da carga horária de 
Educação Física, aula de Inglês e
aula de reforço.

[FOTO]

Resultado IDERIO

A escola conquistou pelo segundo ano consecutivo o primeiro lugar na Prova Rio, 
avaliação municipal que afere o aprendizado em Português e Matemática. Os alunos
do 3
 e 4
 ano do ensino fundamental superaram outras 1.069 unidades. 

O sucesso está no incentivo à leitura, diz a diretora Lolíris. Basta entrar em 
uma das salas para perceber como o tema é levado a sério: as crianças são 
cercadas pelos livros. 
Quando um aluno acaba a tarefa, pode escolher um exemplar para ler até a próxima
atividade. É premiação
, explica Loliris. A sala de leitura tem mais de 5 mil exemplares.

Outra prática adotada pelo Ciep é o reforço escolar. 
Quando detectamos dificuldade, o aluno recebe ainda mais atenção
, explica Loliris. A escola também promove reagrupamento nas salas de aula, 
juntando estudantes que se destacam com os que apresentam dificuldades.

O CIEP Glauber Rocha no Programa Rio TV C
mara 
Acontece no Rio
 n
43 de 16/03/2012.
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[VÍDEO]

CIEP Glauber Rocha Fazendo Acontecer. Parabéns a toda equipe!

O Projeto Turno 
nico é de
 autoria do vereador Jorge Felippe, presidente da C
mara de vereadores do RJ.

[FOTO]

     Professora Fatima Lucia Braga - 
Representante Rioeduca 6
 CRE

     Email: fatimabraga@rioeduca.net

     twitter: @bragafatima

     Facebook:@fatimalucia

[FOTO]
tweet
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6ªcre
(247)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns CIEP Glauber Rocha pelo trabalho de qualidade prestado para a 
comunidade.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 21/03/2012 13:42
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 22/03/2012
<TÍTULO>
Construindo Redes Para Uma Educação de Qualidade

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, eventos, educopedia, pédevento, rioeduca, capacitação.

No dia 19 de março, aconteceu o primeiro grande encontro de mobilização com o 
Rioeduca, Educopédia e Pé de Vento na 4
CRE. O evento fora realizado na Unisuan (auditório Arapuan) em dois momentos. 
Pela manhã recebemos o grupo de Gestores das Unidades Escolares e à tarde os 
Coordenadores Pedagógicos.

[FOTO]

No primeiro momento ouvimos a professora Gabriela (Escola Municipal Grécia), que
falou sobre o programa Educopédia desde a sua criação e implantação até a 
produção e utilização das aulas.

Assistimos o vídeo 
Conecto - dependência
 e conversamos sobre a necessidade atual de estarmos conectados às novas 
tecnologias, sobretudo dentro da sala de aula.
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[VÍDEO]

[FOTO]

Em seguida, ouvimos a professora Cla
dia Moraes da 10
 CRE que nos falou sobre o projeto Pé de Vento, com magia e encantamento nos 
contou sobre a ligação do projeto com a Casa da Alfabetização e de que podemos 
lançar mão dessas atividades como mais uma ferramenta no processo do letramento.

Com o vídeo do Pé de Vento, conhecemos
 Bia e Marcelo personagens presentes em todas as atividades do progarma.
[VÍDEO]

Finalmente, eu mostrei o portal Rioeduca, os benefícios e a import
ncia de sua utilização. Ressaltei desde a criação do portal até a ação de 
promover e dar visibilidade ao nosso trabalho não só diante da Rede, mas diante 
do Mundo.

A Professora Márcia Nunes lembrando aos Gestores sobre a import
ncia da utilização e do acesso ao Portal Rioeduca.net

[FOTO]

O auditório Arapuan - UNISUAM

[FOTO]

O encontro contou com o apoio da Professora Maria Valéria Coordenadora da 4
 CRE e do seu Adjunto o Professor Roberto, da Professora Maria Helena - Gerente 
da GED, da Professora Márcia Nunes 
 Gerente da AAI e da Professora Ana Cristina da informática.

Parabéns a todos dessa linda Equipe!!

Somos a 4
CRE, nós promovemos Educação P
blica de Qualidade!

[FOTO]
tweet
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eventos
(210)

4ªcre
(164)

rioeduca
(69)

capacitação
(52)

educopedia
(16)

pédevento
(12)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a essa simpática equipe da 4ªCRE pela oportunidade do Encontro de 
Mobilização, a profª Ana Accioly pela iniciativa de apresentar aos presentes as 
ações do Portal Rioeduca e, finalmemte,  as colegas que tão bem representam a 
Educopédia, profª Gabriela Silva, Coordenadora dos Embaixadores, e Pé de Vento, 
professora Claudia Moraes, disseminando a ideia desses programas voltados aos 
alunos da nossa rede.
Postado por 
ReginaBizarro
 em 22/03/2012 05:37
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Foi um encontro maravilhoso!!! A CRE e professores envolvidos e receptivos as 
novas tecnológias e o melhor dispostos a fazerem uso dela!!
Adorei o convite para participar desse momento em especial a 4ª CRE é muito 
carinhosa com todos.
Parabéns Ana por ser uma incentivadora!!
Postado por 
Claudia de Moraes Nascimento
 em 22/03/2012 08:40

Fiquei muito feliz com a realização desse encontro, fomos todos muito bem 
acolhidos pela da Equipe da 4ªCRE, desde a Profª Maria Valéria, o Profº Roberto,
a Profª Márcia, até as  Profªs Maria Helena, Nancy, Estela, Ana Carolina e Ana 
Cristina. Aproveito para agradecer às minhas amigas Claudia Moraes, Gabriela 
Silva e Regina Bizarro que são maravilhosas! #OrgulhoRioeduca
Postado por 
Ana Accioly
 em 22/03/2012 09:53

Nossa, esse dia foi demais! É bom demais falar sobre a querida Educopédia... 
espero que possamos ter contagiado  a todos. Algumas diretoras disseram  que 
ficaram empolgadas! É isso aí... precisamos de todos envolvidos no processo!
Postado por 
Gabriela Silva
 em 22/03/2012 10:12

Nós da 4ªCRE GED é que agradecemos o carinho e a disponibilidade das 
dinamizadoras do Encontro: Ana Accioly, Claudia Moraes e Gabriela, unindo ainda 
mais a Educação carioca. A 4ª, 5ª e 10ª CREs juntas por uma educação de 
qualidade e atrativa.
Postado por 
Maria Helena
 em 22/03/2012 11:21

Super legal o encontro.Pode mostrar a todos aos profissionais da 4ª CRE a 
Revolução digital que aocntece na SME e  a importância da utilização da 
Educopédia e Pé de vento.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 22/03/2012 12:32

Parabéns a todos os envolvidos! Acho o Pé de Vento muito fofo!  E o funk do 
alfabeto é uma gracinha, se já empolga os professores (adultos) imagina como  
funciona  com as crianças! Parabéns Ana Acciloy, por mais essa postagem  
mostrando  as ações do Portal Rioeduca  e Revolução digital que está acontecendo
na rede com a  Educopédia e Pé de vento.Beijocas. Paz e Luz!
Postado por 
Maria Delfina
 em 23/03/2012 19:07
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quarta-feira, 21/03/2012
<TÍTULO>
Projeto:"Eu Sou a Minha Escola e Só Eu Posso Mudá-la!"

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, projeto.
O passeio ao Pão de Aç
car,
 ponto turístico do Rio de Janeiro, marcou o início de um projeto que pretende 
mudar o Ciep Julio Caetano Horta Barbosa.
A paisagem encantou os alunos que tiveram a certeza de que escolheram o local 
mais bonito da Cidade para conhecer e guardar na memória para sempre!

[FOTO]

No dia 16 de março os alunos da turma 1501 e as Classes Especiais do Ciep Julio 
Caetano Horta Barbosa foram conhecer um Ponto Turístico muito famoso de nossa 
Cidade: O Pão de Aç
car.

Este dia foi esperado com muita ansiedade, pois faz parte do projeto que está 
sendo desenvolvido na escola.

Com o nome 
Eu Sou a Minha Cidade e Só Eu Posso Mudá-la
, o projeto pretende formar nos alunos conceitos de cidadania. Se sentir 
responsável por mudanças que trazem melhores condições de convivência e bem 
estar é uma característica do cidadão.

Os alunos elegeram o Pão de Aç
car como um local que identifica a cidade mundialmente, portanto, andar no 
Bondinho e apreciar toda a beleza natural da paisagem foi uma experiência 
inesquecível!

No início das atividades que fazem parte do Projeto, os alunos identificaram os 
Pontos Turísticos do Rio de Janeiro através de fotos e vídeos, mas nada se 
compara à emoção de estar desfrutando da beleza de uma das cidades mais famosas 
do mundo e se sentir parte dela.

Os alunos que lá estiveram receberam muitas informações sobre o local. Os 
professores não deixaram de falar sobre a profissão do Guia Turístico, o que 
tornou esse passeio ainda mais
interessante para os alunos, já que nos próximos anos a Cidade irá cediar 
importantes eventos que
irão atrair in
meros visitantes.

[FOTO]
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Como falar em cidadania e não falar em inclusão? Pensando assim, as Classes 
Especiais do Ciep foram selecionadas para participar deste momento tão 
importante e feliz.

Este dia proporcionou além de uma nova experiência,
momentos de muita alegria para os alunos das Classes!

A Coordenadora Pedagógica Mônica Cezar falou ao Rioeduca sobre o Projeto e 
ressaltou que o próximo passo será pensar sobre o bairro onde as crianças 
residem e por fim, a escola, como objetivo final.

[FOTO]
tweet

8ªcre
(193)

projeto
(2)

<COMENTÁRIOS>

Que lindas imagens do nosso Rio, não é? Todos os alunos aprendendo na prática! 
Gostei muito!
Postado por 
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Sylvia
 em 21/03/2012 16:36

Moro pertinho deste Ciep e sei que os alunos de lá precisam ter oportunidade de 
conhecer o lado bom e belo de nossa cidade e sociedade! Parabéns!!
Postado por 
Adriano
 em 21/03/2012 20:14

Quando teremos um passeio assim tão legal na minha escola? O Ciep está de 
parabéns pela iniciativa! Estou a pouco tempo na 8ª CRE e gosto muito das coisas
das escolas daqui. Vou acompanhar pelo site.
Postado por 
Ana Maria Santos
 em 23/03/2012 09:16

Cada um pode mudar sua escola, sua rua, seu bairro e sua cidade!!! Linda 
postagem, Neilda. Parabéns, Marize, Rose, Luciano e todo o Ciep!
Postado por 
Katia M. Moraes
 em 23/03/2012 09:24
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 23/03/2012
<TÍTULO>
Penso, logo existo

<TAGS>
Tags: 
6ªcre.

     Penso, logo existo.

A E.M José Alberto Sampaio
 atende o 1
 ano, 4
ano ao 9
ano e duas turmas de projeto Acelera e Aceleração.

Em 

2011 trabalhou o Projeto 
Penso, Logo Existo
 baseado na conhecida frase do filósofo René Descartes.

René Descartes, chamado de o fundador da filosofia moderna e o pai da matemática
moderna, é considerado um dos pensadores mais influentes da história humana.
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O filósofo francês René Descartes desenvolveu o método investigativo e 
revolucionou o pensamento filosófico e cientifico. Conheça um pouco sobre a vida
e obra de René Descartes clicando na imagem abaixo.

[FOTO]

O Projeto: 
Penso, Logo Existo
 levou os alunos a pensarem sobre todos os acontecimentos e situações 
importantes e a busca do exercício da cidadania com responsabilidade.

O que foi trabalhado durante todo o projeto

- Valores incentivando o Respeito, a Paz e a Gentileza.

- Transformação lixo em brinquedos recicláveis

- Criação o blog da escola junto com professores

- Atividades de Capoeira,Hip Hpe e Reggae

- Pratica de esporte atentando para o respeito às regras

- Pesquisa sobre a vida e obra de René Descartes

- Vídeo e palestras sobre drogas

- Cosntrução de maquetes sobre as profissões

O projeto foi um sucesso.

No vídeo abaixo você poderá ver fotos do Projeto: 
Penso Logo existo
[VÍDEO]

Parabéns E. M. José Sampaio!
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[FOTO]

Nós somos a 6
 CRE!
Nós somos o
 Rioeduca!

     Professora Fátima Lucia Representante 
Rioeduca 6
 CRE

     Email: fatimabraga@rioeduca.net

[FOTO]

6ªcre
(247)

<COMENTÁRIOS>
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Parabéns a escola Alberto pelo projeto desenvolvido.O tema é criativo e pelo 
trabalho mostrado, notamos que a equipe conseguiu alcançar seus objetivos. Que 
todos continuem trabalhando e atingindo sucessos ainda maiores.
Postado por 
Ana Paula
 em 24/03/2012 01:29
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 30/03/2012
<TÍTULO>
Premiação dos Alunos do Desafio Rioeduca 2011

     Parabéns!!! Os alunos das suas escolas 
listados no anexo participaram do Desafio Rioeduca no final de 2011 e foram 
premiados pelo desempenho no Simulado no Zuuum@Educopédia. Receberão o prêmio, 
51 alunos do 5
 ano e 56 alunos do 9
 ano (passamos de 50 em cada ano porque houve empate).

[FOTO]

Convidamos vocês, diretores, e pelo menos 1 professor de português ou matemática
da(s) turma(s) do(s) aluno(s) premiado(s), dentro da possibilidade de cada 
escola, para comparecer ao evento de Entrega do Mérito Escolar e Desafio 
Rioeduca a ser realizado na sexta-feira, dia 30 de março, às 9h30 no Clube Monte
Líbano- Avenida Borges de Medeiros, 701- Lagoa.

A lista nominal dos 107 alunos premiados encontra-se na 1
 aba do arquivo anexo. Contamos com o empenho de vocês para localizar os alunos 
e garantir sua presença, acompanhado pelo seu responsável, para receber o prêmio
no evento do dia 30 de março, que contará com a presença da Secretária Claudia 
Costin.

Teca Pontual

     Assessora E/GAB
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todos os alunos que receberão o prêmio.Alunos ,vocêss  fazem a 
Educação do RJ.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 20/03/2012 19:52

Estou na lista de premiados e gostaria de saber qual será a premiação??
Postado por 
Bruno Dias
 em 23/03/2012 21:30

Parabéns alunos! Valeu a pena esperar! Estamos orgulhosos de vcs! Um beijo no 
coração de cada um e um muito especial para meus queridos da 7ª CRE!
Postado por 
Dilma Vianna Guimar
 em 24/03/2012 10:51

Meu filho esta na 17º lugar na lista dos classificados. Gostaria de saber qual 
será o seu prêmio.
Postado por 
solange gomes de farias
 em 26/03/2012 12:16
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 27/03/2012
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<TÍTULO>
Espaço Virtual da Sala de Leitura Ziraldo

<TAGS>
Tags: 
7ªcre.

     O blog da Sala de Leitura Ziraldo da 
E.M. Octavio Frias de Oliveira foi criado agora, no início de 2012, em 
fevereiro.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns às Professoras Christiane e Tereza e a todos os integrantes da Escola 
pelo trabalho desenvolvido na Sala de Leitura!
Nossas crianças merecem!
Postado por 
Mariza Mattos
 em 27/03/2012 15:34

Parabéns pelo excelente trabalho.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 27/03/2012 20:33

Parabéns pelo excelente trabalho.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 27/03/2012 20:33

Roberta, adorei a divulgação do blog. O material foi elaborado com muito empenho
e compromisso para atender aos nossos alunos tão carentes de leitura. Estou, 
somente, aguardando a chegada de dois professores para que eu possa assumir a 
sala de leitura e desenvolver os projetos. Obrigada pelo carinho. Em breve, com 
certeza, mais novidades nesse espaço tão encantador. Beijos.
Postado por 
Christiane Queiroz
 em 27/03/2012 22:29

Um  trabalho maravilhoso que deveria ser feito  em todas escolas.A sala de 
leitura deve funcionar como complemento das atividades realizadas  em sala de 
aula,pois desempenha um papel importante na formação do hábito de leitura.
 Parabéns a toda equipe e a você também,Roberta, pela divulgação desse evento!
.
Postado por 
bernadete de lourdes
 em 28/03/2012 17:47

Parabéns a toda comunidade escolar  da E.M.Octávio Frias de Oliveira. Os 
projetos da sala de leitura Ziraldo são de excelente qualidade.
Postado por 
Soeuso
 em 28/03/2012 21:48
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quinta-feira, 29/03/2012
<TÍTULO>
O Sucesso da Gestora Heloisa e do CIEP 301

<TAGS>
Tags: 
7ªcre.

     O CIEP Lindolpho Collor, também 
conhecido como CIEP 301, está localizado em Rio das Pedras, que fica em 
Jacarepaguá e tem como diretora geral , Heloisa Teixeira.

[FOTO]

Por estar inserido dentro de uma comunidade com raízes, principalmente 
nordestinas, o Projeto Político Pedagógico da escola está voltado para o resgate
desta cultura.

Um dos projetos que tem tido grande repercussão na comunidade escolar é : 
A Capoeira na escola um passeio por nossas raízes

, criado pelo professor Ronaldo Messias Lacerda, de Educação Física
.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[VÍDEO]

Página 725



RIOEDUCA 2

[FOTO]
tweet

7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns profa Heloisa pelo seu trabalho.Os alunos  precisam  de pessoas que 
fazem  acontecer.E você é uma dessas pessoas.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 29/03/2012 00:48

PARABÉNS!!
Postado por 
VILMA
 em 29/03/2012 09:06

PARABÉNS! GENTE QUE FAZ!!
Postado por 
Prof ª Adriana
 em 29/03/2012 10:48
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Parabéns, a essa equipe feita de coragem, união e paixão pelo que faz. Sendo 
diretora de escola na mesma comunidade, porém há "apenas" 6 anos, aprendi e 
continuo aprendendo muito com todas as equipes escolares, que sempre me 
acolheram muito bem, mas especialmente, com Heloisa e Sandra... sinto como se 
fossem meu "porto seguro"... e sei que a comunidade também sente assim. MUITO 
OBRIGADA, POR TUDO... E PARABÉNS!!!
Postado por 
Maristela de S Macedo
 em 29/03/2012 12:53

Parabéns a grande mestre HELOISA TEIXEIRA e a sua equipe pelo excelente trabalho
realizado, que deve ser exemplo para as outras unidades escolares da rede 
municipal do RJ.
Postado por 
Soeuso
 em 29/03/2012 14:11

Mais uma vez parabéns à toda equipe do 301. Um beijo especial a toda comunidade.
Postado por 
Dilma Vianna
 em 29/03/2012 18:43

Parabéns, querida Heloísa.
Para dirigir uma escola tão grande e obter sucesso, é preciso ter coragem, 
perseverança, aceitar desafios e vencê-los. Convivi com vc por uma semana, em NY
(que chique!). Sua alegria nos contagiou e sobretudo, sua capacidade de 
resiliência. Soube como ninguém, sem uma reclamação, ficar dois dias sem sua 
mala. Continuou sorrindo, aproveitando cada minuto da viagem.
Amiga, sucesso, felicidades e mais 20 anos de trabalho, a frente desta escola, 
com a sua marca e de sua equipe, que lhe dão o suporte necessário.
beijos em seu coração.
Postado por 
maria gracinda cardoso garcia conde
 em 29/03/2012 19:52
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 22/03/2012
<TÍTULO>
C. M.George Savalla Gomes - Palhaço Carequinha

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

15 de março é o dia em que se comemora 
O Dia do Circo,
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 assim como a alegria e o trabalho do povo circense, portanto dedicamos esta 
postagem 
à Creche Municipal George Savalla Gomes da 1
 Coordenadoria Municipal de Educação.

[FOTO]

A Creche, conhecida como Palhaço Carequinha, foi inaugurada em 28 de abril de 
2006 , com o nome de George Savalla Gomes ,em homenagem ao Palhaço Carequinha.

A unidade atende cerca de 100 crianças,em horário integral, que residem no 
próprio bairro e em outras regiões do município. Muitas famílias matriculam seus
filhos na instituição por estar perto do local em que trabalham.

[FOTO]

A equipe da creche 
se dedica a oferecer um trabalho de qualidade desde o momento em que acolhe os 
pequenos pela manhã, até a hora da em que os responsáveis voltam para buscá-los.
A equipe garante que a principal função da creche é propiciar um espaço de 
vivências e aprendizagens em que não basta apenas cuidar, mas também educar.

O Patrono

[FOTO]

Minha missão é fazer rir e trazer alegria. O resto

são frutos que vou colhendo

George Savalla Gomes nasceu numa família circense, na cidade de Rio Bonito, 
interior do estado do Rio de Janeiro. O palhaço Carequinha teve origem quando 
ele tinha cinco anos de idade e aos doze se tornou palhaço oficial do Circo 
Ocidental, que pertencia ao seu padrasto.

Foi cantor, trabalhou na rádio e na televisão. Durante 16 anos comandou na TV 
Tupi, o programa 
Circo do Carequinha
.

Na Globo, participou do programa Escolinha do Professor Raimundo e da novela As 
Três Marias.
Seu 
ltimo trabalho na televisão foi na Rede Globo, com uma participação na 
minissérie Hoje é dia de Maria em 2005.

Tá Certo ou não tá?
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[FOTO]

Considerado por muita gente como patrimônio da cultura brasileira, Carequinha 
deixou um vasto repertório musical. Gravou 26 discos, fez filmes e colocou sua 
marca em diversos produtos infantis.agitava a criançada com seu bordão 
Tá certo ou não tá?
. Por várias gerações levou alegria a milhões de espectadores. produtos 
infantis.

Carequinha encantou gerações como ídolo infantil e foi querido até mesmo por 
vários presidente. Ele se apresentou para Get
lio Vargas, Juscelino Kubitschek, João Goulart, passando pelos generais do 
regime militar e recebendo condecoração do ex-presidente Fernando Henrique 
Cardoso.

Carequinha

morreu aos noventa anos de idade, em sua casa em São Gonçalo, Rio de Janeiro. 
Ele

foi enterrado no mesmo cemitério onde está a maioria das 400 vítimas do incêndio
no Gran Circus Norte Americano, ocorrido em 1961, em Niterói.

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Curti muito o Carequinha, suas músicas, que bom que temos uma creche que 
homenageia esse palhaço sensacional! Parabéns para a creche.
Postado por 
Claudio
 em 22/03/2012 11:33

Amei a postagem.Carequinha sempre foi é sempre será muito querido por todos que 
amam circo.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 22/03/2012 12:29

Agradeço imensamente a C.M.George Savalla Gomes, nosso saudoso Carequinha, pela 
bela lembrança que tive da minha infância. Parabéns amigas pelos trabalhos 
desenvolvidos!!!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 22/03/2012 16:03

Parabéns a toda a equipe da Carequinha, fico feliz em fazer parte desta equipe, 
que tem muita dedicação e vontade de fazer um belo trabalho pedagógico 
preocupando-se com o desenvolvimento pleno das crianças. PARABÉNS!!!
Postado por 
Alessandra P. Pinto
 em 22/03/2012 16:19

Ao falarmos de educação infantil devemos ter em mente suas peculiaridades assim 
como suas necessidades já que este segmento torna-se a porta de entrada de todos
ao sistema educacional.Fico muito feliz por fazer parte desta equipe.

"No que diz respeito ao desempenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não
existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem-feita ou não faz." (Ayrton Senna)  
Assim , trabalha a equipe da Palhaço Carequinha.
Postado por 
Simone Tavares da Silva Santos
 em 22/03/2012 20:49

PARABÉNS PELO BRILHANTE TRABALHO DE QUALIDADE QUE É REALIZADO NA CRECHE:PALHAÇO 
CAREQUINHA E SOBRETUDO, QUERO RESSALTAR O BRILHANTE  TRABALHO FEITO POR TODA A 
EQUIPE DA CRECHE QUE EU SEI QUE VESTE A CAMISA POR UM TRABALHO DE QUALIDADE NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL!ESSA EQUIPE É SHOW DE BOLA!
Postado por 
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SIMONE WENDOS
 em 22/03/2012 21:13

É bom ver a sociedade valorizando a Educação Infantil já nas creches. Melhor 
ainda é conhecer profissionais que vestem a camisa e honram sua 
profissão.Parabéns à equipe da creche Palhaço Carequinha! Tereza Charret
Postado por 
Maria Tereza Charret
 em 22/03/2012 22:17

Parabéns  a toda equipe da creche palhaço carequinha. Viva o Circo!!
Postado por 
Rosana Soares de Oliveira
 em 22/03/2012 22:58

Parabéns, Fátima pelo seu trabalho na sua creche.
O brilho está no seu sangue.
Postado por 
Maria
 em 24/03/2012 13:23

Parabéns a toda equipe da creche Palhaço Carequinha.
Postado por 
Luis Carlos dos santos
 em 25/03/2012 00:49

Parabéns a toda equipe da creche palhaço carequinha pelo belo trabalho.
Postado por 
Laís Tavares
 em 25/03/2012 20:01

Que "palhaçada" linda!!! Parabéns Mauro, parabéns Fátima... Parabéns a toda a 
equipe...
Postado por 
JOSÉ LUIZ
 em 28/03/2012 07:58
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 22/03/2012
<TÍTULO>
E. M. Luiz Edmundo 50 anos de Compromisso com a Educação!

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, aniversarioescola.

A E. M. Luiz Edmundo, que fica em Campo Grande na 9
 Coordenadoria Regional de Educação completou, no 
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ltimo dia 13 de março, 50 anos. Vamos conhecer um pouco da história desta 
unidade, de seu patrono e da festa de aniversário.

[FOTO]

A Escola Municipal Luiz Edmundo foi fundada no dia 13 de Março de 1962 e recebeu
o nome do escritor poeta e jornalista Luiz Edmundo que entrou para a Academia 
Brasileira de Letras ocupando a cadeira de n
mero trinta e três. Clicando na imagem abaixo você terá a oportunidade de 
acessar a página da Academia onde encontrará registros da biografia, 
bibliografia, discurso de posse, textos e artigos de Luiz Edmundo. 

[FOTO]

A escola que completa 50 anos tem sua equipe gestora composta por: 

 Diretora - Márcia Andréa de Castro M. Zeferino;

 Diretora Adjunta - Milvia da Silva Monte Medeiros;

 Coordenadora Pedagógica - Nicilane Lemos da Silva. 

A direção juntamente com os professores realizou uma linda festa para registrar 
este momento, com as ilustres presenças:

 Professor José Mauro Coordenador da 9
 CRE;

 Banda dos Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro comandada pelo Suboficial 
Aguinaldo;

 Representante da Guarda Municipal Sr. Douglas;

 Associação Comercial de Campo Grande Sr. Guilherme;

 Representante da C
mara de Vereadores Vereador Luiz Carlos Ramos; Policial Militar Márcio Alves 
Herói da Escola Tasso da Silveira
;

 Administrador Regional de Campo Grande Sr. Luiz Antonio;

 Representante da Policia Militar do Rio de Janeiro Suboficial Sr. Jupiá; 
Diretores das Unidades Escolares do Polo X;

 Demais lideranças comunitárias. 
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Os funcionários, professores e as crianças juntamente com seus responsáveis 
abrilhantaram este momento cantando e homenageando o funcionário Ademir 
Justiniano de Menezes que completou trinta e oito anos de trabalho nesta U.E. e 
recebeu uma Moção Honrosa da C
mara de Vereadores pela dedicação ao trabalho.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Parabéns a toda equipe da E. M. Luiz Edmundo pela belíssima festa, agradeço
especialmente a coordenadora Nici por nós enviar o relato e as fotos do evento 
para serem compartilhadas
 neste espaço.

Divulgue seu trabalho. Este espaço foi criado para isso. 

Basta enviar um e-mail ao 
representante da sua CRE 

com um breve relato e registros de imagens (fotos, vídeos ou ppt), 

que você também poderá fazer parte desta 

REVOLUÇÃO
.

Prof
 Márcia Cristina Alves

     Representante do Rioeduca na 9
CRE

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

Página 733



RIOEDUCA 2
[FOTO]
tweet

9ªcre
(227)

aniversarioescola
(1)

<COMENTÁRIOS>

- Que festa linda! 
Parabéns para toda a equipe de profissionais e comunidade escolar!
Postado por 
suely boucas rodriguez
 em 22/03/2012 08:23

Parabéns! Que evento belíssimo em comemoração aos 50 anos da escola.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 22/03/2012 12:27
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Sexta-feira, 23/03/2012
<TÍTULO>
Brincadeiras Para Ensinar que Combate à Dengue é Coisa Séria

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.
A Escola Municipal Bangu está atenta a um dever de toda a população de nossa 
cidade: combate à Dengue! 
A equipe da escola escolheu a gincana como meio de levar o conhecimento sobre a 
doença e principalmente como evitá-la. 
A Escola Municipal Bangu usou a linguagem preferida das crianças, a brincadeira,
para falar de um assunto muito sério!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

Todos contra a Dengue!
Postado por 
Fátima Lúcia  Braga
 em 23/03/2012 00:13

Se a população não aprender a prevenir a Dengue, muitos ainda irão morrer!!! Na 
escola também se aprende a preservar a vida. Ótima ação da escola Bangu. 
Parabéns,Rioeduca.net
Postado por 
Rosana Ferreira Alves
 em 23/03/2012 09:07

Todas as crianças adoram uma brincadeira, jogo ou competição! Aprender assim é 
muito mais legal! Bjs para equipe do Rioeduca.
Postado por 
Sylvinha
 em 23/03/2012 14:45
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 30/03/2012
<TÍTULO>
Revolucionando e Transformando a Educação

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, blogsdeescolas, troféurioeduca.

A Escola Municipal 05.14.003 Maestro Pixinguinha vem revolucionando suas 
atividades através de várias transformações. Da nova direção aos antigos 
professores esta
revolução na educação acontece contaminando, também, aos alunos que recebem-nas 
de forma
positiva e prazerosa.

A Escola Municipal Maestro Pixinguinha, localizada no bairro de Vila Kosmos, 
oferece a comunidade local turmas de Aceleração, Ed. Infantil e
do 1
 Ano ao 9
 ano.
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[FOTO]

Na Pixinguinha, como em toda rede municipal, existem muitos professores 
engajados em redes sociais. Eles compartilham no Twitter e Facebook, 
frequentemente, as transformações na escola, como é o caso do professor 
Vinicius, de Língua Portuguesa, e da professora de Língua Inglesa e Portuguesa, 
T
nia Regina. Ambos apaixonados pela Net movimentam o blog da escola e até mesmo o

blog pessoal
, como é o caso da professora T
nia que também faz parte do programa 
Educopédia
.

No blog da Escola Maestro Pixinguinha, alunos, professores, responsáveis, 
admiradores e seguidores, deixam seus comentários, dão dicas e dividem com todos
suas opiniões e mensagens.

Pixinguinha News - O Jornal

Em 2011 a escola criou o Jornal Pixinguinha News. Num processo de amadurecimento
de ideias os envolvidos promovem a periodicidade desse trabalho, sendo ele um 
espaço de produção dos alunos, oportunizando
a interdisciplinaridade. 

A publicação é composta por assuntos relevantes à escola e à comunidade que a 
cerca. A divulgação se dá por cartazes nos espaços comuns e nas salas de aula. 
Os alunos participam desde a concepção inicial do projeto, à produção, assim 
como pelo conceito de empreendedorismo, formulando inclusive missão, visão e 
valores
, relatam no blog da escola.
[VÍDEO]

História do Saudoso Pixinguinha, Patrono da Escola

Mais conhecido como Pixinguinha, Alfredo da Rocha Viana Filho nasceu no Rio de 
Janeiro, em 23 de abril de 1897. Foi flautista, saxofonista, compositor e 
arranjador brasileiro, um dos maiores m
sicos da m
sica popular brasileira e contribuiu diretamente para que o choro encontrasse 
uma forma musical definitiva.

[FOTO]

Filho do m
sico Alfredo da Rocha Viana, funcionário dos Correios e
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também flautista,
possuía uma grande coleção de partituras de choros antigos. Pixinguinha aprendeu
m
sica em casa fazendo parte de uma família com vários irmãos m
sicos, entre eles o China (Otávio Viana). Foi China que conseguiu o primeiro 
emprego para Pixinguinha, que, ainda garoto, começou atuar no ano de
1912 em cabarés da Lapa, indo substituir mais a frente o flautista titular na 
orquestra da sala de projeção do Cine Rio Branco. Nos anos seguintes continuou 
atuando em salas de cinema, ranchos carnavalescos, casas noturnas e no teatro de
revista.

Pixinguinha integrou o famoso grupo Caxangá, com Donga e João Pernambuco. A 
partir deste grupo, foi formado o conjunto Oito batutas, muito ativo a partir de
1919. Na década de 1930 foi contratado como arranjador pela gravadora RCA 
Victor, criando arranjos celebrizados na voz de cantores como Francisco Alves ou
Mário Reis. No fim da década foi substituído na função por Radamés Gnattali. Na 
década de 1940 passou a integrar o regional de Benedito Lacerda, passando a 
tocar o saxofone tenor. Algumas de suas principais obras foram registradas em 
parceria com o líder do conjunto...
, registra a Wikipédia em seu arquivo sobre Pixinguinha.

Pixinguinha compôs 
Carinhoso
 entre 1916 e 1917
 e é considerado um dos choros mais famosos de todos os tempos. Além de 
Carinhoso
, centenas de outras composições, como 
Rosa
, 
Vou Vivendo
, 
Lamentos
, 
1 x 0
, 
Naquele tempo
 , 
Sofres porque Queres
, foram sucesso.

No dia 23 de abril comemora-se o Dia Nacional do Choro, por tratar-se de uma 
homenagem ao nascimento de Pixinguinha, por iniciativa do bandolinista Hamilton 
de Holanda e seus alunos da Escola de Choro Raphael Rabello.

Pixinguinha faleceu em 17 de fevereiro de 1973 na igreja de Nossa Senhora da 
Paz, em Ipanema, quando seria padrinho de um batizado. Foi enterrado no 
Cemitério de Inha
ma.

Segundo o professor Vinícius, responsável pelas postagens do Blog da Escola
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a EM Maestro Pixinguinha, toda escola tem imenso orgulho de seu patrono e, com 
certeza, seguindo nesse ritmo frenético de atividades terá grandes chances de 
concorrer aos melhores blogs no Troféu Rioeduca 2012.

Conheça o novo blog da EM Maestro Pixinguinha 

http://maestropixinguinha.blogspot.com/

E você professor
e sua escola estão se preparando para concorrer ao Troféu Rioeduca 2012?

Então, escreva para nós relatando

algum projeto que tenha impactado na aprendizagem dos alunos. 

Clique em 
SOBRE NÓS 
que o publicaremos
no Portal Rioeduca.

Sua opinião é muito importante para nós!

Comente!

Professora Regina Bizarro _ Representante do Rioeduca / 5
CRE

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

[FOTO]
tweet
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blogsdeescolas
(402)

5ªcre
(268)

troféurioeduca
(32)

<COMENTÁRIOS>

"Meu coração bate feliz" quando vejo neste blog belos trabalhos das  escolas 
municipais do RJ.
Postado por 
Fatima Lucia braga
 em 30/03/2012 00:27

Regina, obrigado pelo reconhecimento. A revolução na Pixinguinha só está sendo 
possível porque temos uma maravilhosa equipe de professores e funcionários. Com 
muita alegria os primeiros frutos estão aparecendo.
José Roberto - Diretor
Postado por 
JOSÉ ROBERTO
 em 30/03/2012 10:08

Eita! Que felicidade! Muito bom ver o trabalho que estamos fazendo com todo 
afinco e amor ser reproduzido desta forma! Estamos todos muito motivados para 
dar seguimento a este trabalho e é ótimo compartilhar com todos. Isso só é 
possível com uma direção engajada, corpo docente e dicente participativo e 
pessoas como a Regina, que emitem seu olhar. Feliz!
Postado por 
VINÍCIUS FARIAS
 em 30/03/2012 17:51
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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Terça-feira, 03/04/2012
<TÍTULO>
Meu Time do Coração, um Projeto Especial

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, blogsdeescolas, educaçãoespecial.

A construção de noções de espaço através de atividades, como pular corda por 
exemplo, desafiam alunos da Educação Especial, que podem expressar o sentimento 
de prazer e ang
stia ao mesmo tempo. Mas, a professora Fernanda dos Santos de Oliveira sabe como
lidar com esses desafios e estará nos mostrando através do

     Projeto 
Meu time de Coração
. 

O 
Instituto Helena Antipoff
 é responsável pela educação especial nas escolas Municipais da Cidade do Rio de
Janeiro, atuando na perspectiva da educação inclusiva, acompanhando as 
diretrizes e metas propostas pela Política Nacional de Educação Especial. Nessa 
perspectiva, a educação especial passa a integrar o projeto pedagógico da escola
regular, promovendo o atendimento às necessidades educacionais especiais de 
alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação.

     Muitas professoras se identificam com a 
educação especial por vários motivos e a professora Fernanda é uma delas. Para 
se dedicar a essa tarefa ela vai além do trabalho que desempenha com seus alunos
da Educação Especial na 
Escola Municipal 05.14.069 Figueiredo Pimentel
. Cursos, palestras, oficinas, muita leitura a respeito do trabalho, são 
caminhos que ela envereda para levar seus alunos a uma educação compensatória, 
alcançando um aprendizado mais incisivo.

Para trabalhar coordenação motora, din
mica musical e psicomotricidade, ela desenvolveu o Projeto 
Meu time do coração
 e nos mostrará através do aluno Matheus Pedro, diagnosticado com autismo e 
deficiência intelectual, como aconteceu esse projeto.

[FOTO]

Ele adorou decorar a sala com a bandeira do seu time e bolas preta e branca. 
Observei que o aluno estava bastante motivado e feliz ao ver reportagens e fotos
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sobre os jogadores do seu time... Durante a semana desenvolvemos um trabalho de 
coordenação motora (através do nome do time, vogais que aparecem na palavra 
VASCO, contagem de letras do nome do time e trabalhos sobre esse numeral (5) e 
atividades e reconhecimento da cor preta), din
mica musical com o Hino do Vasco e psicomotricidade( Dramatizando o treinamento 
dos jogadores como pular corda e obstáculos e jogar bola).

A prof
 Fernanda cita Friedmann,1990, p54: 
É através do faz- de- conta que a criança realiza sonhos e fantasias, revela 
conflito interiores, medos e ang
stias, aliviando tensões e frustações. O jogo simbólico é também um meio de 
auto- expressão. Ao reproduzir os diferentes papéis ( no caso jogador) a criança
imita, situações da vida real.

[FOTO]

Essa atividade é importante para portadores de deficiência intelectual, uma vez 
que lhes oportuniza construir noções de espaço, percebendo o seu corpo no espaço
da corda, além do desafio de passar por baixo e pular obstáculos, que como diz 
Lapierre ( 1.987), pode representar 
 ao mesmo tempo prazer e ang
stia 
 saída e libertação
 (p.82).

[FOTO]

No 
ltimo dia do projeto, visitamos o site do Clube de Regatas Vasco da Gama, onde 
Matheus se encantou com a história dos jogadores e com as novidades do seu time.
 Essa experiência torna-se gratificante para ele e para nós educadores, pois 
vemos o aluno mais confiante, independente em suas ações (ele estava mais à 
vontade por reconhecer o seu time e trabalhar com o mesmo) e seguro por ter 
nosso auxílio quando necessário.

Conheça o recente blog, 
O Despertar da Classe Especial
, criado pela professora Fernanda Oliveira, após participar da 
Oficina de Blogs 2012
 acontecida dia 09 de março passado na EM Albert Sabin.

Visite e acompanhe
o blog 

http://despertardaclasseespecial.blogspot.com.br/

E você professor e sua escola estão se preparando para concorrer ao Troféu 
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Rioeduca 2012?

Então, escreva para nós relatando algum projeto que tenha impactado 

na aprendizagem dos alunos. 

Clique em 
SOBRE NÓS
 que o publicaremos no Portal Rioeduca.

Sua opinião é muito importante para nós! 

Comente!

[FOTO]

blogsdeescolas
(402)

5ªcre
(268)

educaçãoespecial
(7)
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<COMENTÁRIOS>

Que trabalho maravilhoso Professora Fernanda!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 03/04/2012 01:10

Que beleza de trabalho e como foi bem apresentado.
Parabéns!
Postado por 
celia napole
 em 03/04/2012 10:01

Parabéns professora pelo projeto!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 04/04/2012 08:05

O trabalho foi demais, uma atividade que proporcionou não só o aprendizado e 
desenvolvimento motro das crianças mais também integração com toda escola
Postado por 
Mariani Silva
 em 04/04/2012 10:40

Professora estou feliz com esse ftrabalho, ainda mais pelo time escolhido por 
você. Parabéns!
Postado por 
Joeser Farias
 em 04/04/2012 10:47

Achei de muito bom gosto e aprovo. è um ótimo trabalho feito pela professora. 
PARABÉNS!
Postado por 
Fábio S. Santos
 em 04/04/2012 10:50

Excelente inicativa! Parabéns a equipe!
Postado por 
Marconny Gerhardt
 em 04/04/2012 10:53

Parabéns pelo seu excelente trabalho e amor com nossos alunos especiais .
bjs 
Cris e Dani 
( Diretoras da Escola)
Postado por 
Daniela
 em 04/04/2012 10:54

Parabéns pelo trabalho!!!!!
Postado por 
Rosely Soares
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 em 04/04/2012 11:00

Arrazou madrinha ! Amei, Que a senhora continue assim que você vai longe s2 Te 
Amo muiiito minha Madrinha mais liiiiinda s2
Postado por 
Jennipher Vieira
 em 04/04/2012 11:26

Parabéns pelo belo trabalho! Sucesso!
Postado por 
karine melo
 em 04/04/2012 11:40

Querida amiga, continue desenvolvendo seu belo trabalho na nossa escola. Vocês 
estão de PARABÉNS!!!! Beijocas Nanda
Postado por 
Fernanda
 em 04/04/2012 11:44

Querida esposa, estamos muito orgulhosos de você. Parabéns pelo seu trabalho e 
competência!! Grande beijo do seu marido e filho.
Postado por 
Marcio de oliveira
 em 04/04/2012 22:37

16 anos de companheirismo, amizade e aprendizagem. Mas, essa nova faceta tem me 
deixado extremamente feliz. Sabemos de sua capacidade de executar o serviço 
pedagógico com alegria, sentimento e criatividade, mas, mesmo sendo surpresa 
para mim, você tem revolucionado a Educação Especial de nossa Rede. Parabéns a 
você e seus alunos que recebem esse presente. Muitos estão de perto ou de longe 
abençoando seu trabalho. Um beijo de seu amigo-irmão!
Postado por 
Vitor Hugo Almeida
 em 05/04/2012 12:14

Prima querida.parabéns pelo belo trabalho e dedicação à esses seres especiais!!!
Te desejo muita luz em seu caminho e que você nunca perca essa força de 
transformação social!!! Bjs e adorei o seu trabalho!
Postado por 
Verônica de Souza
 em 06/04/2012 18:26

Priminha do coração apesar de ser Flamengo louco,não pude deixar de me render  a
esse excelente projeto que você desenvolveu. A sua escola, sua família e com 
certeza todos os vascaínos estão felizes com essa sua habilidade de juntar o 
futebol com a educação!!!! Parabéns!!!
Postado por 
Vinícius Adolfo dos Santos
 em 06/04/2012 18:34

Time do Coração.
É com o coração que minha irmã se dedica com seus alunos. 
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Meus Parabens. E que você continue sempre esta pessoa dedicada e maravilhosa.
bjs
Postado por 
Roberta
 em 06/04/2012 19:11

Filha que orgulho você é para todos nós!!!! Fico encantado com o seu empenho e 
compromisso com a Educação! você foi a escolhida para ajudar esses meninos 
especiais terem uma melhor educação!!! Que Deus esteja com vc sempre!!!
Postado por 
Nei Simões
 em 06/04/2012 19:35
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 26/03/2012
<TÍTULO>
Projeto Estrada Cultural no PEJA da Suíça

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, projetos.

O Projeto Estrada Cultural tem como seu maior objetivo levar a arte para 
crianças. 
Seu carro-chefe é a m
sica clássica.
O Projeto Estrada Cultural nasceu da crença de que as artes são uma forte aliada
na transformação social e cultural de crianças, adolescentes ou jovens. 

[FOTO]

A intenção em procurar o Projeto Estrada Cultural foi mais uma forma de ampliar 
a formação integral do aluno. Este Projeto visa a formação profissional de m
sico, sem contar que temos a formação da m
sica clássica e erudita. Ampliar os horizontes dos alunos é função da escola, 
oferecer, mostrar e abrir o leque cultural é função da escola, sem contar com a 
parte m
sica e o bem que nos traz.

Desta vez o Projeto Estrada Cultural também abrangerá os alunos do PEJA fazendo 
a inclusão dos alunos jovens e adultos, promovendo a formação profissional e 
quem sabe a inclusão no mercado de trabalho.
 Texto: Professora Fátima - Gestora da Unidade

[FOTO]
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Os aluno aprendem m
sica, ler partitura e etc. O mais interessante é que pela primeira vez o pessoal
do projeto abriu vaga para ensinar os alunos do PEJA. Desta forma a nossa escola
será a primeira a ter este espaço também para os alunos do PEJA.

A aceitação foi muito grande em nossa escola, digamos que mais da metade de 
nossos alunos virão no contra turno participar do projeto, aprendendo a tocar 
flauta. Essa semana tiveram uma apresentação do Quarteto de Flauta do CIEP 
Operário Vicente Mariano e depois cada aluno, incluindo os do PEJA, receberam 
sua flauta para iniciarem suas 
aulas. O responsável pelo projeto é o Prof. Carlos Eduardo Prazeres.
Texto: Professora Fátima - Gestora da Unidade

[FOTO]

Sonhamos com uma escola que, sendo séria, jamais vive sisuda. A seriedade não 
precisa de ser pesada. Quanto mais leve é a seriedade, mais eficaz e convincente
é ela. Sonhamos com uma escola que, porque séria, se dedique ao ensino de forma 
competente, mas, dedicada, séria e competentemente ao ensino, seja uma escola 
geradora de alegria.

O que há de sério, até de penoso, de trabalhoso, nos processos de ensinar e 
aprender, de conhecer, não transforma este quefazer em algo triste. Pelo 
contrário, a alegria de ensinar e aprender deve acompanhar professores e alunos 
em suas buscas constantes. Precisamos é remover os obstáculos que dificultam que
a alegria tome conta de nós e não aceitar que ensinar e aprender são práticas 
necessariamente enfadonhas e tristes. É por isso que ... eu falava de que o 
reparo das escolas, urgentemente feito, já será um pouco mudar a cara da escola 
do ponto de vista também de sua alma
Paulo Freire

Compartilhe o seu projeto conosco, é bem simples, envie todo o material para

anaaccioly@rioeduca.net
 e depois leve a turma e todos da escola para comentar o

trabalho postado.

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns à equipe da E.M.Suíça e aos alunos, mais uma forma de integrar e 
interagir com a nossa cultura.Este Projeto é fantástico e ainda tem um ex-aluno 
de minha escola, Cristiano.Bjks
Postado por 
carmen lucia ferreira
 em 26/03/2012 08:16

Parabéns a toda equipe da Escola Suiça pelo Projeto Estrada Cultural. Muito 
bacana levar a música clássica para as crianças.
Postado por 
Roberta Bighi
 em 26/03/2012 09:26

Maravilhoso este projeto.Ensinar música e ouvir música é tudo de bom para o 
espírito .Música é prazer, é vida, é alegria.Pode e deve a escola ser um lugar 
de alegrias. Da alegria de saber, da cultura, da história, do saber 
contextualizado de todas as áreas do conhecimento, inclusive e principalmente da
música. 
Parabéns!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 26/03/2012 17:04

Parabéns à EM Suiça. Lindo trabalho.
Postado por 
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Maria Helena
 em 31/03/2012 17:22
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 26/03/2012
<TÍTULO>
Grêmio Estudantil Atuante na E. M Santa Catarina

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

O Grêmio Estudantil da Escola Municipal Santa Catarina, está cada vez mais 
atuante. Os alunos representam com responsabilidade os interesses dos estudantes
da unidade, garantido espaço de aprendizagem, convivência e cidadania.

No dia oito de novembro, os jovens alunos do grêmio tiveram a oportunidade de 
conhecer a Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro - ALERJ. O Bairro Educador 
promoveu e acompanhou a visita, com o objetivo ampliar os horizontes dos alunos 
e também sua formação política.

[FOTO]

Os alunos conheceram um pouco mais da história do Rio de Janeiro, bem como a 
história do Brasil. A guia da ALERJ apresentou ao grupo os arquivos históricos 
de distintas épocas do país a partir de representações artísticas, transitando 
por todos os momentos políticos importantes para o Brasil.

[FOTO]

Os estudantes do oitavo ano, compreenderam melhor a import
ncia do movimento estudantil, e puderam relembrar o conte
do estudado em sala de aula, o que garantiu uma aprendizagem ainda mais 
significativa.

O Grêmio estudantil da E.M Santa Catarina deseja continuar a representar a 
escola, criando oportunidades de diálogos, trocas e efetivo exercício da 
cidadania.

Conheça melhor os projetos da E. M. Santa Catarina clicando na imagem abaixo:

[FOTO]

[FOTO]
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projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns aos alunos por ter este grêmio atuante e responsável.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 26/03/2012 17:06

O grêmio é uma coisa muito legal de se ter nas escolas. Parabéns!
Postado por 
Adriano
 em 26/03/2012 18:09

Parabéns aos alunos do Grêmio e à Direção da escola que executa um trabalho 
sério e possibilita ações como esta. Desde o ano passado, quando os alunos do 
Grêmio da E.M. Santa Catarina ficaram responsáveis por divulgar ações de combate
à Dengue, que percebemos o trabalho sério que está sendo desenvolvido. Muito 
obrigado a todos!
Postado por 
JOSÉ LUIZ
 em 28/03/2012 07:40
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 27/03/2012
<TÍTULO>
Projeto Orsina Digital

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, gec, meioambiente.
O Ginásio Experimental Carioca Orsina da Fonseca, faz parte do Programa Global 
Partners Junior. No primeiro semestre de 2012 a escola está desenvolvendo com 
seus alunos o projeto 
Orsina Digital
 que tem como tema 
Consumir, mas de forma consciente: Transformar e preservar
.

A cada ano o GEC Orsina da Fonseca desenvolve um projeto relacionado à 
sustentabilidade e desde março de 2011, faz parte do Programa Global Partners 
Junior, da prefeitura de Nova York, que envolve escolas do mundo inteiro.

O primeiro projeto desenvolvido foi o 
Yakissobariorsina
 realizado em 2011. No ano de 2012 a escola está trabalhando com o tema 
Orsina Digital
 e quem nos conta sobre este projeto é Maria Cristina Zamith, professora o N
cleo de Exatas do GEC Orsina da Fonseca.

[FOTO]

RIOEDUCA: O que é o projeto Orsina Digital?

MARIA CRISTINA:
Nesse projeto, continuando nossa participação dentro do Programa Global Partners
Junior, o foco são questões atuais e multidisciplinares como consumo e 
sustentabilidade, trabalhando o que acontece em nosso dia a dia em relação a 
essas questões, extremamente pertinentes, em um mundo globalizado: O que 
consumir? Aonde consumir? Para que consumir? O que os outros adolescentes, mundo
afora, consomem? Como os bens de consumo chegam às lojas? Que tipo de comércio 
encontramos na vizinhança da nossa escola 
 GEC Orsina da Fonseca? Existe uma preocupação com o meio ambiente, enquanto 
consumimos?

RIOEDUCA: Como é realizado o trabalho interdisciplinar dentro deste projeto?

MARIA CRISTINA:
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A partir dessa visão, e dentro do escopo do projeto, os alunos trabalham, sempre
em equipe, criando e fortificando os laços entre eles, utilizando m
ltiplas ferramentas: pesquisa na Internet, processadores de texto para redação, 
elaboração e postagens de vídeos, construção do website/blog 
http://orsinadigital.blogspot.com
 - deste projeto, aquisição de novos conhecimentos em várias áreas: em Língua 
Inglesa, já que este é o idioma usado no portal do Programa 
 os alunos estão, continuamente, aprimorando suas habilidades para falar, 
compreender, ler e escrever em Inglês; em Língua Portuguesa, através do 
aprimoramento da leitura e da escrita; em Matemática, pois o consumo está 
diretamente relacionado à economia local e ao dinheiro 
 quantificamos o que consumimos; em Geografia e História, exploram o espaço do 
bairro, além de pesquisarem sobre o que acontece nas outras cidades que fazem 
parte do nosso grupo, no Programa Global Partners Junior, que são: Ho Chi Min 
(Vietnã), Toronto (Canadá), Vancouver (Canadá), Glasgow (Escócia), Nova York 
(USA), Estocolmo (Suécia)
.

[FOTO]

Postagem realizada pelos alunos no blog do projeto

RIOEDUCA: Como ocorre a participação dos alunos?

MARIA CRISTINA: 
Cada aluno possui seu login e senha para entrarem no portal do Programa 
www.gpjunior.tiged.org
 - e postarem seus trabalhos, vídeos, fotos, etc., relacionados ao Projeto que 
estamos desenvolvendo e que são vistos pelos outros alunos das cidades citadas 
acima; trocam informações e comentam suas postagens, em um ambiente virtual 
elaborado e construído para isto. Esse projeto será concluído em julho/2012, e, 
inserimos a agenda da Rio+20, já que estamos discutindo a Carta de Princípios 
Escolares para um Mundo Sustentável com a comunidade escolar.

Nota: As informações foram retiradas do texto enviado pela professora Maria 
Cristina Zamith

[FOTO]

Aluno Lucas Mello, turma 1901, monitor sênior do projeto, auxiliando seus 
colegas.

Outro ponto bastante interessante é que os alunos, mesmo durante o período de 
férias, podem continuar o interc
mbio através do site do Programa. Com essa vivência, os alunos passaram a 
perceber, na prática, que a Internet é muito mais, e pode ser usada para o 
crescimento pessoal
.
 Professora Maria Cristina Zamith
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Conheça mais sobre o projeto Orsina Digital
visitando o blog 
http://orsinadigital.blogspot.com.br/

O portal Rioeduca é um espaço feito por e para professores, divulgue os blogs e 
projetos realizados em sua escola. Basta entrar em contato com o representante 
Rioeduca em sua CRE.

Gostou desta publicação?

Deixe um comentário e clique em 
curtir
 para compartilhá-la com seus amigos no
 Facebook
.

Professora Renata Carvalho

     Twitter: @tatarcrj

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

Página 753



RIOEDUCA 2

2ªcre
(192)

meioambiente
(95)

gec
(66)

<COMENTÁRIOS>

Desenvolver esse projeto com os alunos do GEC Orsina da Fonseca está sendo uma 
experiência maravilhosa e enriquecedora!! 
É possível, sim, fazer da Educação um processo de transformação e crescimento 
pessoal.
Postado por 
Maria Cristina Zamith
 em 27/03/2012 16:17

Faço parte do projeto desde de março de 2011, e estou muito Feliz em fazer parte
dele, é muito interessante,to apredendo muitas coisas legais, e interessantes!!!
Postado por 
Dandara Souza
 em 27/03/2012 16:24

Eu sou um dos participantes desse maravilhoso projeto,e eu so tenho a elogiar 
pois o Orsina Digital fala de um imporatânte assunto que além de falar do lixo 
eletrônico fala do consumo sustentavel. amo muito tudo isso.
Postado por 
vinicius sousa
 em 27/03/2012 16:27

Extremamente emocionante este projeto.Melhor projeto que fiz em toda minha vida,
mudou praticamente uma grande parte da minha vida.Conheci alunos de diversos 
países do portal que nunca imaginaria conhecer, outras culturas, estilos, 
apetites extremamente diferente,porém, temos alguns sentimentos e pensamentos 
iguais.Mantenho contato fora com alguns alunos internacionais,que conheci 
através do portal.Só tenho a agradecer a todos que fazem esse projeto ser o que 
ele é hoje principalmente a professora Zamth MUITO OBRIGADO
Postado por 
Lucas Mello
 em 27/03/2012 16:35

Minha vivência no Global Patners Junior é curta, mas eu estou adorando 
participar esse projeto. Pois eu estou muito feliz de participar e adorei esse 
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projeto
Postado por 
Luiz Felipe Las Heras Vargas
 em 27/03/2012 16:36

Parabens, profª Cristina e toda equipe Orsina!!!!
Fico feliz de ver o quanto o trabalho de vocês  vem crescendo e envolvendo os 
alunos.  O Orsina está sendo um lugar de gente feliz: Alunos e Professores. Um 
forte Abraço . Morgana ( Gerencia de Educação -2ª CRE)
Postado por 
Morgana Rezende
 em 28/03/2012 01:30

Parabéns pelo maravilhoso trabalho que vocês estão desenvolvendo com dedicação.
Beijos,
Débora Thomaz
Postado por 
Débora Thomaz T. de Freitas de Souza
 em 28/03/2012 10:05
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 02/04/2012
<TÍTULO>
Ativa Idade: É Bom Ser Criança - Blog da C. M. Dr. Sérgio Arouca

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, blogsdeescolas, creches.

     No mês de março a Creche Municipal Dr. 
Sérgio Arouca trabalhou os temas: 
Quem sou eu quem somos nós
 e 
Alimentos que comemos na creche
. Visitando o blog desta creche encontramos duas postagens muito interessantes 
sobre os assuntos citados.

[FOTO]

As postagens mais recentes têm como títulos 
Transformando Revistas em Maçãs
 e 
Boneca de Lata
. Vejamos do que trata cada uma delas.

[FOTO]

As crianças da turma 31 experimentaram várias frutas na sala de aula, depois 
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ouviram a história da Branca de Neve e fizeram uma 
mágica
: transformaram folhas de revistas em maçãs! Quer a receita desta mágica?

Amasse uma folha da revista, trabalhe muito bem com as mãos, formando uma bola, 
depois forre com papel crepom vermelho em cima, depois faça o cabo e está pronta
a maçã! Á tarde, a educadora fez com as crianças uma grande árvore para colocar 
as maçãs.

Na próxima semana esta mesma árvore fará parte do cenário do teatrinho que os 
educadores da creche estão preparando para o lançamento do Projeto 
Meu Primeiro Livro
.

E vamos assim... em plena ATIVA IDADE!

Nota: Retirado do blog da creche

Boneca de Lata

[FOTO]

As crianças da turma EI 30 ao trabalhar com as partes do corpo fizeram uma 
boneca de lata. Pintaram, colaram, montaram, dançaram e se divertiram com a m
sica de Bia Bedran! E o mais importante: aprenderam brincando as partes do 
corpo!

     Nota: Retirado do blog da Creche

Assista ao vídeo da m
sica 
Boneca de Lata
, tema da atividade realizada pela turma EI 30.
[VÍDEO]

Conheça mais sobre o trabalho da C.M. Dr. Sérgio Arouca visitando o blog 
http://cmarouca.blogspot.com.br/

O portal Rioeduca é um espaço feito por e para professores, divulgue os blogs e 
projetos realizados em sua escola. Basta entrar em contato com o representante 
Rioeduca em sua CRE.

Gostou desta publicação?

Deixe um comentário e clique em 
curtir
 para compartilhá-la com seus amigos no 
Facebook.

     Professora Renata Carvalho
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     Twitter: @tatarcrj

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

blogsdeescolas
(402)

2ªcre
(192)

creches
(89)

<COMENTÁRIOS>

Amei o trabalho.Bastante criatividade.Parabéns!
Postado por 
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Fatima Lucia braga
 em 02/04/2012 00:08

Parabéns!!!!  Esta equipe está muito criativa... Belo trabalho! Ganham todos: 
profissionais, pais e crianças!!!  Continuem assim. Grande abraço
Morgana Rezende ( 2ª CRe-GED)
Postado por 
Morgana Rezende
 em 03/04/2012 21:32
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 06/04/2012
<TÍTULO>
Pare, Pense e Siga em Frente!

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, projetos, educaçãoespecial.

Pare, Pense e Siga em Frente
, este é um projeto desenvolvido pela professora Ana Marcia Vieira que 
possibilita a inserção da Matemática e o respeito ao próximo às normas e 
condutas no tr
nsito.

     Pare, pense e sigamos em frente com a 
turminha 1206!

Ana Márcia Vieira é professora da Rede Municipal de Educação, lotada nas Escolas
Municipais Olegário Mariano e Pará e vem nos mostrar o projeto 
Pare, Pense e Siga em Frente
, desenvolvido
com sua turma de 2
 ano, estimulando a leitura, a escrita e o respeito ao próximo, usando a 
Matemática como fio condutor do
trabalho e
regras de tr
nsito como motivação
à aprendizagem.

[FOTO]

Como acontece com a maioria das crianças,
trabalhar em sala de aula valores importantes para a vida sem abandonar os conte
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dos propostos para o período, aproximando assim a escola da realidade, 
aproximando a escola da vida, é importantíssimo. Sendo assim parti para 
desenvolver esse projeto que envolveu algumas situações que os levariam a um 
melhor entrosamento,
respeito ao próximo e a si mesmo
, relata-nos a prof
 Ana Márcia.

[FOTO]

Trabalhar com situações matemáticas através do sistema monetário,
principalmente adição e subtração, valor relativo e absoluto dos n
meros; estimular a leitura e escrita individual e compartilhada, eram os 
objetivos iniciais. Mas, como a turma apresentava problemas de comportamento 
tendo dificuldade para respeitar os limites uns dos outros, inserimos novos 
objetivos, como
respeito ao direito do outro.

[FOTO]

[FOTO]

Nossa turma possuía duas alunas integradas, além disso precisávamos encontrar um
meio de diminuir as situações de violência entre todos,
por este motivo nosso projeto teve início com 
Os combinados da turma
. Com isso conseguimos criar uma lista do que podíamos e não podíamos.

[FOTO]

[FOTO]

Para ler o projeto na íntegra, clique 
AQU
I
.

Segundo a professora, ele teve a duração de três meses e foi muito bem aceito 
pela turma que não se opôs em nenhum momento às atividades que vieram acontecer,
alcançando os objetivos propostos na sua maioria. 

E você professor e sua escola estão se preparando para concorrer ao Troféu 
Rioeduca 2012? 

Então, escreva para nós relatando algum projeto que tenha impactado na 
aprendizagem dos alunos. 

Clique em 
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SOBRE NÓS
que o publicaremos no Portal 
Rioeduca.

Sua opinião é muito importante!

C

omente!

Professora Regina Bizarro _ Representante do Rioeduca / 5
CRE

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

[FOTO]

projetos
(334)

5ªcre
(268)
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educaçãoespecial
(7)

<COMENTÁRIOS>

Querida amiga,parabéns!Tive a oportunidade de vivenciar com vc o andamento de 
todo o projeto e saber de todos os benefícios dos alunos!Você é realmente 
demais!!
Postado por 
Aline Brillo
 em 06/04/2012 16:24

Eu tenho acompanhado o seu trabalho e vejo a sua alegria com cada conquista nas 
suas turmas. A sua criatividade é algo grandioso, pois ela consegue usar as 
situações do dia a dia da turma em projetos especiais como esse.
Postado por 
Kátia Silva
 em 06/04/2012 17:02

Super interessante o  projeto "Pare, Pense e Siga em Frente" .Parabéns Ana 
Márcia Vieira  pelo belo trabalho.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 06/04/2012 17:08

Tive e tenho o prazer de trabalhar com a Prof. Ana Márcia e presenciar a sua 
paixão pelo que faz. Essa foi apenas uma amostra da sua admirável criatividade, 
excelência e dedicação. Para as crianças, uma experiência inesquecível. Para os 
colegas de trabalho, fonte de inspiração e energia positiva. Parabéns. Ana 
Paula, Educação Física
E.M. Olegário Mariano
Postado por 
Ana Paula
 em 08/04/2012 20:45

O conhecimento ganha sentido e significado, gerando mais possibilidades de 
conhecer e intervir na realidade. Muito bom.
Postado por 
José Henrique
 em 09/04/2012 12:08

Você realiza um trabalho maravilhoso, amiga! Parabéns!!!
Postado por 
Michelle Moreira
 em 13/05/2012 20:57

Sou funcionária dessa escola e juntamente com minha colega de turno,(somos 
merendeiras) colaboramos com oas caixas para os carrinhos , ficaram lindos e 
relato aqui de coraçaõ TIA ANA MARCIA É 1000000 PARABENS PELO PROGETO .
Postado por 
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clelia
 em 14/06/2012 17:22
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 10/04/2012
<TÍTULO>
Educriando com a Professora Patrícia Tavares

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, blogsdeprofessores.
Para que serve um blog?

     Essa é uma questão de entendimento fácil
e resposta rápida, 
pois qualquer uma pessoa pode ter um,
basta seguir algumas regrinhas básicas para isso e 
a professora Patrícia Tavares entendeu
rapidamente, colocando em prática seu objetivo.

Conversamos muito sobre o trabalho desenvolvido e sobre sua atuação na Educação 
Infantil. Na ocasião, ela desempenhava as funções de Diretora Adjunta e Regente 
de Turma.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Professora Regina Bizarro _ Representante do Rioeduca / 5
CRE
E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net
Twitter: @rebiza

[FOTO]
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5ªcre
(268)

blogsdeprofessores
(2)

<COMENTÁRIOS>

Querida Regina Bizarro fiquei muito feliz e encantada com suas palavras que para
nós, professores, dá sentido ao nosso esforço e dedicação. Só tenho a agradecer 
e hoje,,justamente hoje,precisava desse incentivo para não desistir de meus 
objetivos.
Postado por 
Patricia Tavares
 em 10/04/2012 08:26

Olá tia Paty parabéns pelo trabalho e criatividade! Não podemos desistir nunca! 
Tb tenho um blog da classe especial e fui contemplada com uma publicação no dia 
034 é bom ver esse trabalho da 5 CRE e compartilhar experiências! Muita Luz e 
vitórias para vc!!!
Postado por 
Fernanda Oliveira
 em 10/04/2012 09:04

Sou diretora da Creche Municipal Dr. Sérgio Arouca e adorei ver esta postagem! 
Trabalhei na  E.M.Mozart Lago e aprendi muito naquela época! É bom ver que a 
equipe atual continua com muito brilho e força.
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Um grande abraço a todos!
Eliete
Postado por 
ELIETE NASCIMENTO
 em 10/04/2012 19:08

Parabéns à profª Paty pelo lindo trabalho e pela criatividade do blog e para a 
profª Regina Bizarro pela postagem que ficou muito bonita e interessante 
mostrando o quanto o blog escolar e de educadores está se tornando uma 
importante ferramenta para transformar a educação para melhor.
Postado por 
RITA LUSIE COELHO VELOZO
 em 10/04/2012 19:51
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 27/03/2012
<TÍTULO>
O GEC Von Martius Recebe a Visita de Carlinhos de Jesus

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, gec, visitas, dança.

Carlinhos de Jesus cumpriu a promessa feita no ano passado, à professora Ednéa, 
quando esta levou a Eletiva de Dança do Ginásio Experimental Carioca Von Martius
para visitar sua Casa de Dança em Botafogo.

     Ele disse que em breve iria conhecer o 
GEC pessoalmente.

[FOTO]

No ano passado o GEC Von Martius esteve na Casa de Dança de Carlinhos de Jesus 
com um grupo de 40 alunos e 4 professoras liderados pela professora Ednéa, que é
a professora responsável pela Eletiva de Dança do ginásio. A Eletiva é uma 
espécie de 
Oficina
 onde os alunos escolhem quais gostariam de fazer parte. Atualmente no GEC Von 
Martius foram criadas as Eletivas de CineAdapt, Círculo de Leitura, Teatro das 
Letras, Mídias, Jovem Cientista, Corrida, Matemática, Desenho, Dança, Animação, 
Criatividade, Conhecimento e M
sicas.

[FOTO]
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Quem nos conta sobre a visita é a própria professora Ednéa, que nos enviou um 
e-mail muito emocionada...

Oi, Marcia!

Você soube que eu trouxe Carlinhos de Jesus à nossa escola na 
ltima quarta-feira? Foi um dia inesquecível na história da escola!!! Temos 
centenas de fotos. Ele também trouxe a sua CIA de dança com 18 componentes. A 
escola toda participou do evento. Ele dançou e falou sobre a sua história de 
vida...

Ela continua...

A Eletiva de Dança do GEC Von Martius mudou de nome, mas continua arrasando!!! 
Agora somos 
DANÇANDO CONFORME A M
SICA.

Este ano a Eletiva de Dança homenageará a cultura nordestina. E, é claro que a 
dança nordestina terá um lugar de destaque através de seus ritmos quentes e 
contagiantes.

[FOTO]

Nosso pontapé inicial foi dado, nada mais nada menos, com a visita de Carlinhos 
de Jesus e de seus 18 dançarinos. Que dia inesquecível!!!

[FOTO]

[FOTO]

Esta visita já estava prometida desde maio de 2011, quando os alunos de dança 
visitaram nosso dançarino pela 1
 vez em sua academia em Botafogo. Esse dia, então chegou. Dia 14 de março de 
2012. Um dia pra ficar na história da escola e na memória de todos que lá 
estavam.

[FOTO]

[FOTO]

Carlinhos não só dançou como também 
bateu aquele papo
 com os alunos. Ele falou um pouco sobre a sua vida, suas conquistas, suas 
dificuldades, sua persistência, sua dedicação profissional, seus sonhos, 
momentos felizes e tristes,... Carlinhos esbanjou carisma, simplicidade, 
inteligência e muita emoção. Ele falou com todos os funcionários, todos os 
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alunos, tirou fotos, almoçou, lanchou.

Sua Cia de dança deu um show à parte. Os alunos ficaram encantados. O evento foi
um sucesso!!! 

[FOTO]

[FOTO]

Carlinhos deixou bem claro que a dança pode sim ser uma opção profissional, 
desde que seja encarada com respeito, dignidade, muita disciplina e muita 
dedicação. No princípio, ele foi muito discriminado pela sua escolham, mas, 
hoje, ele é respeitado como qualquer outro profissional.

[FOTO]

Para terminar, Carlinhos deixou um recado 
Acreditem nos seus sonhos e batalhem para realizá-los
.

Ele foi embora no final da tarde deixando muita saudade. Que pena !

[FOTO]

Enfim, Márcia, eu tenho muito orgulho de ter realizado este evento. Afinal, eu 
já estava planejando este momento desde o ano passado e consegui realizá-lo com 
capricho e organização. Quando eu ponho algo na minha cabeça, procuro transpor 
as dificuldades e atingir meus objetivos. Considero-me uma pessoa obstinada.

Parabéns professora Ednéa, parabéns, também, a toda equipe do Ginásio 
Experimental Carioca Von Martius pelo belo exemplo de grande dedicação que vem 
dando com seu excelente trabalho
à educação do nosso municipio. 

Para conhecer mais:

Blog do GEC Von Martius:

Visita de Carlinhos de Jesus e seus bailarinos

Carlinhos de Jesus no GEC Von Martius_Fotos

ELETIVAS

Blog do Rioeduca:

ELETIVA DE DANÇA DO GEC VON MARTIUS VISITA CARLINHOS DE JESUS

Se a sua escola desenvolve algum trabalho como este, procure o representante da 
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sua CRE e divulgue seu trabalho aqui neste espaço de trocas.

     Basta acessar a página 
sobre nós 
procurar o seu representante e entrar em contato.

     Este contato pode ser através de e-mail,
Twitter, Facebook.

     O 
Rioeduca
 está em todas estas redes sociais.

Prof
 Márcia Cristina Alves

     Representante do Rioeduca na 9
CRE

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

Facebook: 
Márcia Cristina Alves

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

gec
(66)

visitas
(62)

dança
(3)

<COMENTÁRIOS>

Muito legal mesmo! Parabéns pelo evento! Parabéns para o Carlinhos de Jesus por 
proporcinar esse momento para os alunos! Show!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 27/03/2012 13:33

Nossa muito show mesmo eu imagino a emoção dos alunos e dos professores por 
receber Carlinhos de Jesus na sua escola. Parabéns a todos e à professora Ednéa 
pelo bellísimo trabalho.     
                   Lucas Mello( aluno do Gec Orsina da Fonseca)
Postado por 
Lucas Mello
 em 25/04/2012 22:10
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 28/03/2012
<TÍTULO>
Capacitação dos novos diretores no Sistema de Controle Acadêmico

<TAGS>
Tags: 
6ªcre.
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     Capacitação de SCA para novos diretores 
na 6
 CRE!

No dia 09/03/2012 a equipe de Informática da E/SUBE/6
CRE realizou uma capacitação de SCA (Sistema de Controle Acadêmico) para 
diretores novos em sua gestão.

Coordenada pela professora Sueli, Assistente de Informática da 6
 Coordenadoria Regional de Educação, a capacitação aconteceu na E.M Rose Klabin,
e contou com a presença dos novos diretores das Unidades Escolares. 

Este momento foi de grande entrosamento e aprendizagem para os novos diretores 
das Unidades Escolares..

[FOTO]

As noções preliminares para acesso e manutenção do SCA foram muito bem 
explicitadas pelo Técnico Marcelo da Netcenter.

Para os novos diretores e mesmos os antigos a capacitação sobre SCA foi bastante
proveitosa e contou com o interesse e participação de todos.

[FOTO]

Agradecimentos ao Marcelo da Netcenter pela sua participação na Capacitação do 
SCA para os novos gestores das escolas da 6
CRE.

[FOTO]

Gostou dessa publicação?Então comente.

Quer publicar um projeto ou uma atividade que fez a diferença na vida de seus 
alunos ?

Então escreve para o Representante de sua CRE, clicando em sobre nós.

Nós somos a 6
 CRE !

     Nós somos o Rioeduca!
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Professora Fatima Lucia Braga - Representante Rioeduca 6
 CRE

     Email: fatimabraga@rioeduca.net

     Twitter: @bragafatima

     Facebook: fatimalucia 

[FOTO]
tweet

6ªcre
(247)

<COMENTÁRIOS>

Muitas saudades do querido Marcelinho! Show de bola da Informática! 
Beijosssssssssssss. Lelia
Postado por 
Lelia
 em 28/03/2012 18:17
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Parabéns para a C.M. Yara Amaral!!!
Postado por 
Silvana Ramos
 em 30/03/2012 09:19
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 28/03/2012
<TÍTULO>
Comunidade Eficiente - Um Aprendizado em Parceria no Ciep Henrique Teixeira Lott

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, projetos.
O Programa Comunidade Eficiente é um projeto da Light, que em parceria com a 
Secretaria Municipal de Educação tem o objetivo de alertar e conscientizar sobre
o uso adequado da energia elétrica. 
No Ciep Marechal Henrique Teixeira Lott, depois de uma semana de aprendizado, os
alunos participaram de uma gincana eletrizante!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

Em parceria tudo fica mais fácil! Somos pessoas que nascemos para trocar, 
dividir e socializar! Com o conhecimento não é diferente. É dever da escola 
praticar a parceria até mesmo dentro da sala de aula, onde um ao apoiar o outro,
constrói seus próprios conceitos e estabelecem juntos o saber! Parabéns para o 
Ciep, para a Light e para os professores da 8ªCRE, que apesar de todas as 
dificuldades, não desistem!
Postado por 
Ana M. Machado
 em 28/03/2012 10:12

Parabéns a todos os que atuam no CIEP!!! Ééééé da 8ª!!!!!!!!!
Postado por 
Jô Cruz
 em 28/03/2012 10:53
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 29/03/2012
<TÍTULO>
Alimentação Saudável é na Escola Municipal Canadá

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetoa.

A Semana Contra Obesidade Infantil aconteceu de 05 a 09 de março nas escolas do 
município do Rio de Janeiro, e a Escola Municipal Canadá realizou atividades com
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seus alunos para alertar sobre os perigos da obesidade, e a import
ncia de ter uma alimentação saudável.

[FOTO]

Os alunos realizaram atividades educativas, para desenvolver o conhecimento e 
melhorar a qualidade da alimentação dos alunos. A semana contou com avaliação 
física, atividade físicas e esportivas, palestras de orientação de hábitos 
saudáveis, contação de histórias e aulas de culinária para mostrar aos 
estudantes os alimentos e a construção dos mesmos.

[FOTO]

A escola e o PSE (Programa de Sa
de na Escola), contribuíram unindo hábitos saudáveis com educação presente.

A escola se orgulha do trabalho realizado e dedica o sucesso da repercussão 
positiva da Semana Contra a Obesidade à união de todos os envolvidos.

Conheça também o blog da Escola Municipal Canadá, clicando na imagem abaixo:

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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1ªcre
(234)

projetoa
(1)

<COMENTÁRIOS>

Querida direção PARABÉNS!!! Parabéns a todos os envolvidos... ao Técnico do 
IABAS que tem feito um excelente trabalho... Ficamos muito orgulhosos de 
parceiros como vocês. Grande Abraço, José Luiz
Postado por 
JOSÉ LUIZ
 em 29/03/2012 10:08

Tudo por uma vida mais saudável.Obesidade infantil apague esta idéia! Excelente 
trabalho das escolas da SME RJ.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 29/03/2012 10:23

Em nome da Gerência de Alimentação Escolar, parabenizamos a Equipe da Unidade 
Escolar e todos os que participaram deste Projeto. São iniciativas como esta que
garantem a educação alimentar em nossas escolas e contribuem com o Programa de 
alimentação Escolar. 
Parabéns!!
Postado por 
Roberta Lopes
 em 29/03/2012 12:16
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 03/04/2012
<TÍTULO>
Premiação dos Alunos da 7ªCRE no Desafio Rioeduca

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, desafiorioeduca.

     A Premiação do Desafio Rioeduca 
aconteceu no dia 30 de março no Clube Monte Líbano.

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Conheça o Zuuum e veja como aconteceu o Desafio Rioeduca 

com Zuuum Educopédia

[VÍDEO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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7ªcre
(192)

desafiorioeduca
(3)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todos os alunos premiados.

"Não ensine aos meninos pela força e severidade, mas leve-os por aquilo que os 
diverte, para que possam descobrir a inclinação de suas mentes." (Platão. A 
República, VII).
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 03/04/2012 01:08

Parabéns aos alunos da 7ª CRE, assim como a todos os outros alunos de outras 
CREs, pelo desemnpenho neste desafio que o Rioeduca proporcionou. 
Que venham mais outros e outros!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 03/04/2012 12:11

Estamos muito orgulhosos! Somos todos vencedores! Parabéns e continuem 
assim...fazendo o melhor!
beijos e quero quer mais alunos na próxima premiação!
Postado por 
Dilma Vianna
 em 03/04/2012 15:50

Parabéns a todos os alunos premiados e especialmente para os alunos das escolas 
da 7ª Cre. Dedicação nos estudos é fundamental!! Colhemos o que plantamos!!
Beijos, Lúcia Breves.
Postado por 
lucia maria barbosa breves
 em 04/04/2012 15:34

É muito gratificante ver nossos alunos conquistando premios por méritos de seus 
conhecimentos. Vamos valorizar a inclusão também pela sabedoria. Parabéns a 
todos os vencedores, que iniciativas assim se perpetuem.
Postado por 
Luiz Felipe Lins
 em 06/04/2012 15:47
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[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 05/04/2012
<TÍTULO>
Escola de Pais e Alimentação Saudável no EDI Ana Carolina

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, escoladepais.
No 
ltimo sábado , dia 31 de março, aconteceu a Escola de Pais nas Escolas 
Municipais.

[FOTO]

O EDI Ana Carolina Pacheco da Silva reuniu os responsáveis para a realização da 
Escola de Pais e escolheu o tema Alimentação Saudável para dinamizar o 
encontro.Primeiramente, as gestora deram boa vindas e informaram sobre as demais
reuniões que acontecerão mensalmente aos sábados e as que acontecerão 
bimestralmente.Foi divulgado também o Programa Projovem e onde será realizado .

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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7ªcre
(192)

escoladepais
(5)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns EDI Ana Carolina pelo  trabalho de conscientização sobre a alimentação 
saudável.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 05/04/2012 19:05
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 30/03/2012
<TÍTULO>
Menção Honrosa para a  E. M. Padre Leonel Franca - OBMEP

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.
A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas P
blicas (OBMEP) é uma competição nacional.

Ela é promovida pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Ciência e 
Tecnologia.
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Na Escola Municipal Padre Leonel Franca, a aluna Juliana de Figueiredo Pereira 
recebeu o certificado de Menção Honrosa pela boa pontuação que fez nas provas da
7
 edição do evento.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet

8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

Incentivo aos estudos e valorização dos professores e alunos é o caminho que o 
Brasil precisa percorrer para desenvolver-se e construir um lindo futuro de paz 
e prosperidade! Linda postagem, mas tem mais alunos que ganharam na 8ª, não é?
Postado por 
Adriano Sales
 em 30/03/2012 16:59
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Parabéns Juliana, Continue sendo dedicada aos estudos que vc só terá a ganhar.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 30/03/2012 18:36
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 30/03/2012
<TÍTULO>
Visitas Ilustres na C.M. Rachel Leite Dias

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, riodeleitores, educaçãoinfantil, creches.

Qual a melhor maneira de engajar crianças e adultos em um novo projeto? Nada 
melhor que um mergulho profundo na fantasia ainda mais se este projeto estiver 
envolvendo a leitura.

Assim a Creche Municipal Rachel Leite Dias 3
 CRE resolveu iniciar o Projeto Pedagógico Anual: dando um banho de fantasia em 
sua equipe para que ela pudesse banhar os pequenos da creche nas águas alegres 
do mundo da leitura.

[FOTO]

[FOTO]

Já sabemos que esta unidade escolar privilegia o mundo mágico da leitura como 
vimos no post 
Ler Mais para Ser Mais na C.M. Rachel Leite Dias

. Para confirmar basta clicar no link
 Hora do Conto

 no blog da creche. Lá estão registradas as histórias ouvidas e encenadas pelas 
turmas da Educação Infantil. A maioria delas são contos de fadas que enchem de 
fantasia o mundo das crianças pequenas. Nelas, as crianças fazem, não só o papel
de ouvintes, mas também o de atores de suas histórias preferidas. Lobos Maus, 
Chapeuzinhos, Príncipes e Princesas podem ser vistos pelo pátio da creches, 
tornando a magia muito mais presente.

[FOTO]

Na primeira semana de março, a creche recebeu visitas muito ilustres. O escritor
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Monteiro Lobato, direto do mundo da leitura, veio, acompanhado de seus 
personagens mais famosos, fazer uma visita. A turma do Sítio de Pica-pau 
Amarelo, representada pela equipe da creche, apresentou-se com figurinos e tudo.
Até o cheirinho de bolinho de chuva da Tia Anastácia era de verdade.

[FOTO]

A equipe recebendo os aplausos finais com direito a bolinho de chuva da Tia 
Anastácia

Claro que, dessa maneira, o interesse pela leitura cresce mesmo nesse início da 
vida escolar. A semente do interesse pela leitura já foi plantada e será 
trabalhada ao longo do ano através do Projeto Pedagógico Anual baseado nas 
histórias dos habitantes do Sítio.

     Acompanhe no vídeo a reação das crianças
às visitas. Com o gostinho de bolinho de chuva da Tia Anastácia, não tem como 
não querer conhecer melhor estes personagens.

[VÍDEO]

Imagens retiradas do blog 
Creche Municipal Rachel Leite Dias

[FOTO]
tweet
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3ªcre
(223)

riodeleitores
(165)

educaçãoinfantil
(100)

creches
(89)

<COMENTÁRIOS>

Fico encantada,maravilhada com o trabalho de qualidade das creches do Município 
do RJ. Despertar o interesse dos pequenos no Mundo da Leitura através de um 
projeto como este é tudo de bom.Parabéns a a direção e educadoras da  C.M. 
Rachel Leite Dias.Lindo!!!!!!!!!!!!! O vídeo está show!
Adoro bolinho de chuva.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 30/03/2012 00:21

Sou professora desta Creche, e venho aqui afirmar que este dia foi realmente 
mágico! Direção, professores, auxiliares de creche, porteiras, cozinheiras e o 
pessoal de apoio, todos envolvidos com a proposta. As crianças, com seus "olhos 
encantados", participaram com vivacidade! Ao final, me vi com os olhos 
marejados, convicta de que vale a pena viver para uma Educação de qualidade em 
nossa cidade! Parabéns para nós!
Postado por 
Viviane Batista
 em 30/03/2012 19:17

As crianças estão privilegiadas de estarem nesta creche! Parabéns a todos os 
funcionários da creche Rachel leite dias!! ficou mega lindo!!
Postado por 
Rafaela
 em 30/03/2012 19:22

E nós da Raquel, ficamos super felizes em interagir com as crianças neste mundo 
mágico da leitura e dramatização, envolvendo também os pais e nossa comunidade 
no nosso projeto.
Postado por 
Daniele Henriques
 em 30/03/2012 23:43

Nós que trabalhamos na creche estamos vivenciando realmente algo mágico, todos 
envolvidos no nosso projeto do Sítio do Picapau Amarelo: as crianças que já 
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conhecem todas as persoangens do Sítio e sempre nos pedem mais, os responsáveis 
que assistiram a peça em um outro momento de reunião de responsáveis e 
participam ativamente cultivando a leitura em seus lares e todos os funcionários
engajados em fazer acontecer esse mundo mágico! Amo trabalhar nessa creche!
Postado por 
Carla Borges
 em 31/03/2012 13:32

Realmente foi um dia muito especial! Se foi tão prazeroso e significativo para 
nós, funcionários e adultos, tenho certeza que tocou bem no fundo do coração dos
nossos pequenos e isso NÃO TEM PREÇO!
Postado por 
Camila Brasil
 em 31/03/2012 13:58

Ver os olhos brilhantes de cada criança nesses momentos de magia e diversão 
realmente não tem preço! Me sinto feliz em fazer parte desta equipe que preza 
pela qualidade do que propõe a esses pequenos.
Postado por 
Priscilla Folly
 em 02/04/2012 18:16

Adorei ver Seu Jorge( Auxiliar de Limpeza) e Luiz (AAC) fazendo o Saci e o 
Rabicó. Fez lembrar do tempo que seu Jorge entrava na nossa sala para dançar com
as crianças. Saudades das crianças e dos amigos que até hoje fazem parte 
intensamente da minha vida. 
Bjs!!
Joy
Postado por 
Joice Pinter
 em 11/04/2012 03:22
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 06/04/2012
<TÍTULO>
Descobrindo a Educopédia

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, educopédia.

A Educopédia é a plataforma de aulas digitais criadas por professores da Rede 
Municipal de Educação do Rio de Janeiro e está sendo descoberta por alunos e 
seus professores.

A professora Luciane Zicarelli é regente da atual turma 1303 desde o primeiro 
ano deles na E.M. Delfim Moreira 3
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 CRE. No início de março, ela participou da 
Oficina da Educopédia
 que ocorreu na escola.

[FOTO]

Professora Luciane Zicarelli, ao centro de azul, acompanhando a Oficina da 
Educopédia.

A professora registrou sua turma utilizando a 
Educopédia
 no Laboratório de Informática. 
 A Turma 1303 descobre a Educopédia e navega com muita curiosidade e interesse 
para conhecer e experimentar tudo que a mesma oferece! A primeira experiência 
desta turminha foi com o alfabeto, umas das atividades do conte
do de Língua Portuguesa. Todos puderam por em prática tudo que foi vivenciado em
sala de aula.

[FOTO]

 No Dia Mundial da Água, realizamos a atividade sobre a preservação e cuidado 
com a água em que discutimos sobre o assunto e depois cada aluno criou um texto 
individual sobre a história 
A gotinha
 vista nesta unidade do conte
do de Ciências.

[FOTO]

A professora nos lembra Piaget:

O professor não ensina, mas arranja modos de a própria criança descobrir. Cria 
situações-problemas.

[FOTO]

E a turma 1303 recebeu as orientações e experimentando a Educopédia descobriu, 
vivenciou, conheceu! 
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Imagens e textos enviados pela professora Luciane Zicarelli

[FOTO]
tweet

3ªcre
(223)

educopédia
(86)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns, professora Luciane Zicarelli! Lindo trabalho!!
Postado por 
Clarice
 em 06/04/2012 09:28

Parabéns professora os alunos devem estar adorando.
Postado por 
MONICA FONSECA
 em 06/04/2012 10:18

Parabéns professora Luciane Zicarelli por  apresentar  a Educopédia para sua 
turminha.Tenho certeza que eles amaram e a aprendizagem se tornou mais 
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interessante e interativa.Educopédia uma nova maneira de ensinar e aprender!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 06/04/2012 17:13

Parabéns pelo trabalho dedicado e diferenciado! Sabemos que muitos fazem e 
poucos divulgam, mas devemos reconhecer que fazer é um grande mérito!
Postado por 
Professora Andrea
 em 06/04/2012 22:39

Falar de Educopédia é sempre muito estimulante e apresentá-la aos alunos é mais 
que proveitoso, pq eles percebem que aprender é tão bom quanto jogar. 
Parabéns a profa. Luciane Zicarelli e sua turma!
Postado por 
Regina Bizarro
 em 07/04/2012 19:14
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 29/03/2012
<TÍTULO>
Blog da 9ª Coordenadoria Regional de Educação

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdecre.

Com uma nova equipe de colaboradores a 9
 Coordenadoria Regional de Educação renovou seu blog em março deste ano e está 
trabalhando para levar informações importantes e atuais aos seus professores, 
alunos e responsáveis.

Nada jamais continua, Tudo vai recomeçar!
 Citando o poeta Mario Quintana damos início as novas postagens no blog da 9
 Coordenadoria Regional de Educação. 

Contando agora com a equipe de colaboradores formada pelos professores: 
Herizete Staneck 
(PI 
 PET Alzira Ara
jo), 
Lívia Andrade 
(PII 
 E. M. Jorge de Lima 
 Educopedista), 
Márcia Cristina Alves
 (PII - Rioeducadora/AIT 9
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 CRE), 
Mario Sérgio Junior 
(PI 
 E. M. Professor Helton Álvares Veloso de Castro 
 Educopedista Família de Inglês). Vale ressaltar que estes professores sempre 
colaboraram indiretamente nas postagens do Rioeduca, dando apoio e enviando 
sempre novidades, além de estarem nas redes sociais divulgando nosso trabalho.

[FOTO]

O blog além de trazer informações importantes aos professores da nossa rede, 
também manterá uma listagem de blogs das unidades escolares da 9
 CRE no qual a equipe do blog acompanhará as postagens e fará constantemente um 
link destas unidades divulgando suas atividades e projetos. Nele a comunidade 
irá encontrar as 
ltimas novidades das escolas da 9
 CRE.

Lista de Blogs das Unidades Escolares da 9
 CRE

No blog o
leitor encontrará links de páginas importantes para o uso de professores e 
alunos. 

[FOTO]

É preciso lembrar que um blog é uma página da Internet que está sempre em 
construção, sendo assim a opinião dos leitores é muito importante para o 
aprimoramento do trabalho.

Para conhecer o blog da 9
 Coordenadoria Regional de Educação e ter acesso as suas postagens basta clicar 
na imagem abaixo.

[FOTO]

Vale a pena lembrar que o Portal Rioeduca vai premiar novamente em 2012
os blogs educativos. Para saber mais acesse o link abaixo e saiba os critérios
 e as novidades para concorrer ao Troféu Rioeduca 2012.

Troféu Rioeduca 2012 - Novidades para a Categoria Blog!

Se a sua escola ou professor tem um blog ou está integrada em algum projeto, 
aproveite para divulgar. Este espaço foi criado para isso. Basta enviar um 
e-mail ao 
representante da sua CRE
 com um breve relato e registros de imagens (fotos, vídeos ou ppt), que você 
também poderá fazer parte desta 
REVOLUÇÃO

Página 787



RIOEDUCA 2
.

Prof
 Márcia Cristina Alves

     Representante do Rioeduca na 9
CRE

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

     Facebook: 
Márcia Cristina Alves

[FOTO]
tweet

9ªcre
(227)
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blogdecre
(1)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pelo recomeçar do blog da 9ª CRE.Irei seguir.As redes sociais 
,blogs,chats e todas as tecnológias se bem aproveitadas fazem a difernaça na 
vida dos alunos ,responsáveis e professores.I love  educopédia,internet e redes 
sociais.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 29/03/2012 10:29

Parabéns, é muito bom ver o blog da 9ª CRE sempre atualizado, cheio de novidades
e apresentado sempre um pouco dos trabalhos realizados pelas escolas. Estou 
sempre fazendo uma visitinha.
Postado por 
SHIRLEI VIDEIRA DE DEUS
 em 29/03/2012 13:51

Como é bom fazer parte de um trabalho que está dando certo" Que o blog consiga 
alcanças cada vez mais seus ( nossos) propósitos que é de informar e valorizar 
toda a equipe de professores, alunos, responsáveis e demais funcionários que 
atuam na 9ª CRE.
Postado por 
Lívia Andrade
 em 29/03/2012 20:42
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 02/04/2012
<TÍTULO>
Circuito Literário em Santa Cruz

<TAGS>
Tags: 
10cre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]
tweet

10cre
(3)

<COMENTÁRIOS>

Trabalho super interessante.Parabéns!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 02/04/2012 00:19
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 29/03/2012
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<TÍTULO>
O Uso das Redes Sociais na Educação

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, educação, twitter.

A Educação em Rede
 mudou a visão da educação, passando a valorizar a formação mais integral do 
aluno e transformando o papel do educador.

Saiba como o uso das Redes Sociais vem movimentando o 
Mundo Educacional
.

Motivados pelo avanço tecnológico, pela inclusão digital e pela consolidação das
redes sociais no cotidiano do brasileiro, os especialistas em educação começaram
a desenvolver novas formas de interagir com estudantes, pais e até mesmo 
professores.

O Rioeduca é um dos produtos mais inovadores dessa preocupação em aliar 
conhecimento ao mundo digital e é uma prova viva de quão extraordinário pode ser
unir esses dois mundos.

Concomitante as ações norteadas pela SME, in
meras escolas e creches estão criando sites, blogs, contas no facebook e no 
twitter.

Vejam a página no facebook criada essa semana pela EM Professora Maria de 
Cerqueira e Silva:

[FOTO]

Confiram agora o Blog da 
EM Cientisa Mário Kroeff

[FOTO]

Acompanhem o perfil do twitter da Coordenadora da 4
 CRE.

[FOTO]

Você também pode fazer parte dessa Revolução Digital: Crie um Blog, um Site ou 
outro espaço na rede que ajude a promover o dinamismo na troca de informações e 
experiências relativas ao nosso 
Mundo da Educação
.
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 de
tweet

4ªcre
(164)

educação
(73)

twitter
(16)

<COMENTÁRIOS>

Trabalhar o ensino /aprendizagem  aliados  as redes sociais e tecnologia é   
atingir o aluno e seus responsáveis de maneira dinâmica e interativa.Parabéns 
pois a SME está participando ativamente desta revolução digital. A Educopédia 
esta ai para ser usada  e envolver os alunos numa aprendizagem interativa e 
conectada com o mundo tecnológico.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 29/03/2012 00:41

Um livro muito bom que estou lendo sobre o tema é:
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“A Utilização das Redes Sociais na Educação”
http://clubedeautores.com.br/book/50369–A_Utilizacao_das_Redes_Sociais_na_Educac
ao
Postado por 
Andre
 em 29/03/2012 18:10

Muito bom o incentivo que vc esta dando para os profissionais criarem seus blog,
face e a participarem do twitter.
Postado por 
Roberta Bighi
 em 30/03/2012 13:08

Vamos incentivar o trabalho digital das escolas. Os blogs são de excelente 
qualidade. Show!
Postado por 
Maria Helena
 em 31/03/2012 17:19
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 06/04/2012
<TÍTULO>
Polo Antenor Nascente  -  Rio +20  - SUSTENTABILIDADE

<TAGS>
Tags: 
6ªcre.

     As Escolas Municipais da 6
 CRE e o Polo Antenor Nascentes Realizaram um Evento com o Tema:

     RIO + 20 - Sustentabiidade

     Rio +20

Vinte anos após a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (Rio-92) chega a vez de um novo encontro: o Rio+20, no qual 
serão reunidos mais de cem chefes de estado para discutir sobre economia verde e
projetar um novo modelo de desenvolvimento sustentável para o planeta, e do qual
a cidade do Rio de Janeiro será a sede.

O evento terá início em maio de 2012 e proporcionará discussões para a criação 
de novos critérios e metas sobre sustentabilidade.

A intenção é promover integração entre diversas instituições para que o 
resultado seja o melhor possível para o planeta como um todo e para cada país 
separadamente.
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Os três pilares do desenvolvimento sustentável são as esferas social, ambiental 
e econômica.

É desfrutar da melhor maneira o que se tem sem prejudicar as gerações 
futuras,utilizando somente os recursos necessários,sem desperdício, promovendo o
melhor para as pessoas e para o ambiente.

É
 um processo de reeducação e de mudanças de hábitos para diminuição para 
diminuição dos danos causados à natureza.

Na oficina de fotografia trabalhou-se a criação da imagem da sustentabilidade na
carroceria de um carro.

[FOTO]

Na oficina de jogos educativos foram apresentados jogos feitos com materiais 
reaproveitados que iriam para o lixo.

Objetivos dos jogos: Coordenação motora , lateralidade etc.

[FOTO]

Na oficina de grafismo foi realizado junto com os alunos um painel sobre o tema 
sustentabilidade.

[FOTO]

Na oficina brincando com a matemática foram feitas figuras geométricas com 
material descartável.(canudinhos)

[FOTO]

[FOTO]

Professora Fatima Lucia Braga - Representante Rioeduca 6
 CRE

     Email: fatimabraga@rioeduca.net

Página 794



RIOEDUCA 2

     Twitter: @bragafatima

     Facebook: fatimalucia 

[FOTO]

6ªcre
(247)

<COMENTÁRIOS>

Eu estive presente em dias alternados na ECO 92 (Rio-92), que foi o maior evento
direcionado ao meio ambiente existente no Mundo e pela segunda vez o Rio terá a 
responsabilidade de  sediar mais um evento desse porte, o Rio+20. É de extrema 
importância conscientizarmos todos,  crianças e adultos, estes que ainda não 
aprenderam, a pouparem a natureza para um futuro promissor.
Postado por 
ReginaBizarro
 em 07/04/2012 19:23
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quarta-feira, 11/04/2012
<TÍTULO>
Blog das escolas da 6ª CRE

<TAGS>
Tags: 
6ªcre.

Há necessidade de sermos homens e mulheres do nosso tempo, que empregam todos os
recursos disponíveis para dar o grande salto que a nossa educação está a exigir
.

     PAULO FREIRE

Buscando participar ativamente desta Revolução Digital, escolas criam seus blogs
de forma din
mica, atraente e participativa.

Historicamente,
 os blogs surgiram no final de 2001, no site Blogger.com.

Apresentam-se com uma linha de tempo para as postagens,.

Abrangem 
uma infinidade de assuntos que vão desde diários, piadas, links, notícias, 
poesias, artigos, ideias, fotografias e tudo mais que seja possível para sua 
atualização.

Postados na web, qualquer pessoa pode acessá-los.

Sendo uma excelente forma de comunicação, permitem que grupos e pessoas 
interajam, sem restrição temporal, pois o leitor pode registrar comentários 
acerca da exposição do blog.

Como esta ferramenta pode contribuir em nossa prática pedagógica diária?
BLOG

 pode ser utilizado para:

Apresentar várias etapas de um projeto desenvolvido na escola, na sala, em 
grupos ou mesmo individual;

Criar
 um jornal on line;

Divulgar atividades realizadas na escola;
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Divulgar produções dos alunos em diferentes áreas de conhecimento;

Trabalhar com imagens criadas ou registradas pelos próprios alunos, ampliando 
suas habilidades cognitivas na área de criação.

Trazer a discussão de valores e da moral, quando na postagem de comentários, 
observando os limites do respeito à produção do próximo;

Ajudar a comunidade escolar com esclarecimentos e informações elaboradas pelos 
próprios alunos, professores e direção da escola.

Além de tantas possibilidades educativas, os

blogs aproximam as pessoas, as ideais, permitem reflexões, troca de 
experiências, ampliam a aula, a visão de mundo 
e oferecem a todos as produções realizadas.

A melhor vantagem, é ser um recurso extremamente prazeroso para quem o elabora e
desenvolve!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Nós somos o Rioeduca!

     Professora Fatima Lucia Braga 
 Representante Rioeduca 6
 CRE

     Email:Fatima braga@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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6ªcre
(247)

<COMENTÁRIOS>

Fatima, querida, muito boa sua abordagem, pois os blogs tomaram um impulso tão 
grande que hoje não vejo mais a possibilidade das escolas, principalmente, 
ficarem sem compartilhar seus saberes, através de todas as atividades que elas 
se propõem. É como eu sempre falo, temos uma grande responsabilidade de 
mostrarmos ao mundo nossos "portfólios digitais". 
Aos colegas da rede convido-os a participarem do blog "Oficinas de Blogs", 
através do endereço http://oficinasdeblogs2012.blogspot.com. Lá encontrarão 
algumas dicas importantes de como se cria um blog e o alimenta. 
Fátima, parabéns por esta postagem importante para todos que se apropriarem 
dessa ferramenta!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 11/04/2012 08:34

Ótima postagem!!! 
Parabéns aos blogs das escolas citadas!!! Estão lindos!!!
Nós somos a 6ªCRE.
Postado por 
Valdéris Dassi
 em 11/04/2012 09:58

Obrigada Regina pelo comentário.irei acessar o link da oficina de blog e quem 
sabe irei participar da mesma.Mande seu telefone para meu e-mail .
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Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 11/04/2012 13:00

Olá! Blog da E.M. Comandante Arnaldo Varella:

http://www.emcomandantearnaldovarella.blogspot.com.br/
Postado por 
Luciana Guimarães Rodrigues de Lima
 em 24/04/2012 14:18
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 02/04/2012
<TÍTULO>
O Verde de Santa Teresa Colorindo o Mundo

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

Um dos eixos do Projeto Político Pedagógico da Escola Municipal J
lia Lopes é o cuidado com o bairro onde a escola se localiza: Santa Tereza.
 O Verde de Santa Teresa colorindo o mundo
,

 tema importante e de caráter ecológico, tem como objetivo desenvolver ações e 
atividades que levem a comunidade escolar à uma reflexão sobre seus hábitos e 
atitudes em relação ao lixo.

A professora Valéria Carrera Rourara, regente das turmas 1301 e 1401 apresentou 
aos alunos o documentário 
Lixo Extraordinário
 . O documentário relata o trabalho do artista plástico brasileiro Vik Muniz com
catadores de material reciclável em Jardim Gramacho, um dos maiores aterros 
controlados do mundo.

[FOTO]

A professora trouxe para seus alunos a mesma questão abordada no documentário: 
A gente fica em casa vendo TV e comendo, mas para onde vai o lixo?
 A partir de questões como essa, as turmas desenvolveram produções artísticas e 
textuais e apresentaram à Comunidade.

[FOTO]
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A equipe da Escola Municipal Julia Lopes acredita que ações como esta tem a 
força de conscientizar as famílias além de mobilizá-las na construção de novos 
hábitos. 

[FOTO]

projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

PARABÉNS  a todos os envolvidos... belo trabalho!
Postado por 
JOSÉ LUIZ
 em 02/04/2012 08:13

Vick Muniz é surpreendente! Quanta beleza vinda do Lixo! Parabéns para a escola 
Júlia Lopes. Pensar sobre o lixo com responsabilidade é uma aula de respeito ao 
meio ambiente!
Postado por 
Neilda
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 em 02/04/2012 18:13

Parabéns a E.M. Julia Lopes! Muito interessante o trabalho que vai além do óbvio
em meio ambiente, sobretudo na comunidade de Santa Teresa q
Postado por 
Cláudia Reis
 em 03/04/2012 08:18

Parabéns a E.M. Julia Lopes! Muito interessante o trabalho que vai além do óbvio
em meio ambiente, sobretudo na comunidade de Santa Teresa q
Postado por 
Cláudia Reis
 em 03/04/2012 08:18

Parabéns a E.M. Julia Lopes! Muito interessante o trabalho que vai além do óbvio
em meio ambiente. Sobretudo na comunidade de Santa Teresa que vive 
cotidianamente as consequências do excesso de consumo e do desequilíbrio 
ambiental! Equipe de hoje formando Escola do Amanhã! Beijos em tod@s!
Postado por 
Cláudia Reis
 em 03/04/2012 08:21
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 04/04/2012
<TÍTULO>
Escola Municipal de Guaratiba Recebe Prêmio Nacional de Vídeo

<TAGS>
Tags: 
10cre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]
tweet

10cre
(3)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns ao prof. Claudio e seus alunos pela vitória conquistada. Parabéns a EM 
Narcisa Amália!
Postado por 
Regina Bizarro
 em 04/04/2012 06:31

Parabéns para a escola,professores e alunos! Que o dia, essa brilhante equipe, 
possa chegar no Oscar!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 04/04/2012 06:54
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Segunda-feira, 02/04/2012
<TÍTULO>
Canal Aberto com a Escola Municipal Montese

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, blogdeescolas.

O novo cenário trazido pelos avanços das tecnologias digitais e da internet,
a preocupação daqueles que buscam construir uma sociedade democrática baseada na
distribuição mais justa dos bens culturais nela produzidos agora não se resume a
garantir o acesso à Educação tradicional, mas também se estende a garantir o 
acesso do cidadão às tecnologias da informação e da comunicação (TIC)

Para garantir o acesso as TICs, muitas Unidades Escolares estão aderindo a 
construção dos Blogs Escolares.
Sob esse prisma, os blogs
ganham espaço, pois o cidadão comum pode utilizá-los para expor suas opiniões e 
reflexões na esfera p
blica; 
escolas com interesses ou problemas afins podem vir a construir reivindicações, 
veicular apreciações valorativas sobre temas relevantes e produzir conhecimentos
compartilhados; as corporações podem, entre outras coisas, divulgar suas 
imagens; os diversos profissionais/especialistas em determinadas áreas podem 
adquirir credibilidade diante do p
blico leitor.

[FOTO]

Pela criação de blogs os alunos podem pesquisar, analisar, refletir, interagir e
encontrar soluções para diversos questionamentos, ao mesmo tempo em que vão se 
apropriando das tecnologias digitais disponíveis. O trabalho é cooperativo e 
colaborativo, formando assim uma rede de novos conhecimentos. Os blogs servem 
para registrar conhecimentos adquiridos pelos alunos durante os projetos de 
estudo e também para divulgar conte
dos como relatos, textos, links, fotos, gravuras... Construir um blog desenvolve
no aluno o hábito de registrar e divulgar seus estudos. É ótima maneira de 
desenvolver a criatividade, estimular a expressão, demonstrar sua forma de 
pensar e agir. O blog acaba sendo 
a cara do aluno
. O uso da ferramenta, por fim, abre novos canais de comunicação entre 
professores e alunos, alunos e comunidade, alunos e o mundo, incentivando a 
interação e a interatividade.

[FOTO]

É bastante interessante, criar um blog para a escola e colocar nele os links 
para os blogs dos professores e alunos da escola, criando assim uma forma 
simplifica de 
Comunidade Virtual
 e explorando com isso diversas novas possibilidades de interação e participação

Página 803



RIOEDUCA 2
colaborativa.

[FOTO]
tweet

4ªcre
(164)

blogdeescolas
(54)

<COMENTÁRIOS>

As redes sociais fazem  parte do cotidiano dos alunos, e essa é uma realidade 
que não se pode mudar.As redes sociais  podem se tornar ferramentas de
interação valiosas para auxiliar no trabalho em sala de aula, desde que bem 
utilizadas.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 02/04/2012 00:18
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Segunda-feira, 09/04/2012
<TÍTULO>
Sorria, Você Está na Escola Municipal Prefeito João Carlos Vital!

<TAGS>
Tags: 
10ªcre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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10ªcre
(292)

<COMENTÁRIOS>

Que emoção rever nestas páginas a 1ªescola em que
trabalhei,chegando em 1/6/76!Hoje,estou na E.M Rodolfo Garcia onde me sinto 
muito feliz também!
Parabéns para a nova Direção da Prefeito Carlos Vital!Saudades!
Selma Brandão-5ªCRE
Postado por 
Selma Brandão
 em 09/04/2012 21:12

EMOÇÃO !
Não poderíamos deixar de registrar o agradecimento a postagem , em relação ao 
trabalho desenvolvido na E.M. Prefeito João Carlos Vital por esta DUPLA . 
Ficamos ORGULHOSAS ! Grande abraço !
Postado por 
Maria Aparecida  e Maria de Lourdes Ramalho
 em 10/04/2012 18:15
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Terça-feira, 03/04/2012
<TÍTULO>
Dia da Poesia na E. M. Leitão da Cunha

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, eventos, riodeleitores.

     Dia 14 de março é considerado o Dia da 
Poesia e foi comemorado em grande estilo pelos alunos, responsáveis e equipe da 
E.M. Leitão da Cunha.

O dia 14 de março foi escolhido para ser o 
Dia da Poesia
 por ser a data de nascimento do poeta brasileiro Castro Alves, que escreveu 
obras clássicas como 
Navio Negreiro
.

A escola fez em seu blog uma postagem convidando alunos e responsáveis para um 
Recital de Poesias
.

[FOTO]

Para incentivar a participação dos alunos e responsáveis, a escola enviou às 
residências as 
Caixas Poéticas
, nelas as crianças e seus familiares puderam colocar suas poesias de 
preferências. A caixa ficou por um dia na casa de cada aluno e ao final foi 
construído um lindo painel de poesias na escola.

[FOTO]

Caixas Poéticas
 que os alunos levaram para casa

A participação da comunidade escolar foi notória neste recital de poesias: 
alunos, professores, direção, garis, merendeiras e responsáveis compartilharam 
este momento recitando suas poesias.

[FOTO]

Comunidade escolar participando do 
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Recital de Poesias

Assista ao vídeo que mostra duas lindas poesias que foram recitadas no evento em
comemoração ao 
Dia da Poesia
 na E.M. Leitão da Cunha.

[VÍDEO]

Parabéns à equipe da E.M. Leitão da Cunha pela linda comemoração do 
Dia da Poesia
.

Visite o blog da E.M. Leitão da Cunha clicando na imagem abaixo

[FOTO]

Divulgue também os projetos ou blogs desenvolvidos por sua escola, basta entrar 
em contato com o representante Rioeduca de sua CRE.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em 
curtir
 para compartilhá-la com seus amigos no
 Facebook
.

     Professora Renata Carvalho - 
Representante do Rioeduca na 2
CRE

     Twitter: @tatarcrj

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

Página 808



RIOEDUCA 2

eventos
(210)

2ªcre
(192)

riodeleitores
(165)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns equipe Leitão da Cunha!!!!!!
Belo trabalho de promoção da leitura  e e integração da comunidade escolar. 
Um forte abraço!! Morgana ( 2ª CRE/GED)
Postado por 
Morgana Rezende
 em 03/04/2012 00:15

Trabalho super legal.Amei as caixas de poesia.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 03/04/2012 01:11

Estive na escola e conheci a equipe da Leitão da Cunha!! Colegas animados e com 
muita vontade de inovar!! Parabéns a todos pelo belíssimo trabalho.
Parabéns, Renata seu post está 10!
Postado por 
Clarice
 em 03/04/2012 07:35

Parabéns a EM Leitão da Cunha. Tive oportunidade de conhecê-la e o trabalho, 
naquela escola que lembra a minha infância, e observei que a integração é total.
A semana da poesia é um acontecimento de peso e a Leitão da Cunha deu um "banho"
poético.
Parabéns a  direção e, especialmente, a profª Fernanda, CP, pelo desempenho da 
sua função com muito carinho.
Postado por 
ReginaBizarro
 em 03/04/2012 07:38
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Realmente foi muito bom ver o envolvimento de toda a comunidade escolar não só 
durante  nosso evento poético, mas nos dias e até semanas que se seguiram. Os 
empréstimos dos livros de poesias triplicaram após o evento. As caixas poéticas 
continuam circulando a todo vapor! Obrigada e parabéns a todos nós! Fernanda
Postado por 
Fernanda Vargas
 em 03/04/2012 15:19
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 11/04/2012
<TÍTULO>
Aprimorando a Norma Culta e Enriquecendo o Vocabulário

<TAGS>
Tags: 
10ªcre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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10ªcre
(292)

<COMENTÁRIOS>

Sinvaldo, de fato o evento foi um grande sucesso, porém com essa postagem aqui 
podemos "sentir" a emoção dos alunos e dos professores. Obrigada. Ficou 
excelente !!
Postado por 
Cyntia Bulkool
 em 11/04/2012 19:59

Realmente nosso soletrando foi um sucesso. Tenho orgulho de fazer parte dessa 
equipe e, principalmente, de ter a Professora e amiga Regina Tieppo como 
coordenadora de exatas.
Postado por 
Professor Coutinho
 em 11/04/2012 20:50
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 09/04/2012
<TÍTULO>
História da E.M. Christiano Hamann

<TAGS>
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Tags: 
2ªcre, blogsdeescolas.

Hoje vamos conhecer o blog da E.M. Christiano Hamann onde encontramos registros 
da história da escola, seu 
patrono e um pouco da proposta pedagógica desta unidade escolar.

A E.M. Christiano Hamann está localizada no bairro da Gávea e atende a alunos do
6
 ao 9
 do Ensino Fundamental e duas turmas de projeto de correção de fluxo. Esta 
unidade escolar foi inaugurada em 26 de dezembro de 1966, pelo Governador Negrão
de Lima e pelo Professor Benjamim de Moraes, Secretário de Educação do então 
Estado da Guanabara. A escola funcionou provisoriamente na Praça do Lido em 
Copacabana antes de sua inauguração na Gávea.

[FOTO]

[FOTO]

Dr. Christiano Hamann

Descendente de dinamarqueses, Christiano He
n Hamann nasceu em Minas Gerais em 06 de dezembro de 1879 e morreu no Rio de 
Janeiro em 26 de agosto de 1943. 

Formou-se em médico e no Rio de Janeiro, casou-se com D. Eugênia Dutra. O casal 
tinha grande preocupação social, participava do Rotary Club e fundaram juntos, o
SOS (Serviço de Obras Sociais). Além de prestar enormes benefícios às pessoas 
carentes, essa instituição manteve escolas que eram inteiramente gratuitas.

Conhecido por sua extrema generosidade, o Dr. Christiano acolhia crianças e 
ajudava suas famílias.

Foi também pai de D. Emma Negrão de Lima, Primeira Dama do Estado da Guanabara 
entre os anos 1965 e 1970.

Em homenagem ao seu trabalho, seu genro o Governador Negrão de Lima deu seu nome
à E.M. Christiano Hemann.

Nota: Informações retiradas do blog da escola

A E.M. Christiano Hamann tem o objetivo de alcançar a melhoria na qualidade da 
educação de seus alunos, por isso propõe que estes participem de diferentes 
atividades que colaborem com o desenvolvimento da aprendizagem. Dentre estas 
podemos citar o Lanche Literário, o Projeto Horta e as atividades realizadas no 
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Laboratório de Informática.

[FOTO]

Alunos participando de atividades realizadas na E.M. Christiano Hemann

Para conhecer mais sobre o trabalho realizado na E.M. Christiano Hamann visite 
seu blog 
http://emhamann.blogspot.com.br/

Professor, sua escola já tem blog? Envie o endereço para o representante 
Rioeduca de sua CRE. Queremos divulgar o trabalho desenvolvido em sua escola 
aqui no portal Rioeduca.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário ou clique em 
curtir
 para compartilhá-la com seus amigos no 
Facebook
.
Professora Renata Carvalho - Representante do Rioeduca na 2
CRE
Twitter: @tatarcrj
Email: renata.carvalho@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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blogsdeescolas
(402)

2ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns equipe Crhistiano Hamann!!!
Vocês fazem a diferença na Educação desta cidade! Abraços
Morgana Rezende ( 2ª CRE- Gerência de Educação)
Postado por 
Morgana Rezende
 em 09/04/2012 21:53
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 03/04/2012
<TÍTULO>
O Especial no/do EDI Bianca Rocha Tavares

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescolas, edi.

O Espaço de Desenvolvimento Infantil Bianca Rocha Tavares situado em Cosmos na 
Zona Oeste do Rio de Janeiro pertence a 9
 Coordenadoria Regional de Educação e foi inaugurado em 1
 de julho de 2011 com o principal objetivo de
potencializar a qualidade de vida da comunidade local.

[FOTO]

A equipe do EDI Bianca Rocha Tavares conta com 44 funcionários que trabalham num
ambiente lindo e acolhedor. 

[FOTO]

Como diz o tema do nosso projeto anual nós vivemos todos os dias para construir 
Um mundo melhor
 e o construímos diariamente ao lado das nossas crianças. 

Apresentação do projeto 
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Um mundo melhor

Para fortalecer a travessia pedagógica optamos por uma prática de estudos e 
análises que privilegiam o tripé: 
a interação, o fortalecimento emocional e a construção do conhecimento
.

Diante da complexidade dos aspectos a serem trabalhados, a faixa etária atendida
e tendo consciência do papel das instituições - Família - EDI - enquanto 
primeiros grupos sociais de uma criança, optamos por desenvolver o projeto 
utilizando o livro
Um mundo melhor
 de Patrício Dugnani
. As fotos representam o início deste projeto e a realização de mais uma 
conquista celebrada por todos.

[FOTO]

O que vemos acima faz parte do blog do EDI Bianca Rocha Tavares onde a equipe 
procura compartilhar através de suas páginas toda evolução do trabalho 
desenvolvido no espaço. 

É importante destacar que esta é a função de um blog, compartilhar com toda a 
comunidade escolar (equipe escolar, alunos, responsáveis, CRE e comunidade em 
geral) o desenvolvimento do seu trabalho em uma espécie de portfólio eletrônico 
que tem a função 
guardar
 as atividades e projetos que são trabalhados ao longo do ano. 

Vamos conhecer
 um pouco mais
deste blog e o projeto que a unidade vem desenvolvendo. 

[FOTO]

[FOTO]

Educar é um ato heroico em qualquer cultura.

Talvez seja pelo fato de que Educar exige que a pessoa saia um pouco de si e vá 
ao encontro do outro;

Um outro desconhecido; um
 outro anônimo, um outro que me questiona; um outro que me confronta com meus 
próprios fantasmas; meus próprios medos; minha própria insegurança.

Talvez seja pelo fato de que Educar exige sacrifício, exige abandono, exige um 
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salto no escuro.

Talvez por isso seja algo para poucos.

Seja para pessoas que acreditam nas outras pessoas.

Seja para pessoas que não se acomodaram diante da mesmice que a sociedade pede 
todos os dias.

Talvez por isso seja mais fácil encontrar professores que Educadores.

Professores são donos do conhecimento. Educadores são Mediadores

Professores são profissionais do ensino.

Educadores fazem do ensino um estímulo para seu crescimento pessoal.

Professores usam a palavra como instrumento. Educadores usam a ação, o gesto.

Utilizam do conhecimento adquirido em sua vivência social e inserem a atenção, a
sensibilidade, a percepção, a comunicação e
 a escuta
 como
 ferramentas essenciais ao trabalho de qualidade.

Trabalho de crescimento e desenvolvimento do Ser.

Do SER para se tornar cada vez mais HUMANO.

Professores são muitos... . Educadores são UM

A Direção do EDI Bianca Rocha Tavares agradece à todos os profissionais, 
presentes e ausentes nas fotos,
 que compartilham, alimentam e auxiliam na realização da
 nossa Meta de trabalho. Educação de excelência à TODOS.

Identidade: Raízes Africanas
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[FOTO]

A contextualização da cultura através das sensações. As diferentes percepções. O
cotidiano escolar repleto de proposições exploratória, emocionais, sensoriais e 
intelectuais que moldam e recheiam o nosso fazer pedagógico.

Visitas da Semana

[FOTO]

Recebemos em nosso Espaço de desenvolvimento Infantil os parceiros do Posto de 
Sa
de da Família Jardim Anápolis. O trabalho de medir e
 pesar
 as crianças ficou à cargo dos estagiários da Faculdade Estácio, sob a 
orientação da Enfermeira Bianca. Parceira de sonhos e Projetos, que estão por 
vir, compactuados também com o Sr. Ricardo Administrador do PSF e Dr. Admilson 
do Posto Mário Vitor.

Conheça o blog do EDI Bianca Rocha Tavares e se encante com o belo trabalho que 
este espaço vem desenvolvendo.

http://edibiancarochatavares.blogspot.com.br/

Parabéns a toda equipe do EDI que deixa nas suas postagens sua marca de 
comprometimento com uma educação de qualidade!

Se a sua escola ou professor tem um blog ou está integrada em algum projeto, 
aproveite para divulgar. Este espaço foi criado para isso. Basta enviar um 
e-mail ao 
representante
 da sua CRE com um breve relato e registros de imagens (fotos, vídeos ou ppt), 
que você também poderá fazer parte desta 
REVOLUÇÃO.

Prof
 Márcia Cristina Alves

     Representante do Rioeduca na 9
CRE

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves 

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

blogdeescolas
(54)

edi
(36)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns profissionais do EDI Bianca Rocha Tavares.Trabalhar com amor é tudo que
nossos alunos precisam.Cada dia fico mais encantada com o trabalho desenvolvido 
pelos profissionais  dos EDIs da SME.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 03/04/2012 01:16

Belo trabalho! 
Parabéns para a equipe do EDI Bianca Rocha Tavares!
Postado por 
suely bouças rodriguez
 em 03/04/2012 09:45
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Parabéns amigas, vocês estão fazendo um belo trabalho!!!
Postado por 
Belisaria
 em 03/04/2012 22:40
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 04/04/2012
<TÍTULO>
E. M. Raul Ryff  Descobrindo Seu Papel na Criação de Um Mundo Sustentável

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, projetos, meioambiente, escolasdoamanhã.
[VÍDEO]

A Escola Municipal Raul Francisco Ryff é
uma das Escolas do Amanhã de nossa cidade.
Com o objetivo de
inserir seus
alunos no processo de conscientização sobre a preservação do meio ambiente,
surgiu na escola
o projeto Rio+Vida, que já
está
participando do Concurso Ecovídeo
das Escolas, na 4
 Semana do Meio Ambiente que é
promovida pela TV Escola.

[FOTO]

[FOTO]
[VÍDEO]

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

8ªcre
(193)

meioambiente
(95)

escolasdoamanhã
(15)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns Escola Municipal Raul Francisco Ryff !
Postado por 
Fatima Lucia  Braga
 em 04/04/2012 00:43

Conheço há muito tempo o trabalho da EM Raul Francisco Ryff, pois a equipe já 
acompanhava, naquela époda [acho que 2005], o projeto "Coral Fazendo Vozes", 
projeto que iniciei em 2004 e tínhamos  um blog hospedado no Space Live. A  EM 
Raul Francisco Ryff sempre teve o princípio do compartilhamento de saberes. 
Obrigada equipe e parabéns!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 04/04/2012 06:37

Parabéns para a escola pela iniciativa e participação! Já cliquei no link, vamos
todos torcer e assistir o vídeo!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 04/04/2012 07:12

A 8ª CRE está de parabéns! Este projeto é muito importante para o futuro da 
comunidade. Nossas crianças precisam aprender a cuidar do ambiente e a respeitar
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a natureza. Neilda, você está de parabéns por descobrir os talentosos projetos 
de nossa região. O Rioeduca é uma das melhores ideias da SME até hoje!
Postado por 
Adriano
 em 04/04/2012 20:24
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 18/04/2012
<TÍTULO>
Mergulhando na Leitura, Nadando na Cultura, Ler é um Prazer!

<TAGS>
Tags: 
10ªcre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]
tweet

10ªcre
(292)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 05/04/2012
<TÍTULO>
O Jornal da E. M. Cientista Mário Kroeff
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<TAGS>
Tags: 
4ªcre, projetos.

Os jornais escolares, por estar inserido num contexto de p
blico multiplicador, onde um aluno representa uma família constituída por mais 
elementos (pais, irmãos, tios, avós),
pode representar uma oportunidade para o desenvolvimento de notícias relevantes 
que abranjaesta comunidade, promovendo sa
de e prevenção, educação, inserção social, participação escolar, inserido no 
comércio local a questão de responsabilidade social por meio de cotas de 
patrocínio para a sua impressão, aumentando a visão de mundo dos participantes, 
sendo desenvolvido no tripé: Escola 
 aluno 
 Comunidade

[FOTO]

A educação do Século XXI vem apontando cada vez mais, a necessidade de se
utilizar recursos e técnicas, que propiciem o despertar do aluno, de maneira 
abrangente e 
participativa, a fim de criar uma visão crítica e consciente em relação às 
transformações do mundo. 

A
E.M.Cientista Mário Kroeff compreende a

rapidez das informações que atualmente circulam por meio da Internet e o celular
têm direcionado a atenção do aluno para o que é virtual, veloz e interativo. As 
crianças e adolescentes estão conectados continuamente em aparelhos eletrônicos 
e midiáticos, na qual estabelecem novas percepções e relações com o mundo e com 
o outro. 

É nesse contexto que o uso do jornal em sala de aula como instrumento para
desenvolver e ampliar a compreensão de leitura vem contribuir significativamente
para a criação de um elo entre os conte
dos teóricos dos programas escolares com a realidade escolar e social. Utilizar 
essa mídia impressa com enfoque didático no ambiente escolar pode promover a 
formação do aluno em diferentes situações de aprendizagem e metas educativas.

[FOTO]

Parabéns à Professora Tatiana Rodrigues pelo excelente Projeto que vem 
desenvolvendo junto às turmas da Escola Municipal Cientista Mário Kroeff!!

O que conta, antes do mais, para a Escola, para as crianças e para os
professores, não é o aspecto histórico das técnicas e dos métodos mas sim a sua 
adequação às necessidades pedagógicas
 (FREINET, 1974, p.17). 
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[FOTO]
tweet

projetos
(334)

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns  E.M.Cientista Mário Kroeff pelo Jornal .
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 05/04/2012 19:15
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 09/04/2012
<TÍTULO>
Odilon de Andrade, uma Escola sem Fronteiras!
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<TAGS>
Tags: 
4ªcre, projetos.

Cada escola tem a sua história 
que a faz diferente uma das outras. Assim,
oferecer um ensino que promova o respeito pelas diversas culturas é motivar as
potencialidades dos alunos, desenvolvendo uma aprendizagem significativa numa
perspectiva social: escola/professor/aluno/responsáveis/comunidade/mundo.

Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as
possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção
 (FREIRE, 1996, p. 22). 

Nossa escola iniciou um pequeno projeto envolvendo a Sala de Leitura e as aulas 
de Inglês.
Trocamos cartas e postais com uma escola do interior da Polônia e eles gostaram 
tanto que acabamos na página do site deles:

[FOTO]

O projeto é bastante simples, mas empolgante. O professor da sala de leitura já 
era correspondente de uma professora polonesa desde o ano passado e então, em 
uma das trocas de experiências, surgiu a ideia. O objetivo era coloca-los em 
contato com a velha e boa correspondência, via correios, tão esquecida em tempos
de email. Além de praticar o inglês, eles também resgataram esse prática de 
escrever cartas e ficaram muito animados

Os alunos da escola polonesa enviaram cartinhas falando deles, de seu país e da 
sua escola. Nossos alunos, em pequenos grupos, fizeram um primeiro esboço em 
Português, elaboraram pequenos textos e depois traduziram para o Inglês com a 
ajuda da Professora Márcia de Inglês. Também enviaram alguns desenhos e fizeram 
várias perguntas. Já estamos na terceira troca de cartas e a turma de Bierutów 
(pequena cidade da Polônia) está fascinada com o Brasil. O professor da Sala de 
Leitura enviou um livro em Inglês e um em Português sobre o Brasil.

[FOTO]

Nossa próxima atividade será montar um mural com as correspondências e postais, 
além de informações sobre a Polônia em parceria com o professor de Geografia.
Além da prática educativa, fica registrado também a troca cultural entre países 
tão diversos. 
 Texto: Professor
André 

A escola é um local formado por uma população com diversos grupos étnicos, com
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     seus costumes e suas crenças.
 Segundo Morin (2001, p. 56)

Parabéns para toda a equipe da Escola Municipal Odilon de Andrade pela excelente
iniciativa de proporcionar aos seus alunos o contato e a troca direta entre 
culturas tão distintas! 

Vocês fazem a diferença na Educação Carioca!

[FOTO]
tweet

projetos
(334)

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns aos professores e alunos que se aventuraram pela viagem através da 
leitura e da escrita! 
Stella Reis - E/SUBE/4ªCRE/GED
Postado por 
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STELLA
 em 09/04/2012 08:58

Lindo!! Fique emocionada com a maravilha de atividade que vocês estão 
desenvolvendo nessa Escola. Parabéns, estou levando essa atividade como sugestão
para a minha Unidade.
Postado por 
Aline Gonçalves
 em 09/04/2012 13:19

Isto mostra que podemos ter sim educação de qualidade e cada dia mais incentivar
nossos alunos na leitura.Parabéns a todos que participaram dessa iniciativa!
Postado por 
Soraya
 em 09/04/2012 17:28

Muito, muito legal o trabalho. Parabéns André!!!
Postado por 
Rose Oliveira
 em 09/04/2012 18:25

Ah, mas que coisa linda! Tenho muito orgulho de ter feito parte da família 
Odilon de Andrade! Sei da qualidade do trabalho de toda a equipe e fico 
imensamente feliz pelo seu reconhecimento! Parabéns a todos: alunos e 
professores!
Postado por 
Diana Sobreira
 em 09/04/2012 21:08
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 05/04/2012
<TÍTULO>
Professor Cristiano Bispo - Sua História em Nossas Vidas

<TAGS>
Tags: 
1ªcre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Lamentável perda! Força para todos vocês da E.M. Prof. Walter C. de M. Fraenkel!
Grande abraço.
Postado por 
JOSÉ LUIZ
 em 05/04/2012 09:34

Impossível não se emocionar ao ler a postagem e perceber o tamanho da perda da 
escola, dos amigos e da Educação. Compartilho os sentimentos com familiares e 
amigos...
Postado por 
Neilda
 em 05/04/2012 11:39

A 8ª CRE também lamenta muito a perda do professor. Força, para que todos que o 
amavam possam seguir em frente!
Postado por 
Adriano Sales
 em 05/04/2012 11:42

Que Deus dê força aos seus familiares para seguirem em frente.Nossa vida 
pertence ao Sehor Deus e Ele sabe de todas as coisas.
Postado por 
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Fatima Braga
 em 05/04/2012 19:28
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 09/04/2012
<TÍTULO>
Valorização da Cultura Circense na C. M. Senninha - 1ª CRE

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Foi realmente um trabalho desenvolvido com muito prazer, proporcionando às 
crianças momentos de muita alegria e diversão. Nossas crianças tiveram a 
oportunidade de vivenciar a transformação do homem no personagem palhaço, assim 
como elas também o fizeram.
Parabenizo toda a Equipe da Creche Senninha, pelo empenho, carinho e dedicação, 
com que  desenvolveram esse projeto. Parabéns Equipe por mais esse sucesso!!
Postado por 
Cristiane Halicki
 em 09/04/2012 08:09

"Vejam só... e há quem diga que o palhaço é... no grande circo apenas um ator...
do coração de uma mulher..."
"Hoje tem marmelada? Tem sim senhor... e o palhaço o que é? rsrsrsrsr....."
MUITO BOM ESSE TRABALHO!!!!!!
Orgulho de vocês todos!
Parabéns à direção, equipe e alunos...
José Luiz - 1ª CRE
Postado por 
JOSÉ LUIZ
 em 09/04/2012 08:29

As fotos demonstram o zelo com o qual o projeto foi desenvolvido! Linda 
iniciativa! Parabéns.
Postado por 
Neilda
 em 09/04/2012 12:28
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 13/04/2012
<TÍTULO>
Tr@nsform@ 5@ na 5ª CRE

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, informática.

Transformação - uma palavra de peso na
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Informática da E/SUBE/5
CRE, que acompanha as transformações na
educação e propicia momentos de integração para professores, regentes e 
gestores, através do
Projeto Tr@ansform@ 5@

A tarefa de construir um ambiente virtual adequado a cada realidade escolar é um
processo complexo e din
mico que exige a atuação de m
ltiplos profissionais em tempos diferentes, com um só objetivo: o aluno
, assim começam as ideias da 
Informática/ 5
CRE
, com o 
Projeto 
Tr@ansform@ 5@
, que passaremos conhecer.

[FOTO]

O professor Luiz Pedro Covas é gerente da Informática na 5
 CRE e está, com sua equipe, dando um salto de qualidade no trabalho, mostrando 
que nem só de técnicas vivem as informáticas das CREs na SME/RJ.

[FOTO]

Com o objetivo de viabilizar diversas propostas em larga escala, a E/SUBE/5
 CRE lança o 
Projeto Tr@nsform@ 5@
, para que possamos avançar e estimular nosso aluno, fazendo com que ele não 
veja mais o mundo virtual como algo estranho e 
til apenas para os jogos.

O projeto
estará socializando

ferramentas, viabilizando a
participação de todos os professores, regentes ou gestores, que compõem a 5
 Coordenadoria Regional de Educação. Seu objetivo é

ampliar a divulgação dos

projetos mais modernos e eficientes adotados pela Secretaria Municipal de 
Educação da Cidade do
Rio de Janeiro.

Contribuindo para que as mudanças possam acontecer e todos acompanharem a 
Secretaria, a Info/5
CRE criou um blog
onde hospeda seu projeto, além de futuras oficinas, compartilhando informações 
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para o mundo digital na educação municipal. 

Tive uma breve colaboração no layout do novo blog, criado
recentemente, contribuindo com
algumas considerações pertinentes ao projeto, de acordo
com os objetivos da
equipe.

[FOTO]

Assim, a equipe de Informática da E/SUBE/5
 CRE acompanha de perto os trabalhos desenvolvidos, divulgando-os e
oferecendo subsídios para que as escolas possam se apropriar dessas novas 
tecnologias.

Além de construír um novo fazer pedagógico,

propõe a realização, ao fim do ano letivo, de uma mostra de todos os trabalhos 
desenvolvidos pelas escolas.

Acompanhe e participe do Blog da Informática E/SUBE/5
CRE,
Transforma@ 5@

http://transforma5cre.blogspot.com.br/

Você, professor, e sua escola estão se preparando para concorrer ao Troféu 
Rioeduca 2012?

Então, escreva para nós relatando algum projeto que tenha impactado na 
aprendizagem dos alunos e se inscreva aqui respondendo algumas questões.

Clique em 
SOBRE NÓS
 que o publicaremos no Portal Rioeduca.

Sua opinião é muito importante para nós! 

Comente!

[FOTO]
tweet

 ROFE
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5ªcre
(268)

informática
(1)

<COMENTÁRIOS>

Já dizia o nosso Grande Mestre!

Há necessidade de sermos homens e mulheres do nosso tempo, que empregam todos os
recursos disponíveis para dar o grande salto que a nossa educação está a 
exigir”.
PAULO FREIRE 

Parabéns pela Tr@nsform@ 5@ .
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 13/04/2012 10:37

Este projeto já é um sucesso! Parabéns!
Postado por 
Ana Márcia
 em 14/04/2012 22:46
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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Terça-feira, 17/04/2012
<TÍTULO>
Tudo Sobre Mim, um Grande Projeto Para os Pequenos da C. M. José Raimundo

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, blogsdecreches, projetos.
A Creche Municipal 05.15.605, José Raimundo de Souza Alves,

     desenvolveu o novo projeto 
Tudo sobre Mim
, pautado numa proposta de construção da identidade de seus alunos, 
proporcionando-lhes um ambiente prazeroso na escola.

[FOTO]

[VÍDEO]
Regina Bizarro_Representante do Rioeduca / 5
CRE
E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net
Twitter: 
@rebiza
Facebook: Regina Rioeduca

[FOTO]
tweet

Página 834



RIOEDUCA 2

projetos
(334)

5ªcre
(268)

blogsdecreches
(8)

<COMENTÁRIOS>

Amei o trabalho realizado .
O link não está direcionando para o blog.Eu não consegui acessar.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 17/04/2012 00:20

Adorei este projeto! Parabéns a todos da escola!
Postado por 
Ana Márcia
 em 23/04/2012 19:08
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 05/04/2012
<TÍTULO>
Aula Passeio no Museu Casa do Pontal

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, artes, aulapasseio.

A E. M. Henrique Dias - 9
 CRE , realizou uma aula passeio no maior e mais significativo museu de arte 
popular do país a Casa do Pontal. Foi uma aula de arte e folclore que 
proporcionaram momentos inesquecíveis aos seus alunos e professores.

[FOTO]

Vamos conhecer um pouco da história deste espaço:

A Casa do Pontal é o maior e mais significativo museu de arte popular do país. O
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acervo é composto por 8.000 esculturas e modelagens feitas contemporaneamente 
por cerca de 200 artistas populares de todas as regiões brasileiras e recobre a 
produção feita em toda segunda metade do século XX. A coleção, o edifício, os 
jardins e a montagem da mostra foram projetados e executados pelo designer 
francês Jacques Van de Beuque, também responsável pela coleta das peças, no que 
investiu seus próprios recursos financeiros e 50 anos de pesquisas e viagens.

A exposição permanente do museu re
ne, em 1.500 m2 de galerias, obras representativas das variadas culturas rurais 
e urbanas do Brasil. Mostradas tematicamente, abrangem as atividades cotidianas,
festivas, imaginárias e religiosas. Todo o percurso das galerias é acompanhado 
por textos explicativos em português, inglês e francês.

Tombado em 1989 pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Artístico e Cultural do 
Rio de Janeiro, o museu recebeu, em 1996, o prêmio Rodrigo Melo Franco de 
Andrade, concedido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 
que o reconheceu como 
melhor iniciativa no país em prol da preservação histórica e artística de bens 
móveis e imóveis
.

Segundo o International Council of Museums (ICOM), filiado à Unesco, 
a Casa do Pontal não é apenas um museu completo de Arte Popular Brasileira, mas 
um verdadeiro museu antropológico, 
nico no país a permitir uma visão abrangente da vida e da cultura do homem 
brasileiro
.
http://www.popular.art.br/museucasadopontal/htdocs/site.asp?lng=1

[FOTO]

A Casa do Pontal é uma homenagem ao País que me acolheu e me possibilitou a 
realização de um sonho - sonho que espero poder transmitir ao visitante. Num 
mundo corrupto, dominado pela violência e pelo ódio, é saudável encontrar outro 
universo, criado por mãos habilidosas de artistas humildes e honestos.

Um pouco como se fosse uma história em quadrinhos, as peças aqui expostas 
registram, nos seus mais variados aspectos, a vida do povo brasileiro. É a 
história de algumas gerações, retratada com fidelidade e contada com humor e 
poesia:

- Nas suas atividades profissionais, liberais ou artesanais, legais ou 
marginais, individuais ou coletivas, masculinas ou femininas;

- No seu relacionamento com a família, com a sociedade, com a vida;
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- Nas suas tradições, suas alegrias, seus sofrimentos e sua fé.

Um pouco também como se fosse um álbum de família.

 Jacques Van de Beuque

A 
E. M. Henrique Dias 
realizou uma aula passeio e fez seu registro no 
blog da escola
, vamos a seguir expor o texto que relata esta experiência.

Nossos alunos do 3
 ano acompanhados das 
professoras Jaqueline, Gheisa, Silvia 
e da 
Coordenadora Pedagógica Professora Regina
, estiveram em visita guiada e teatralizada pela equipe do Museu no 
ltimo dia 13 de março. O transporte, um confortável ônibus foi oferecido pelo 
próprio museu. Uma aula de arte e folclore. Momentos inesquecíveis!

[FOTO]

Chegada ao Museu, recepção na lanchonete.

O acervo do Museu Casa do Pontal, em exposição permanente ou acondicionado em 
reserva técnica climatizada, é composto por cerca de 8.000 peças de arte popular
brasileira, entre esculturas, bonecos, entalhes, modelagens e mecanismos 
articulados. As obras foram produzidas com o uso de diferentes tipos de 
materiais, tais como barro, madeira, tecido, areia, ferro, alumínio, miolo de 
pão, palha e arame.

Uma exposição agradável e instrutiva para adultos e crianças.

[FOTO]

[FOTO]

Os alunos tiveram oportunidade de participar das dramatizações.

Na escola a avaliação do passeio e exposição dos trabalhos.

[FOTO]

Localização do Museu da Casa do Pontal
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Fontes: 

Blog da E. M. Henrique Dias

AULA PASSEIO - MUSEU CASA DO PONTAL

Portal 

Museu Casa do Pontal

Blog Museu Casa do Pontal

Divulgue seu trabalho. Este espaço foi criado para isso. 

Basta enviar um e-mail ao 
representante da sua CRE 

com um breve relato e registros de imagens (fotos, vídeos ou ppt), 

que você também poderá fazer parte desta 

REVOLUÇÃO
.

Prof
 Márcia Cristina Alves

     Representante do Rioeduca na 9
CRE

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

artes
(14)

aulapasseio
(2)

<COMENTÁRIOS>

Freneit criou a aula passeio para atingir um objetivo maior do  passear, que é o
despertar, nos  alunos, de uma consciência de seu meio, incluindo os aspectos 
sociais, e de sua história.
Por acreditar que o interesse da criança e adolescente  não estava  somente 
dentro da escola e sim fora dela ,Freinet idealizou a aula passeio  com objetivo
de trazer motivação,ação e vida para dentro da escola.
Com esta Aula Passeio no Museu Casa do Pontal a   E. M. Henrique Dias pode levar
os alunos a aprenderem vivenciando o aprendizado.Parabéns!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 05/04/2012 20:36
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 10/04/2012
<TÍTULO>
Espaço Virtual da Creche Vitorino Freire

Página 839



RIOEDUCA 2
<TAGS>
Tags: 
7ªcre.

     O blog da Creche Municipal Vitorino 
Freire foi criado em fevereiro deste ano. A unidade funciona em horário integral
, está localizada em Vila Valqueire e foi inaugurada em 1998.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet

7ªcre
(192)
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns a Creche Municipal Vitorino Freire pela iniciativa do blog. 
Excelente!!!
Postado por 
Soeuso
 em 10/04/2012 09:04

Parabéns! Divulgar o trabalho de qualidade realizado nas escola através do blog 
é tudo de bom.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 10/04/2012 20:15

A semente plantada em solo fértil só pode dar bons frutos, tudo depende das mãos
de quem semeia e da intenção do semeador. A creche apesar do pouco tempo na rede
da SME foi acolhida com carinho, por sua vez é lindo ver o trabalho da Creche 
Vitorino Freire com crianças tão pequenas já engajadas pela preservação da água 
e do meio ambiente, e para completar este ciclo nada como um bom incentivo de 
qualidade ao blog da escola que está começando para que este trabalho seja 
divulgado. E este mérito é todo seu Profª Roberta Vitagliano. Parabéns pela 
linda postagem!
Postado por 
RITA LUSIE COELHO VELOZO
 em 10/04/2012 20:17
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 12/04/2012
<TÍTULO>
A Páscoa  Diferente na E. M. Comunidade de Vargem Grande

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, páscoa.

     A E. M. Comunidade de Vargem Grande foi 
fundada em fevereiro de 1986. Atualmente, atende cerca de 800 alunos 
diariamente.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]
Através do blog, é possivel conhecer mais sobre o trabalho e história da escola.

Para conhecer o blog, clique na imagem abaixo:

[FOTO]

[FOTO]
tweet

7ªcre
(192)

páscoa
(1)
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns a E. M. Comunidade de Vargem Grande  pelo lindo trabalho comemorativo 
da Páscoa.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 12/04/2012 11:08

Excelente o trabalho desenvolvido! Parabéns. Postagem de ótima qualidade.
Postado por 
Soeuso
 em 13/04/2012 12:06
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 10/04/2012
<TÍTULO>
E. M. Rio Grande do Norte – Viagem ao Mundo da Leitura

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescola, riodeleitores.

Vamos conhecer a E. M. Rio Grande do Norte da 9
 Coordenadoria Regional de Educação e saber por que ela foi uma das vencedoras 
do Concurso Escolas de Leitores 2011-2012, projeto de promoção e incentivo a 
leitura em parceria com o Instituto C
A.

[FOTO]

Com o Projeto 
Viagem ao Mundo da Leitura
 a E. M. Rio Grande do Norte foi uma das vencedoras do Concurso Escolas de 
Leitores. Ela faz parte das escolas da 9
 CRE e está localizada na Rua Morizot Leite, s/n
 em Senador Vasconcelos. Foi inaugurada em 30 de março de 1965, completando em 
2012, 47 anos. Tem como atual 
gestora a professora Regina Blanco, adjunta professora Eliene, Coordenadora 
Pedagógica Valdete e na Sala de Leitura a professora Ivanete
. No blog da escola encontramos a seguinte apresentação:

Somos uma escola que atende da Educação Infantil ao 5
 ano.
 A Escola Rio Grande do Norte, em 2011, tem seu 
Projeto Político Pedagógico (PPP) com o tema RGN, ESPAÇO DE LEITORES MARCANDO 
GOLS DE PLACA,
pois entendemos que não é tarefa fácil conseguir com que o aluno leia e entenda 
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aquilo que está registrado no mundo nos diferentes tipos de interlocução, pois, 
grande parte da população não é plenamente alfabetizada e letrada - isto é, não 
consegue ler e compreender textos complexos e expressar o que pensa de forma 
escrita. A escola entende que é urgente não apenas formar praticantes da leitura
e da escrita, mas também formar cidadãos críticos aptos de ler entrelinhas. Para
tanto é necessário redimensionar o ensino da leitura e da escrita com práticas 
sociais e ir além da simples aquisição do código escrito. É preciso fazer uso da
leitura e da escrita no cotidiano, tornando o leitor proficiente para o uso da 
língua nas diferentes situações de comunicação. É preciso alfabetizar letrando.

Podemos agora começar a entender o porquê de esta escola ter sido uma das 
premiadas neste concurso, uma vez que todo o seu trabalho está estruturado na 
formação de leitores como podemos perceber na sua apresentação.

Imagens da premiação no dia 27 de fevereiro.

[FOTO]

Vamos conhecer um pouco mais do que faz desta escola uma Escola de Leitores.

Viagem à imaginação

A Rio Grande do Norte nunca conseguiu a obra da tão sonhada 
Sala de Leitura
 cuja planta encontra-se pronta desde o ano de 1999. Embora lutando muito para 
este sonho se concretizar, nunca deixamos de valorizar a leitura junto aos 
nossos alunos e professores. A Direção e equipe, em janeiro de 2010, tiveram a 
brilhante ideia de reformar um 
armário velho
, e transformá-lo em uma linda 
Viagem à imaginação
, onde colocamos rodinhas e a professora Ivanete Santos, regente da Sala de 
Leitura, viaja pelas salas, abrindo suas portas e trazendo para nossos alunos, 
uma viagem ao encanto, com m
sicas, livros e fantoches. As crianças ficam perplexas ao ver um mundo novo se 
abrindo diante de seus olhos. E foi com a garra de nossa equipe, com a admiração
de nossas crianças, que nos tornamos uma das 
vencedoras do concurso de leitores
.

Mais Histórias... Afinal somos uma Escola de Leitores

No 
ltimo dia 26, recebemos em nossa Unidade Escolar,
O Teatro do Livro Gigante 
 Cia das Lendas
. Uma forma diferente de contar histórias com auxilio de um grande livro de 
figuras coloridas e ao mesmo tempo m
sicas originais, acompanhadas de violão que pontuam a narrativa.

Para saber mais sobre o Teatro do Livro Grande 
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 Cia das Lendas, acesse o blog clicando na imagem abaixo.

[FOTO]

Eles também estão no Facebook - 
https://www.facebook.com/events/220109621360087/

A história contada pelo grupo foi: 
A Cerejeira e o Cãozinho Shiro
.
 Numa mistura de teatro, m
sica e livro.

[FOTO]

As crianças se encantaram com a história e adoraram o cãozinho Shiro que 
significa branco em japonês.

O projeto Viagem ao Mundo da Leitura vivenciado em vários espaços da escola.

[FOTO]

[FOTO]

Para acompanhar
o blog da E. M. Rio Grande do Norte e conhecer seu trabalho acesse o link: 

http://emrgnorte.blogspot.com.br/

Divulgue seu trabalho. Este espaço foi criado para isso. 

Basta enviar um e-mail ao 
representante da sua CRE 

com um breve relato e registros de imagens (fotos, vídeos ou ppt), 

que você também poderá fazer parte desta 

REVOLUÇÃO
.

Prof
 Márcia Cristina Alves

     Representante do Rioeduca na 9
CRE
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     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet

9ªcre
(227)

riodeleitores
(165)

blogdeescola
(73)

<COMENTÁRIOS>

" Aprendi a caminhar cantando como convém a mim e aos que vão comigo. Pois já 
não vou mais sozinha." ( faço minhas as palavras de Thiago de Melo)
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Postado por 
Ivanete de O. Santos
 em 10/04/2012 10:47

Parabéns pelo trabalho realizado!!!!!!!! Essa equipe merece a premiação, que 
continuem sempre encantando nossas crianças!
Postado por 
Paula
 em 10/04/2012 18:28

Parabéns!!!!!!!!!!!!!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 10/04/2012 20:20

Parabéns RGN,que essa premiação seja a primeira de muitas.
Postado por 
Maria Aparecida Maximiano
 em 10/04/2012 20:24

Parabéns a equipe da E.M Rio Grande do Norte.
Postado por 
Claudia Luiz de Azevedo
 em 10/04/2012 22:28

Parabéns !!!!!!! Já era tempo de reconhecimento. Essa equipe leva EDUCAÇÃO a 
sério.
Tenho orgulho  de ter me fermentado nessa massa.Espero que toda comunidade 
escolar tenha a consciência do trabalho árduo , com pouca estrutura ,porém 
gerenciado com muito amor e boa vontade  para levar a todos essa " "viagem à  
imaginação" cujo o sonho da premiação tornou-se realidade. Estou feliz por 
vocês.Deus continue iluminando essa galera.
Postado por 
Laudelina S. Dantas
 em 10/04/2012 23:54

Parabéns a todos os profissionais da escola que têm o compromisso com a 
importante tarefa de educar . E educar de forma prazerosa...
Postado por 
Eliete Bahia
 em 10/04/2012 23:57
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 12/04/2012
<TÍTULO>
Ler me dá Asas na E. M. Alzira Araújo

<TAGS>
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Tags: 
9ªcre, blogdeescola, riodeleitores.

A E. M. Alzira Ara
jo, que fica em Campo Grande, na 9
 Coordenadoria Regional de Educação, criou o blog 
LER... ME DÁ ASAS!
 que tem como objetivo publicar o material produzido pela Sala de Leitura 
Prazer de Ler
. O blog, que está iniciando suas postagens, promete trazer muitas novidades 
para enriquecer seus leitores
.

[FOTO]

Conheci o blog 
Ler... Me dá Asas
 na semana passada, quando a diretora adjunta da 
Escola Professora Jane Brandão,
enviou uma mensagem pelo Twitter me convidando a conhecer o blog criado pela 
professora Ana Lucia Monteiro 
da Sala de Leitura. Logo que entrei, fiquei encantada. 

Ao visitar as páginas do blog, percebi que ele se divide em seções de acordo com
os projetos que a sala de leitura desenvolve. Vamos conhecer um pouco destes 
projetos navegando pelas páginas do blog? Para isso basta clicar nas imagens.

[FOTO]

A Sala de Leitura 
Prazer de Ler
, da E. M. Alzira Ara
jo, a partir de 2012 irá desenvolver o Projeto 
Ler... me dá asas!
. O nosso maior objetivo
 é promover a leitura e a formação de leitores de maneira prazerosa, ampliando 
assim a sua concepção de mundo.

     Para atingir a nossa meta, várias ações 
estão sendo implementadas.

     A proposta do nosso Blog é que toda 
comunidade escolar possa acompanhar o desenvolvimento da mesma.

     Acreditamos na possibilidade de fazer do
Brasil um país de leitores.
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     É um sonho? Sim!

     Um sonho que a cada dia torna-se mais 
possível de realizar, vendo que a Sala de Leitura no ano de 2011, foi um espaço 
muito valorizado pelos nossos alunos!

Prof.
 Ana Lucia - regente da sala de leitura

Consiste em ações de monitoria na Sala de Leitura e na Sala de Informática, 
realizadas pelos alunos do 6
 ao 9
 ano, fora do seu horário regular de aula. Isto é, no contraturno, com a 
finalidade não só de colaborar com o Professor Regente de Sala de Leitura, mas 
também valorizar o espaço através do conhecimento das atividades que são 
desenvolvidas.

[FOTO]

Os alunos monitores também são incentivados a participar dos projetos a serem 
desenvolvidos na Sala de leitura.

Ações desenvolvidas:

 Acompanhar os alunos na saída da sala de leitura até a sua respectiva sala;

 Organizar a entrada e saída dos alunos na sala de leitura;

 Acompanhar o uso do computador: pesquisa, diário do leitor, etc.;

 Auxiliar nos empréstimo do acervo;

 Distribuir materiais;

 Organizar o acervo e materiais da sala de leitura.

Um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo letrado: 
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alfabetizado é aquele que sabe ler e escrever; já o indivíduo letrado, o 
indivíduo que vive em estado de letramento, é não só aquele que sabe ler e 
escrever, mas aquele que usa socialmente a leitura e a escrita, pratica a 
leitura e a escrita e responde adequadamente às demandas sociais de leitura e de
escrita. 
(Magda Soares)

[FOTO]

O Projeto propõe:

Estimular a leitura literária entre os alunos do Ensino Fundamental, 
considerando obras recomendadas pelos professores para cada ano; 

 Favorecer a produção textual dos alunos, a partir das leituras realizadas; 

 Propiciar aos alunos a ampliação de seu repertório de leituras das obras 
existentes no acervo da Sala de Leitura, incentivando-os a buscar novas leituras
dentro e fora da escola.

A E. M. Alzira Ara
jo também está montando um blog que em breve será apresentado neste espaço de 
trocas.
Parabéns vocês serão fortes candidatos ao 
Troféu Rioeduca 2012.

Se a sua escola ou professor tem um blog ou está integrada em algum projeto,

     aproveite para divulgar e concorrer ao 
Troféu Rioeduca 2012.

     Basta enviar um e-mail ao representante 
da sua CRE

Prof
 Márcia Cristina Alves

     Representante do Rioeduca na 9
CRE

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net
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     Twitter: 
@marciacrisalves 

[FOTO]
tweet

9ªcre
(227)

riodeleitores
(165)

blogdeescola
(73)

<COMENTÁRIOS>

Amei o blog e o trabalho desenvolvido .Não consegui achar o link para seguir o 
blog.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 12/04/2012 11:11

Fátima obrigada querida pelo seu comentário! Realmente este blog me encantou 
muito. Aliás as escolas da 9ª CRE vem desenvolvendo um ótimo trabalho, fico 
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feliz de fazer parte desta história. Sobre o link do blog, indiquei na postagem 
que todas as imagens levam as páginas do blog, aliás esta é uma característica 
das minhas postagens. Bjs
Postado por 
Márcia Cristina Alves
 em 12/04/2012 16:31

Ver o blog eu consegui clicando nas imagens.Em todos os blogs há um seguir este 
blog e neste não achei.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 12/04/2012 21:08

Fiquei muito feliz de ver o Blog da Sala de Leitura Prazer de Ler, da E. M. 
Alzira Araújo, ser divulgado no Blog Do Rio Educa, considero como incentivo e 
valorização do nosso trabalho. Obrigada!
Postado por 
Ana Lucia Monteiro
 em 15/04/2012 17:33

Que trabalho bacana. É sempre muito bom ver o incentivo à leitura. Quero 
parabenizar a professora da Sala de leitura, pois ela faz um trabalho que está 
sendo muito valorizado por duas alunas, em especial, que amam estar e fazer 
parte deste projeto.
Postado por 
Herizete Staneck
 em 16/04/2012 08:08

Ana Lucia, parabéns pelo seu lindo trabalho. Mesmo iniciando esse ano na escola,
já percebi seu amor pelo trabalho e seu incentivo ao prazer de ler que passa aos
alunos. 
O cuidado com o acervo e as escolhas.
Cada trabalho feito está ficando maravilhoso. 
Obrigada por fazer parte dessa equipe. 
Saiba que pra mim o "Ler...me dá Asas" já é um vencedor.
Esse trabalho é de todos, em especial a você Ana.
Postado por 
Jane Brandão
 em 17/04/2012 23:24

Realmente o blog ficou muito legal. Além disso, os projetos são bem 
interessante. Acho que, desse modo, os alunos acabam se envolvendo mais com a 
Sala de Leitura e, portanto, se identificando com o espaço. A escola só tem a 
ganhar.
Postado por 
Rodrigo
 em 18/04/2012 00:10

amei demais adooro, ler isso me faz gostar mais de ler e conhecer muitas coisas 
novas.
Postado por 
Brenda
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 em 18/04/2012 19:53
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 06/04/2012
<TÍTULO>
Rioeduca 
&
 Educopédia: Parceiros na Educação do Futuro!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, rioeduca, educopedia, capacitação.
No dia 27 de março a Escola Municipal Engenheiro Pires do Rio recebeu 
representantes da Educopédia e do Rioeduca para realizarem uma Capacitação.
Foi um dia de muitas descobertas e aprendizagem!
A capacitação não foi só teoria, todos acessaram seus e-mails do Rioeduca, 
navegaram na plataforma da Educopédia e curtiram o Pé de Vento e a Caixa Mágica.
A equipe da escola participou com muito entusiasmo, por isso a capacitação foi 
um sucesso!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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8ªcre
(193)

rioeduca
(69)

capacitação
(52)

educopedia
(16)

<COMENTÁRIOS>

Estive na Pires do Rio e pude ver o interesse da equipe nas novas tecnologias. 
Estão todos de parabéns!. E parabéns também ao post da professora Neilda!! Ficou
10!!
Postado por 
Clarice Menezes
 em 06/04/2012 09:17

Parabéns , meninas!!

Publicarei no blog da Educopédia tbm! bj Rapha
Postado por 
Raphaella Marques
 em 06/04/2012 14:00

Neilda,Parabéns pela postagem .Quando falo que estou aprendendo muito com esta 
maravilhosa equipe do Rioeduca estou falando uma grande verdade.Todos do 
Rioeduca e da Educopédia  são nota 1000.Valeu!!!!!!!!!!!!!!!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 06/04/2012 17:23
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Segunda-feira, 16/04/2012
<TÍTULO>
Escola Municipal Guandu

<TAGS>
Tags: 
10ªcre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

A Rua Um, onde fica a Escola Municipal Guandu, nos dá a ideia de que foi a 
primeira a ser aberta, ocupada e pavimentada. Não posso afirmar que isso de fato
aconteceu, mas vale mencionar, ainda me valendo das observações feitas pela 
diretora Solange, que a escola fica relativamente próxima à rodovia BR 101 
Governador Mário Covas, que liga Santa Cruz à Itaguaí e à Costa Verde 
Fluminense.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet

10ªcre
(292)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns Escola  Municipal Guandu pelo trabalho realizado.
Postado por 
Fatima Lucia braga
 em 16/04/2012 22:32
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 11/04/2012
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<TÍTULO>
Escrevinhar pra Valer – Prof.ª Joice Pinter

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, blogsderioeducadores, riodeleitores.

Quantas vezes encontramos aquele texto que estavámos procurando ou um jogo muito
interessante para utilizar com os alunos, mas depois perdemos o link? O blog 
educacional também serve para registrarmos experiências bem sucedidas e retornar
a elas quando necessário.

A professora Joice Pinter dos Santos atende os alunos do 6
 ao 9
 ano da E. M. Levy Neves da 3
 CRE lecionando Língua Portuguesa. Ela fez de seu blog não somente um registro 
das atividades realizadas com os alunos, mas uma fonte de bons links.

[FOTO]

Com um trabalho que privilegia a leitura e a interpretação, é essencial saber 
onde encontrar boas histórias, tanto para seu próprio uso quanto para o uso 
independente por parte de seus alunos. No blog 
Escrevinhar pra Valer
, eles podem encontrar desde textos de autores consagrados até os clássicos 
contos de fadas que são o tema dos cadernos pedagógicos do 6
 ano. E ainda oferece um link para o ensino utilizando Libras.

[FOTO]

Encontramos também um belo apanhado de jogos pedagógicos relacionados à Língua 
Portuguesa, bem como o link para a Educopédia e para o Reforço Escolar. Assim, o
aluno pode se divertir e revisar os conte
dos já apresentados em aula de maneira atrativa.
Ela também utiliza os jogos em sala de aula com o projetor do kit da Educopédia.
Dessa maneira, seus alunos estão sempre atualizados com as novidades do blog, 
mesmo os que não possuem acesso à internet.

[FOTO]

É claro que não pode faltar a produção dos alunos, como as marchinhas de 
Carnaval que foram revisitadas e ganharam contornos bastante educativos. 
Confiram a letra da marchinha vencedora do concurso interno de paródias.

[FOTO]

O blog é interessante tanto para alunos quanto professores, que podem aproveitar
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as sugestões de atividades e leituras. Para ver outras marchinhas e conferir as 
dicas de leitura para o sexto ano, acesse e siga o blog 
Escrevinhar pra Valer
 da professora Joice Pinter da E. M. Levy Neves.

[FOTO]

[FOTO]
tweet

3ªcre
(223)

riodeleitores
(165)

blogsderioeducadores
(64)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pelo excelente blog.
Postado por 
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Fatima Lucia Braga
 em 11/04/2012 00:31
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 13/04/2012
<TÍTULO>
Projeto Recreio Legal da E. M. Suécia

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, saúde, meioambiente, blogsdeescolas.

 Já está na hora do recreio?
 A pergunta se repete em todas as escolas. A hora do recreio é sempre muito 
esperada pelos alunos. É hora de matar aquela fominha, rever os colegas de 
outras turmas e ... aprender. Na Escola Municipal Suécia, este momento está 
ainda mais especial.

O Projeto Político Pedagógico da E. M. Suécia, para este ano, é: 
 Atitudes Responsáveis, em Prol de uma Escola mais Saudável 
. Todas as formas de ser saudável serão abordadas em subprojetos distribuídos ao
longo do ano: sa
de física, mental e social. Em abril, maio e junho, será trabalhado o subprojeto
Sa
de Física. Eles pretendem fazer uma viagem ao corpo humano, focando também na 
boa alimentação e higiene.

[FOTO]

É a professora Janaína Conceição Rodrigues que nos fala deste subprojeto:

O projeto Recreio Legal, foi iniciado no ano de 2008, devido à necessidade de 
aumentar a segurança dos alunos nos horários de recreio/refeição. A falta do 
espaço físico não permitia 
o brincar com segurança
. Implantamos: jogos de tabuleiros, totó, tênis de mesa, árvore da leitura, 
caixa de pintura, dama, etc.

Neste ano de 2012, com a necessidade de estabelecer o Centro de Estudos do 
Professor II, surgiu a necessidade de ampliar as atividades para atender a 
demanda de turmas na hora do recreio/refeição. Agregamos o que já tínhamos como:
tênis de mesa, totó, árvore da leitura, a caixa de pintura e leitura, xadrez e 
brincadeiras recreativas.

[FOTO]
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[FOTO]

O recreio legal, idealizado pela equipe gestora em 2008, volta com um enfoque de
bem estar trabalhando a socialização de brinquedos e a experimentação de 
atividades l
dicas de cunho pedagógico para que o recreio seja um momento prazeroso e de 
diversão. Com orientação das agentes educadoras ( Andréia e Anita), grandes 
parceiras nesta conquista do Recreio Legal, estamos, efetivamente, garantindo 
uma oportunidade de lazer e diversão como um 
momento saudável e de harmonia
. Principalmente após as refeições e diminuindo o risco de eventuais acidentes, 
brincadeiras violentas e correrias. Adequando-se às novas exigências e 
garantindo qualidade 
no 
Recreio Legal
, o tornamos mais rico e facilitador de trocas.

[FOTO]

[FOTO]

Claro que as crianças estão adorando! Quem não gosta de brincar com segurança e 
em harmonia? A troca favorece o nascimento de amizades mesmo fora de sua turma e
a convivência ensina as regras do viver bem. Prova disso são os comentários no 
blocão
 instalado no pátio para registrar as opiniões dos alunos:

[FOTO]

[FOTO]

Para saber mais sobre este projeto e outras atividades da escola, acesse o blog 
ESCOLA MUNICIPAL SUÉCIA
. Eles esperam sua visita e seu comentário.

[FOTO]

(Imagens retiradas do blog da escola e texto adaptado enviado pela coordenadora 
Janaína C. Rodrigues)

[FOTO]
tweet
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blogsdeescolas
(402)

3ªcre
(223)

meioambiente
(95)

saúde
(45)

<COMENTÁRIOS>

Estou muito feliz de fazer parte de uma equipe com idéias tão brilhantes !!!!
Postado por 
janaina
 em 13/04/2012 07:36

O recreio faz parte do processo educativo e nem sempre é valorizado como tal. 
Muito bom saber que os agentes educadores também participam como agentes, 
efetivamente, educadores. Parabéns a toda a equipe da escola Suécia!!!!
Postado por 
Ana Lúcia Fernandes Nóbrega
 em 13/04/2012 09:32

Que blog lindo e instrutivo.Amei o Recreio Legal e desejo sucesso a todos desta 
escola.
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Postado por 
Fatima lucia Braga
 em 13/04/2012 10:41

É muito bom ver o trabalho da equipe registrado e ver o resultado diário na 
escola.
Postado por 
DANIELE PERES NUNES
 em 13/04/2012 10:46

Essa escola tem vários projetos interessantes e agora chegou o Recreio Legal, um
momento de alegria, amizade, integração e muita diversão! Parabéns a equipe da 
Escola Municipal Suécia por mais esta ideia maravilhosa implantada!
Postado por 
ANA CRISTINA CORRÊA
 em 13/04/2012 19:52

Bela iniciativa, precisamos de mais desse tipo no país! Continuem assim!
Postado por 
Joana Santos
 em 14/04/2012 17:17

Está cada vez mais criativo o Recreio Legal !!! Parabéns !!! Bjs
Postado por 
Raquel Hollanda
 em 15/04/2012 23:11

Parabéns por fazer do recreio mais um espaço de desenvolvimento e aprendizagem. 
Amei o blog.
Postado por 
Edna Novaes
 em 16/04/2012 08:37

Gostaríamos de registrar que nosso Recreio Legal, está sendo um sucesso. Com 
ampliações e desdobramentos. Em breve mais registros!! Obrigada.
Postado por 
DANIELE PERES
 em 25/05/2012 08:00
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 08/04/2012
<TÍTULO>
FELIZ PÁSCOA!

[FOTO]

     FELIZ PÁSCOA!
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Páscoa é

Páscoa é ressurreição. 

Ressurreição é : Reflexão
 Mudança
 Recomeçar
 Páscoa é transformar
 Transformar uma vida, antes sem esperança nem alegria, em uma vida cheia de 
esperança na busca da realização dos nossos sonhos. É preciso recomeçar de novo,
e novamente e quantas vezes for necessário, para que todos os nossos sonhos 
sejam transformados em realidade. Feliz recomeçar!

[FOTO]

<COMENTÁRIOS>

Obrigada Raphaella e desejo a vc e sua família uma Feliz Páscoa.bjks
Postado por 
Fatima Braga
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 em 08/04/2012 11:37

Amiga, tantas vezes recomecei e hoje, mais uma vez, o recomeço é necessário, 
pois existe vida e existindo vida existirá sempre a esperança na caminhada. 
Tenho fé e acredito nisso, até porque tenho todos vocês que são muito especiais 
na minha existência. Obrigada a você e a todos os amigos, pessoais e virtuais, 
que fazem esta nossa teia de amizade.
Postado por 
ReginaBizarro
 em 08/04/2012 13:36

Feliz Páscoa para todos nós!!!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 08/04/2012 21:49

Para você também Raphaella e para todos aqueles que fazem parte deste 
maravilhoso portal...Muita Paz,Amor, Saúde e Luz!Que possamos recomeçar 
sempre.... Beijocas.
Postado por 
Maria Delfina
 em 08/04/2012 22:49

Obrigada pelo carinho, trabalhar com e fazer parte de uma equipe tão maravilhosa
quanto o Rioeduca e a Educopédia tem sido uma alegria e um grande aprendizado 
pra mim!
Postado por 
Ana Accioly
 em 09/04/2012 08:40
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 10/04/2012
<TÍTULO>
Exposição Os Pequenos Modernistas

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, eventos.

     A E. M. Azevedo Sodré comemorou os 90 
anos da 
Semana de Arte Moderna
 com a exposição 
Os Pequenos Modernistas
, que aconteceu no final do mês de março.

A 
Semana de Arte Moderna
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 aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo no ano 1922 com a participação de 
artistas do Rio de Janeiro e São Paulo. Este evento faz parte da história 
brasileira, pois contribuiu para a consolidação do movimento Modernista em nosso
país.

[FOTO]

Mural com atividades realizadas pelos alunos

A Semana de Arte Moderna

Em um período repleto de agitações, os intelectuais brasileiros se viram em um 
momento em que precisavam abandonar os valores estéticos antigos, ainda muito 
apreciados em nosso país, para dar lugar a um novo estilo completamente 
contrário, e do qual, não se sabia ao certo o rumo a ser seguido.

A Semana, realizada entre 11 e 18 de fevereiro de 1922, foi a explosão de ideias
inovadoras que aboliam por completo a perfeição estética tão apreciada no século
XIX. Os artistas brasileiros buscavam uma identidade própria e a liberdade de 
expressão; com este propósito, experimentavam diferentes caminhos sem definir 
nenhum padrão. 

Embora tenha sido alvo de muitas críticas, a Semana de Arte Moderna só foi 
adquirir sua real import
ncia ao inserir suas ideias ao longo do tempo. O movimento modernista continuou 
a expandir-se por divulgações através da Revista Antropofágica e da Revista 
Klaxon, e também pelos seguintes movimentos: Movimento Pau-Brasil, Grupo da 
Anta, Verde-Amarelismo e pelo Movimento Antropofágico. 

Todo novo movimento artístico é uma ruptura com os padrões utilizados pelo 
anterior, isto vale para todas as formas de expressões, sejam elas através da 
pintura, literatura, escultura, poesia, etc. Ocorre que nem sempre o novo é bem 
aceito, isto foi bastante evidente no caso do Modernismo, que, a principio, 
chocou por fugir completamente da estética europeia tradicional que influenciava
os artistas brasileiros.

Informações retiradas de 
http://www.suapesquisa.com/artesliteratura/semana22 
acesso em 07/04/2012

[FOTO]

Quadro 
Abaporu
 pintado por Tarsila do Amaral

A exposição 
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Os Pequenos Modernistas
 aconteceu no final do mês de março e movimentou alunos e professores da E. M. 
Azevedo Sodré. Para que esta exposição fosse um sucesso, os alunos participaram 
de atividades interdisciplinares desenvolvidas nas aulas de Artes Visuais, Sala 
de Leitura e salas de aula. 

Mergulhamos nas comemorações dos 90 anos da Semana de Arte Moderna e fizemos uma
viagem pelo movimento que mudou o olhar estético, cultural e intelectual do 
Brasil.
 Retirado do blog da escola.

A pintora Tarsila do Amaral fez um grande sucesso entre os alunos da E. M. 
Azevedo Sodré. Sua principal obra, o quadro 
Abaporu
, chamou a atenção da garotada que a representou de forma muito interessante. Os
alunos foram parar dentro de uma obra de arte!

[FOTO]

[FOTO]

Alunos participando da atividade realizada na exposição 
Os Pequenos Modernistas

Além das obras de Tarsila do Amaral, os alunos puderam conhecer outros pintores 
e escritores que influenciaram o movimento Modernista brasileiro. O vídeo abaixo
nos mostra mais um pouco sobre o trabalho de nossos alunos e colegas professores
durante o projeto 
Os Pequenos Modernistas.
[VÍDEO]

Nossos 
Pequenos Modernistas
 fizeram lindos trabalhos; perceberam a essência dos artistas retratados e 
expressaram-se de forma criativa e bela. Nossos alunos pintaram o 7!
(
Retirado do blog da escola)

Conheça o blog da E.M. Azevedo Sodré clicando na imagem abaixo

[FOTO]

Parabéns à equipe da E. M. Azevedo Sodré e aos alunos pelo lindo trabalho na 
exposição 
Os Pequenos Modernistas.
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Professor, você também pode divulgar os blogs ou projetos desenvolvidos por sua 
escola. Entre em contato com o representante de sua CRE!

Gostou desta publicação? Clique em 
curtir
 para compartilhá-la com seus amigos no 
Facebook 
e deixe, também, um comentário.

     Professora Renata Carvalho 
 Representante do Rioeduca na 2
CRE

     Twitter: @tatarcrj

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Lindas as fotos feitas com os alunos!!! Parabéns a todos os "Abaporus" da 
escola! Adorei.
Postado por 
Neilda
 em 10/04/2012 09:03

Parabéns  para a EM Azevedo Sodré e para Renata pela postagem! Adorei a ideia!
Postado por 
Fernanda Vargas
 em 10/04/2012 10:59

Parabéns!!!!!!!!!!! Amei a postagem e o trabalho desenvolvido pela escola.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 10/04/2012 20:21

Parabéns pelo belíssimo trabalho! Fazer ARTE com os pequenos é muito bom mesmo! 
Ideias excelentes!
Postado por 
Prof Adriana
 em 10/04/2012 22:08

Que trabalho fantástico!!! Parabéns aos professores e organizadores que 
aproximam a nossa arte brasileira da realidade dos nossos alunos!
Postado por 
Rafael Parente
 em 11/04/2012 00:31
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 16/04/2012
<TÍTULO>
Somos Todos Diferentes, mas não Desiguais

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, blogsdeescolas.

     Recentemente o blog da E. M. Dr. Cícero 
Penna foi atualizado falando sobre um tema muito discutido no mês de abril: o 
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autismo. A escola realizou uma atividade sobre este assunto e envolveu alunos e 
equipe. Vamos conhecer o blog desta unidade escolar e seu trabalho sobre o 
autismo.

[FOTO]

Dia 2 de abril foi o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Nossa escola, 
que acredita que 
SOMOS TODOS DIFERENTES, MAS NÃO DESIGUAIS
, entrou nesta onda conversando e conscientizando os alunos, professores, 
estagiários, merendeiras, porteiras, agentes educadores, funcionários da COMLURB
e todos que colaboram conosco.

Sabemos que a inclusão deve ser feita por todos e para todos, que para incluir é
necessário conhecer. Porque INCLUIR é respeitar o outro, é um eterno 
transformar, é o respeito ao modo e tempo de aprendizagem do aluno. Este é um 
dos caminhos para uma educação de qualidade para TODOS.
 (Retirado do blog da escola)

Os alunos assistiram vídeos, leram textos e ouviram professores contarem suas 
experiências sobre o trabalho com alunos autistas.

[FOTO]

Alunos assistindo ao vídeo da Turma da Mônica sobre o autismo

[FOTO]

Assista ao vídeo 
Turma da Mônica: Um Amigo Diferente
.
[VÍDEO]

Conheça mais sobre o trabalho da E.M. Dr. Cícero Penna visitando seu blog

http://emcpenna.blogspot.com.br/

Professor, você também pode divulgar os blogs ou projetos desenvolvidos por sua 
escola. Entre em contato com o representante de sua CRE!

Gostou desta publicação? Clique em 
curtir
 para compartilhá-la com seus amigos no 
Facebook
 e deixe, também, um comentário.

Professora Renata Carvalho 
 Representante do Rioeduca na 2
CRE
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     Twitter: @tatarcrj

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

blogsdeescolas
(402)

2ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todos pelo belo trabalho!! Adorei!!
Postado por 
Fernanda Derzi Saldanha
 em 16/04/2012 19:02

Amei o blog e todo o trabalho.Parabéns!
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Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 16/04/2012 22:22

Parabéns!!!!!
Lindo blog!Trabalhar com as diferenças é um longo exercício.   Abraços
Morgana ( 2ª CRE/GED)
Postado por 
Morgana Rezende
 em 18/04/2012 03:19
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 10/04/2012
<TÍTULO>
Aula de alfabetização e de competência

Maioria das escolas municipais com alfabetizadoras no topo de ranking no Rio é 
de regiões com baixos indicadores sociais

     Por Alessandra Duarte

[FOTO]

RIO - O país considerado a sexta economia do mundo ainda carrega o n
mero de cerca de 15 milhões de analfabetos adultos. E apresenta sérias 
dificuldades para ensinar 100% de suas crianças a ler e escrever na idade certa:
o Censo 2010 do IBGE mostra que 15% das crianças com 8 anos ainda são 
analfabetas; entre as mais pobres, o percentual vai a 29%, enquanto, entre as 
mais ricas, cai para apenas 1%.

Alfabetização com Clarice Lispector

Uma das falhas mais apontadas por educadores é que as escolas costumam colocar 
nas séries iniciais, onde ocorre a alfabetização, justamente professores 
iniciantes e menos preparados. Não é este o caso de um seleto grupo de 
professores da rede municipal do Rio, que mostram que é possível ter bons 
resultados mesmo trabalhando com alunos de áreas pobres.

V
nia Lima, Paloma Waite, Elaine Souza e Simone Alc
ntara são as primeiras colocadas num ranking dos professores de turmas de 
alfabetização com melhor desempenho. O ranking, no qual entraram 741 escolas 
municipais, é resultado de uma avaliação dessas turmas da rede em 2011 
 e dá exemplos do que significa ensinar uma criança a ler, escrever e também 
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entender.

A nota desejável na avaliação, com critérios da Provinha Brasil, do Inep, era 
150. Todas as turmas nas dez primeiras posições tiraram mais de 220, e a maioria
fica em áreas com baixos indicadores sociais: são da Zona Norte e Oeste sete das
oito escolas da lista com as dez professoras mais bem colocadas (há duas escolas
com duas turmas na lista).

Para ajudar a entender o que há em comum entre as professoras campeãs de 
alfabetização, O GLOBO filmou as aulas dessas profissionais e pediu à educadora 
Andrea Ramal, doutora em Educação pela PUC-Rio e autora de 
Depende de você 
 Como fazer de seu filho uma história de sucesso
, para identificar boas práticas (os vídeos podem ser vistos no site do GLOBO).

 Você precisa ter uma metodologia de trabalho. Mas, além desse planejamento 
sistemático, ser um bom alfabetizador significa você dar atenção personalizada a
seus alunos. Tem que ficar atento aos ritmos de cada um. E ter orgulho de 
ensinar.

     Nas três escolas visitadas pelo GLOBO, 
duas convivem com a violência ao redor. Uma estratégia comum às professoras é 
acalmar os alunos, seja colocando um CD para relaxarem, seja permitindo que 
falem um pouco dos problemas que os aborrecem antes de começar a lição.

As professoras incentivam a leitura desde cedo, mas também dão margem para que 
as crianças tenham papel mais ativo, construindo suas próprias histórias, em vez
de apenas lerem textos decorados. E têm a preocupação de fazer com que todos os 
alunos aprendam, não apenas os melhores.

A secretária municipal de Educação do Rio, Claudia Costin, diz que um dos 
principais problemas diagnosticados ao assumir o cargo era o alto percentual de 
analfabetos funcionais na rede.

 Em 2009, aplicamos uma prova nas escolas municipais e constatamos que tínhamos 
28 mil estudantes analfabetos funcionais. No 4, 5 e 6 anos, 14% dos alunos liam 
sem entender ou desenhavam a letra sem saber o que era 
 conta a secretária.

 Realfabetizamos esses alunos, tirando-os das suas turmas para fazer grupos de 
reforço de um ano. Mas também precisávamos melhorar a alfabetização, senão 
continuaríamos a produzir analfabetos funcionais.
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Uma das ações para combater o problema foi justamente a criação de avaliações 
das turmas de alfabetização: uma quando o aluno entra no 1 ano (antiga classe de
alfabetização); uma segunda no meio do ano; e uma terceira, que ganhou o nome de
AlfabetizaRio e é aplicada ao final do ano letivo, por uma instituição externa 
(em 2011, a segunda edição da avaliação, foi a Consulplan).

Base das avaliações do AlfabetizaRio, a Provinha Brasil será reformulada pelo 
MEC. Hoje, o resultado das provas aplicadas nas escolas não vai para o 
ministério, ficando para exame dos próprios professores. A ideia é fazer com 
esse resultado também seja enviado à pasta.

     Fonte: O Globo

[FOTO]
Print
PDF

<COMENTÁRIOS>

Parabéns , Professoras!!! Isso demonstra o compromisso , profissionalismo e 
envolvimento social  com que vocês desenvolvem o trabalho!
É muito bom saber quje vocês estão na Escola Pública!!! Morgana Rezende ( 2ª 
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CRE- Gerência de Educação)
Postado por 
Morgana Rezende
 em 09/04/2012 21:48

Alfabetizar é maravilhoso.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 10/04/2012 20:23
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 09/04/2012
<TÍTULO>
Processo seletivo para os Embaixadores da Educopédia

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

     SUBSECRETARIA DE NOVAS TECNOLOGIAS 
EDUCACIONAIS

Circular E/SUBTE N
 02

Rio de Janeiro, 02 de abril de 2012.

Assunto: Seleção para Professores Embaixadores da Educopédia

Sr.(a). Coordenadora de E/SUBE/CRE,

Sr.(a) Gerente da E/SUBE/CRE/GED,

Sr.(a) Gerente de E/SUBG/CRE/GRH,

Sr.(a) Diretor(a) de Unidade Escolar,

Informamos que encontram-se abertas as inscrições para o processo seletivo de

Professor Embaixador da Educopédia.

Os Embaixadores são alunos e professores da Secretaria Municipal de Educação

do Rio de Janeiro que atuam como divulgadores da Educopédia em suas escolas. A

equipe é composta por alunos do 6
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 ao 9
 ano do Ensino Fundamental e professores

regentes da SME-RJ, que serão selecionados para representarem suas escolas,

dinamizando o trabalho da Educopédia com os outros professores, alunos, amigos e

toda a comunidade escolar.

Para o ano letivo de 2012, serão selecionados 400 Professores Embaixadores da

Educopédia que precisarão preencher os seguintes requisitos:

1- Ser professor regente, da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro,
em

efetivo exercício da função, e estar lotado em uma Unidade Escolar com matrícula
ou

2- Gostar e ter facilidade em trabalhar com as novas tecnologias educacionais

oferecidas pela rede;

3- Ter facilidade de comunicação com os demais docentes do Ensino Fundamental (1

e 2
 segmentos) em situações de formação continuada;

4- Possuir domínio do uso da internet, incluindo as redes sociais e informática 
básica;

5- Ler assiduamente os emails e estar em contato constante com os demais canais 
de

comunicação diariamente;

6- Atuar de forma colaborativa e proativa dentro do ambiente escolar;

7- Conhecer e saber navegar com facilidade na plataforma Educopédia;

8- Estar predisposto a multiplicar, dentro da sua unidade escolar,os projetos

da Subsecretaria de Novas Tecnologias

TransformAção 3.0, Educopédia, Alunos Embaixadores, Rioeduca, Escola 3.0 e 
outros

que venham a ser implantados pela Subsecretaria.

Educacionais como, por exemplo,

Outras orientações.
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Cada escola poderá contar com 1 professor Embaixador.

O Professor Embaixador deverá possuir disponibilidade de 2h e 30 minutos

semanais, fora do seu horário de regência, centro de estudos ou horário

complementar, para dinamizar, mobilizar e realizar um plano de ação pré-

definido pela SUBTE.

Em que consiste o plano de ação do professor Embaixador?

Orientar, incentivar e colaborar para maior utilização da Educopédia nas escolas
e

 dar visibilidade ao trabalho desenvolvido;

Intensificar o trabalho de incorporação das novas tecnologias no universo 
escolar.

Os professores interessados em serem Embaixadores deverão

enviar o link de um vídeo com no máximo 1 minuto de duração para

 embaixadoresdaeducopedia@gmail.com
, colocando no assunto do 

 email: Seleção

Professor Embaixador 2012.

No vídeo, da maneira como o professor desejar, deverão ser abordados os 
seguintes

1. De que maneira a tecnologia pode melhorar a qualidade do ensino no Rio de

2. Como podemos utilizar ferramentas tecnológicas em sala de aula.

3. O que é e como inovar no processo de aprendizagem. Quais estratégias podem 
ser

     adotadas.

Lembramos que os links deverão ser enviados até 22 de abril de 2012.

Coordenação dos Embaixadores da Educopédia
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[FOTO]

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 11/04/2012
<TÍTULO>
Tudo o que Eles Desejam Agora é Seguir em Frente!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.
O dia 7 de abril de 2011 marcou a história da cidade do Rio de
Janeiro com um acontecimento inacreditável.
Após um ano, a Escola Municipal Tasso da Silveira dá seus primeiros passos em 
direção ao sonho de toda a comunidade: Seguir em frente!
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

do com a colaboração de alunos e professores da 
Escola Municipal Tasso da Silveira

é uma atração para todos os que passam em frente à escola.
Nele é fácil encontrar in
meras vezes o
nome da escola e
palavras como saudade,
esperança e amor.

[FOTO]

[FOTO]
tweet

8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>
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Que Deus abençõe e guarde a todos da E.M Tasso da Silveira.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 11/04/2012 00:29

Qua a partir de agora vcs tenam muita luz em seus caminhos, força, 
companheirismo e união. A saudade fica mais a dor deve passar que vcs possam 
viver em paz e ser felizes!!! bjs e vençam!
Postado por 
Fernanda Oliveira
 em 11/04/2012 10:58

Parabens pela força de vontade e superação para seguir em frente.
Que Deus continue iluminando os caminhos de vocês.
Abs
Postado por 
Marcio Soares
 em 11/04/2012 11:28

Não podemos esquecer mesmo este dia, nã só pela dor que sentimos,mas para que 
isso nunca mais volte a acontecer em nossas escolas. Paz para Tasso da Silveira
Postado por 
Heloisa
 em 11/04/2012 14:57
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 18/04/2012
<TÍTULO>
Entendendo as Diferenças no Dia Mundial de Conscientização do Autismo

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, inclusão.
A turma 1201, da professora Isabelle Rocha,
aproveitou o dia 2 de Abril, data marcada como Dia Mundial de Conscientização do
Autismo, para falar sobre Inclusão. 
Estabelecer o respeito às diferenças é o primeiro passo para a verdadeira 
Inclusão e isso os alunos aprenderam no convívio com Luan, um menino com 
Síndrome de Asperger que é da turma 1201.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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Maria Fernanda Reis Esteves

[FOTO]

[FOTO]

8ªcre
(193)

inclusão
(7)
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<COMENTÁRIOS>

A Inclusão precisa ser trabalhada cada vez mais nos espaços escolares e na 
sociedade. O primeiro passo é conhecer as diferenças e dificuldades das pessoas.
A ignorância é o que gera a intolerância e a exclusão! Parabéns, Rioeduca! 
Parabéns escola!
Postado por 
Mariza Cunha
 em 18/04/2012 08:22

Parabéns prof. Isabele pelo belo trabalho desenvolvido com a sua turminha. 
Fiquei muito feliz com o seu movimento e entusiasmo com o seu aluno incluído . 
Sou prof. da classe especial e tenho um blog com algumas atividades será muito 
bom compartilhar vivências com vc! Nos faça uma visita! Fizemos tb atividades no
dia 2. Bjs coloridos e muita luz!!!
http://despertardaclasseespecial.blogspot.com.br/
Postado por 
Fernanda
 em 18/04/2012 08:26

Parabéns à professora Isabelle e a todos que fazem parte desta comunidade 
escolar!!! Éééééé da oitava!!!!! Um abraço da Jô
Postado por 
Jô Cruz
 em 18/04/2012 11:16

Parabéns pela postagem e pelo trabalho desenvolvido nesta Unidade Escolar.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 18/04/2012 11:43

Fico feliz observando e apreciando belos trabalhos como este. Isso é promover 
ambiente saudável na escola. Parabéns .
MDores - PSE/SME
Postado por 
Maria das Dores
 em 18/04/2012 20:02
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 13/04/2012
<TÍTULO>
Celebrando a Ressurreição de Jesus Cristo nas Escolas da 6ª CRE!

<TAGS>
Tags: 
6ªcre.
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 O significado da Páscoa

A Páscoa é uma festa em que os cristãos celebram a ressurreição de Jesus Cristo.
Depois de morrer na cruz, seu corpo foi colocado em um sepulcro, onde ali 
permaneceu, até sua ressurreição. É um dia importante na religião cristã, em que
as pessoas vão às igrejas e participam de cerimônias religiosas.

[FOTO]

Nas Escolas Municipais da 6
 CRE, aconteceu a Celebração da Páscoa com muita alegria e 
criatividade

Entenderam que Páscoa não significa apenas uma data onde podemos ganhar ovos de 
chocolate e bombons, mas uma data onde se celebra a vida, o amor, a 
solidariedade, a compaixão e o respeito à família e ao próximo.

Páscoa nas escolas

E. M. Deputado Pedro Fernandes

A Páscoa, na Pedro Fernandes, foi comemorada com muita alegria e criatividade. 
Todas as atividades despertaram a curiosidade das crianças, que ficaram sabendo 
o seu verdadeiro significado, mas não perderam a alegria de brincar de 
coelhinho, achar ovinhos e pintar o rostinho.

E. M. Ana Maria Cristina Marques Ribeiro 

A Escola Ana Maria comemorou a Páscoa na 
ltima 4
 feira, dia 4 de abril. Nossos coelhinhos esbanjaram alegria, cantando várias 
musiquinhas e dançando sem parar. Os responsáveis foram convidados para as 
apresentações. Foi uma oportunidade de integração entre a família e a escola.

E. M. Comandante Arnaldo Varella

Na E. M. Comandante Arnaldo Varella, foi realizada a tradicional Celebração da 
Páscoa. O evento foi organizado pela coordenação pedagógica com o objetivo de 
resgatar o verdadeiro significado e import
ncia da Páscoa, além de promover a integração entre todos da unidade escolar. 
Após a cerimônia, foi realizado um lanche coletivo.

E. M. Thomas Jefferson
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Cristo ressuscitou!!!

Os professores trabalharam os fatos marcantes da Semana Santa e o significado de
cada símbolo Pascal.

E. M. Baden Powel

A atividade realizada pelos alunos e professores na E. M. Baden Powell, na 
semana em que se comemorou a Páscoa para os cristãos, foi ecumênica. Foi dado 
ênfase a valorização da vida, o respeito, o amor e a partilha. As turmas 1601 e 
1602 cantaram a m
sica 
É Bom Cantar
 de Bia Bedran. O trabalho foi orientado pelas professoras Tereza Cristina 
(coordenadora) e Ana Lucia (m
sica)

Veja a Comemoração da Páscoa de todas as escolas citadas acimas no vídeo abaixo.
[VÍDEO]

Fatima Lucia Braga
Representante Rioeduca 6a CRE.
fatimabraga@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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6ªcre
(247)

<COMENTÁRIOS>

Muito feliz pela divulgação da celebração da Páscoa na EM Comandante Arnaldo 
Varella. Dá para perceber que há o envolvimento de toda a comunidade escolar na 
realização de todas as atividades. Obrigada, Fátima!
Postado por 
Luciana Guimarães Rodrigues de Lima
 em 13/04/2012 08:03

Luciana,Achei maravilhosa a comemoração da Páscoa na sua U.E.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 13/04/2012 12:03

Fatima, querida, amei a postagem Mto interessante e amarrada. Bjkss
Postado por 
ReginaBizarro
 em 14/04/2012 23:52

Fátima. Estou muito feliz pelo reconhecimento de todos os trabalhos postados da 
6ª CRE! Este é o verdadeiro sentido da Páscoa: “Compartilhar, renovar, 
transformar...” Aproveito para agradecer a equipe Arnaldo Varella (Ensino 
Fundamental e PEJA), ou seja, a toda a comunidade escolar que fizeram isto 
possível com empenho, envolvimento, compromisso e respeito na elaboração/ 
realização da celebração. Em especial agradeço e parabenizo a Professora Luciana
que procura sempre dar vida ao nosso trabalho através do aproveitamento criativo
dos meios e espaços comunicacionais em todos os nossos eventos. BJSS!!!
Postado por 
Silvia Regina Barbosa dos Santos Fernandes
 em 16/04/2012 20:58
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 18/04/2012
<TÍTULO>
CIEP Glauber Rocha comemora 25 anos!

<TAGS>
Tags: 
6ªcre.
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     No dia 04/04/2012, 
o CIEP Glauber Rocha
 comemorou o seu 25
 aniversário.

O CIEP Glauber Rocha fica localizado na Pavuna. Funciona em horário integral.
No turno da manhã, é oferecido o N
cleo Comum. No turno da tarde, acontecem as oficinas.

O
 CIEP Glauber Rocha tem como tema do Projeto Político Pedagógico:
Busque a Paz e Siga! Você faz parte deste caminho!
 Prioriza o desenvolvimento dos valores fundamentais: Ética, Cidadania, 
Solidariedade, Fraternidade e Amor ao Próximo .

[FOTO]

A equipe da escola estava feliz com o evento pois essa data possui um 
significado especial para todos que lá estudam e trabalham, bem como para 
alunos, pais e professores que por lá passaram. São 25 anos de superação e 
conquistas.

A Comunidade Escolar e visitantes ilustres estiveram presentes no evento de 
comemoração dos 25 anos do CIEP Glauber Rocha.

[FOTO]
[VÍDEO]

O 
Rioeduca parabeniza a todos os professores, alunos e funcionários pelas 
conquistas alcançadas. Estamos orgulhosos em compartilhar as alegrias do CIEP 
Rubens Gomes com todos os nossos leitores.

     Fatima Lucia Braga

     Representante Rioeduca 6a CRE.

fatimabraga@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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6ªcre
(247)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 20/04/2012
<TÍTULO>
Ler é um Prazer!

<TAGS>
Tags: 
6ªcre.
Um país se faz com homens e com livros
. 
Essa frase criada por Monteiro Lobato demonstra, não somente a valorização que 
ele dava à leitura, mas também a sua forte influência no mundo literário.

O Dia da Literatura Infantil, 18 de abril, é comemorado na E. M. Ana de Barros C
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mara com contação de história pelos professores e dramatização com os 
personagens do Sítio do Pica Pau Amarelo
.

A E. M. Ana de Barros C
mara, no Dia da Literatura Infantil, relembrou a import
ncia do escritor Monteiro Lobato.

Foi um dia muito prazeroso para os pequenos, que atentamente participaram das 
atividades oferecidas.

A data escolhida para comemorar o Dia Nacional do Livro Infantil, a partir de 
2002, é uma homenagem ao nascimento do escritor Monteiro Lobato.

Monteiro Lobato criou aventuras com personagens bem brasileiros, recuperou os 
costumes e lendas do folclore nacional. Ele
 misturou
 elementos da literatura universal, da mitologia grega, dos quadrinhos e do 
cinema.

 Algumas obras de Monteiro Lobato

[FOTO]

Como viveu grande parte de sua vida em fazendas, seus maiores sucessos fizeram 
referências à vida num sítio, assim criou o Jeca Tatu, um caipira muito 
preguiçoso.

Monteiro Lobato criou uma das maiores obras da literatura infantojuvenil: O 
Sítio do Pica Pau Amarelo.

Os principais personagens são: D. Benta, a avó; Emília, a boneca falante; Tia 
Nastácia, a cozinheira que preparava famosos bolinhos de chuva; Pedrinho e 
Narizinho, netos de D. Benta; Visconde de Sabugosa, o boneco feito de sabugo de 
milho; Tio Barnabé, o caseiro do sítio que contava vários 
causos
 às crianças; Rabicó, o porquinho cor-de-rosa; dentre vários outros que foram 
surgindo através das diferentes histórias. 

Ler Monteiro Lobato é entrar em um mundo novo e explorá-lo! Seus livros são 
mágicos e por isso permitem ao leitor viajar para lugares inacreditáveis.

Os pequenos alunos da E. M. Ana de Barros C
mara viajaram por este mundo mágico através de seus professores que realizaram 
um trabalho envolvente e contagiante. 
No Dia da Literatura Infantil 
contaram diversas histórias e dramatizaram com os alunos os personagens do Sítio
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do Pica Pau Amarelo de Monteiro Lobato.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

onteiro Lobato era um homem movido a paixões: 

 pelas crianças,

pelo Brasil

 e pela comunicação
[VÍDEO]
Fatima Lucia Braga
Representante Rioeduca 6
cre 
fatimabraga@rioeduca.net

[FOTO]

6ªcre
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<COMENTÁRIOS>

Foi um dia maravilhoso! A contação de histórias e as rodas de leitura já são 
constantes na nossa escola. Mas homenagear Monteiro Lobato junto com as crianças
foi especial!!!
Postado por 
Beatriz
 em 20/04/2012 21:11

Belo trabalho! Homenagear Monteiro Lobato no dia da literatura infantil é sempre
uma boa ideia. Parabéns a equipe da EM Ana de Barros Câmara.
Postado por 
Cátia Cristina
 em 21/04/2012 15:12

Parabens a toda equipe!!!!!! É um prazer ver que vocês continuam realizando um 
excelente trabalho, com envolvimento de toda equipe. Um grande beijo.
Postado por 
Morgana Rezende
 em 22/04/2012 14:16
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 25/04/2012
<TÍTULO>
Feira Integrada, uma Forma Interessante de Aprender!

<TAGS>
Tags: 
6ªcre.

     Feira Integrada da E.M Abraham Lincoln

[FOTO]

Feira Integrada é um evento em que os alunos são responsáveis pela apresentação 
de atividades planejadas e executadas por eles, com a orientação do professor. 
Uma
 maneira interessante de aprender, pois o aluno aprende 
fazendo.

O trabalho desenvolvido na Feira Integrada pode ser resumido em três tipos:

Trabalho de montagem, em que os alunos
 apresentam artefatos, 
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 a partir do qual explicam um tema estudado em alguma disciplina;

Trabalho
 informativo, em que os alunos demonstram conhecimentos acadêmicos ou fazem 
alertas e/ou den
ncias;

Trabalho de investigação, projetos que proporcionam aos alunos uma construção de
conhecimentos e uma consciência crítica sobre fatos do cotidiano.

Objetivos da
 Feira Integrada:

Crescimento pessoal e a ampliação do conhecimento;

Ampliação da capacidade comunicativa;

Desenvolvimento da criticidade e criatividade;

Maior envolvimento e interesse no assunto a ser estudado;

Estimular
 a socialização

Acreditando
 que a melhor forma de aprender é interagindo e 
vivenciando o aprendizado, a E. M. Abrahan Lincoln desenvolveu com a 
participação
 dos alunos e seus professores uma Feira Integrada.

Nesta Feira Integrada, os alunos puderam por em prática o que aprenderam, 
tornando-se transmissores do saber construído .

[FOTO]

Os temas apresentados na feira abrangeram as áreas de Português, Matemática, 
Ciências, História, Geografia e Artes (teatro e pintura).

[FOTO]

Ler, pesquisar, ouvir e 
conversar são formas de construir o conhecimento. O que se fundamenta quando o 
colocados em prática.

[FOTO]

Na Feira Integrada, houve 
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a participação de todos os segmentos (Educação Infantil ao 5
 ano), onde grupos de alunos demonstraram seus experimentos, coordenaram os 
jogos e apresentaram as atividades 
a todos os visitantes sob a supervisão dos professores 

[FOTO]

Durante o evento, os alunos apresentaram os trabalhos realizados com eficiência 
e criatividade.

Foi uma experiência rica e prazerosa para todos os 
participantes.

A Feira foi um sucesso!

Parabéns, alunos da E. M. Abrahan Lincoln, pelo belíssimo trabalho! 

PARTICIPEM TAMBÉM DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

     CONFIRAM NO LINK A SEGUIR QUAL O 
REPRESENTANTE DE SUA CRE

     E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

     RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: 
QUEM SOMOS NÓS?

     Fatima Lucia Braga

     Representante Rioeduca 6a CRE.

     fatimabraga@rioeduca.net

Nós somos o Rioeduca!

[FOTO]
tweet
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6ªcre
(247)

<COMENTÁRIOS>

É sempre bom acreditar em nossas crianças, pois com oportunidades elas sempre 
nos surpreende.
Parabéns pelo belo trabalho!
Postado por 
marinaldo
 em 27/04/2012 10:54
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 27/04/2012
<TÍTULO>
Comemorando o Dia do Índio na Creche Municipal Zilka Salaberry

<TAGS>
Tags: 
6ªcre.

Na 
Creche Municipal Zilka Salaberry, 
o dia 19 de abril foi 
muito especial, pois foi o dia em que os pequeninos puderam conhecer um pouco da
cultura indígena.
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No Dia 19 de abril, ocorrem vários eventos dedicados à valorização da cultura 
indígena. Nas escolas, os alunos costumam fazer pesquisas sobre a cultura 
indígena, se vestirem de índios etc.

O ensino da cultura e história do povo indígena é obrigatório nas escolas 
brasileiras de Ensino Fundamental e Médio, particulares e p
blicas. 
A Lei 11.645/08 veio preencher esta lacuna na educação brasileira. A história 
dos primeiros habitantes está sendo ensinada, propiciando a interação dos 
alunos, através de trabalhos sobre a cultura indígena
.

Comemoramos todos os anos, no dia 19 de Abril, o Dia do Índio. Esta data 
comemorativa foi criada em 1943, pelo presidente Get
lio Vargas, através do decreto lei n
mero 5.540.

[FOTO]

Em 1940, foi realizado no México, o Primeiro Congresso Indigenista 
Interamericano. Além de contar com a participação de diversas autoridades 
governamentais dos países da América, vários líderes indígenas deste continente 
foram convidados para participarem das reuniões e decisões. Porém, os índios não
compareceram nos primeiros dias do evento, pois estavam preocupados e temerosos.
Este comportamento era compreensível, pois os índios há séculos estavam sendo 
perseguidos, agredidos e dizimados pelos 
homens brancos
.

Após algumas reuniões e reflexões, diversos líderes indígenas resolveram 
participar. 
Entenderam a import
ncia daquele momento histórico. Esta participação ocorreu no dia 19 de abril, 
que depois foi escolhido, no continente americano, como o Dia do Índio.

Este é um dia de reflexão sobre a import
ncia da preservação dos povos indígenas, da manutenção de suas terras e respeito
às suas manifestações culturais e de seus direitos como cidadãos.

Tema :
E TODO DIA, ERA DIA DE ÍNDIO...

Na C. M. ZILKA SALABERRY o Dia do Índio foi comemorado com muita brincadeira 
pelos pequeninos.. As educadoras fizeram com as crianças várias atividades como 
brinquedos cantados, assistiram a filme em DVD, pinturas, construção de ocas, 
ouviram histórias, fizeram recorte e colagem e cocares indígenas. As crianças 
entraram no clima e viveram os indiozinhos nas brincadeiras, aprendendo sobre 
seus hábitos e modo de vida.
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[FOTO]

[FOTO]

Foi muito divertido e todos os pequeninos puderam conhecer um pouco da cultura 
dos primeiros habitantes do Brasil, os índios .
[VÍDEO]

PARTICIPEM TAMBÉM DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

 CONFIRAM NO LINK A SEGUIR QUAL O REPRESENTANTE DE SUA CRE

 E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

 RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php

Fatima Lucia Braga

 Representante Rioeduca 6a CRE.

 fatimabraga@rioeduca.net

Nós somos o Rioeduca!

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Que lindo trabalho. Parabéns!
Postado por 
Regina Bizarro
 em 27/04/2012 08:59

Regina, A C.M Zilka Salaberry desenvolve um lindo trabalho junto aos pequeninos 
da Comunidade de Acari.Sempre digo e repito: As Creches Municipais do Rio de 
Janeiro desenvolvem um excelente trabalho .Todas são maravilhosas.
Postado por 
Fatima Lucia  Braga
 em 27/04/2012 12:34

Regina e Fatima  Braga, agradecemos o carinho e admiração pelo nosso trabalho.
Postado por 
CATIA CRISTINA
 em 27/04/2012 13:48

sou uma mãe de aluno da creche zilka,adoro os trabalhos que eles fazem com as 
crianças.eu sou muito suspeita de falar,pois eu sou mãe representante a  4 anos,
e admiro e respeito muito o trabalho delas com as nossas crianças.elas sempre 
atentas para ensinar  as atividades que elas fazem.adoro quando tem dia de mãe 
na creche,pois só assim as outras mães ficam mais pertinho do que acontece no 
dia dia das crianças,e o que elas fazem ao longo do dia.
parabéns a todas da creche zilka vcs moram no meu coração.bjs
Postado por 
angela aparecida silva guerra
 em 27/04/2012 18:06
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E tem muito mais... haverá uma peça informativa sobre os costumes indígenas com 
crianças de 3 a 4 aninhos. Não perca a culminância do projeto!
Amo vocês!!!
Postado por 
Suzana Bastos
 em 28/04/2012 09:25

Que lindo!!! Fico maravilhada com esse carnho, que é tão importante para nossas 
crianças. A felicidade que a minha filha chega em casa cantando e fando do 
parquinho, da comida e do carinho das tias falando o nome de cada uma delas!!!
Postado por 
Lourdes
 em 28/04/2012 11:03

UM TRABALHO FEITO COM AMOR E COMPETENCIA E NA DIREÇÃO DO SR. JESUS.
CÁTIA VOCE ESTÁ DE PARABÉNS.

DEUS TE ABENÇOE A CADA DIS MAIS.
Postado por 
CRIS.
 em 29/04/2012 16:23

O trabalho das Creches da SME RJ são maravilhosos ,excelente qualidade os 
serviços prestados e quem sai ganhando com tudo isso são os pequeninos 
matriculados.Amo de paixão os trabalhos das creches .Parabéns a todos os 
funcionários das creches!
Postado por 
Fatima  Lucia Braga
 em 29/04/2012 17:03
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 20/04/2012
<TÍTULO>
Buscando a Saúde na Essência do Ser

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, blogsdeescolas, projetos.

A Creche Municipal Estrelinha Dourada fica localizada no bairro de Irajá e 
pertence ao grupo de Creches da 5
CRE. É gerenciada pela professora Elizabeth que, junto a sua equipe, estão 
fazendo um trabalho diferenciado onde as crianças iniciam a aprendizagem de 
forma prazerosa e saudável.
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     Pautado no PPP
Estrelinha Dourada é agora e já, promovendo Sa
de em Irajá
, a creche está desenvolvendo, desde 6 de fevereiro, com término em 19 de maio, 
o
 primeiro subprojeto 
Buscando a SA
DE na essência do SER...
, tendo como objetivo principal a sa
de das relações na vida em sociedade. 

Nossas crianças estão conhecendo o 
mundo
 e fazem isso através das relações, das interações com outras pessoas e objetos,
com o meio em que estão inseridas.

Partindo deste pressuposto, buscaremos abordar os seguintes temas: diversidade, 
identidade da turma, relacionamentos, conceito de grupo, regras de convivência, 
valores, afetividade, família e lazer. Sempre com foco na qualidade das 
relações saudáveis
.

..

As professoras da
creche relatam que nomearam as turmas de acordo com o tema proposto, enfatizando
a construção de valores e a identificação da criança e seu grupo, a

pós observarem o comportamento e as características de cada turma.

Assim surgiram a Turma da Amizade (EI 40 
 Maternal I) e a Turma do Abraço (EI 30 
 Maternal II).

As professoras Suzana e Letícia, respectivamente, Turma da Amizade e do Abraço, 
apresentaram o trabalho e contaram um pouco sobre como chegaram ao nome de cada 
uma, explanando o trabalho desenvolvido.

Iniciamos o tema contando para as crianças a história TODO MUNDO PRECISA DE UM 
AMIGO, para que pudessem perceber a import
ncia de ter uma pessoa em quem possam confiar. 

A história narra como nossa vida é diferente quando temos um amiguinho por 
perto.

No decorrer da leitura as crianças identificaram e reproduziram as 
caretas
 dos personagens fazendo associações com os sentimentos em destaque (alegria ou 
tristeza). 
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Em seguida, fomos para a área externa da creche para que pudéssemos captar com 
fotografias os momentos nos quais eles estavam felizes, ajudavam uns aos outros 
e brincavam juntos. 

Decidimos, após a reflexão sobre a colet
nea de fotos tiradas 
e pela participação das crianças, chamá-la de TURMA DA AMIZADE, porque toda a 
creche tem inspirado esse sentimento. Com isso, produzimos um 
reconto
 sobre o livro citado, no qual nossas crianças ilustram as páginas do livrinho, 
demonstrando o relacionamento e o entrosamento ente a turma e educadoras.

[FOTO]

Desde o início do ano, pudemos perceber o quanto esta turma gosta de fazer 
carinho e abraçar uns aos outros. As educadoras sempre incentivaram esta 
prática, até mesmo para fazer parte da socialização. 

Em um momento da 
rodinha
, contei a história 
TODO MUNDO PRECISA DE UM ABRAÇO
, e todos ficaram muito entusiasmados. A partir desta história, produzimos um 
reconto com as falas das crianças, explicando para que damos abraços.
 Foi muito interessante. Eles puderam perceber que atitudes de carinho são 
vivenciadas a todo o momento.

Fizemos uma dramatização e registramos com fotos, partindo das falas 
reproduzidas na rodinha.
 Confeccionamos então o livrinho da turma, nomeada por eles como a TURMA DO 
ABRAÇO. Desde esse dia, nossa 
Turma do Abraço
 não esqueceu que esse simples ato de abraçar pode dizer muita coisa, envolvendo
toda a creche nesse sentimento.

[FOTO]

Estreitando laços de amizade entre as crianças, professoras e responsáveis, a C.
M. Estrelinha Dourada visitou a Lona Cutural João Bosco, no bairro de Vista 
Alegre, levando o maternal II (3 anos) a participar da I Mostra Cine 
Carioquinha, dia 06/03/12.

As crianças se divertiram muito no trajeto de ônibus
 entre a Creche e a Lona, além de assistirem com muita alegria o filme 
Desmond e a Armadilha do Monstro do Brejo
, de Magnus Carisson (Suécia). 

[FOTO]
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Dar carinho é só o começo. O educador mostra que se importa com seus alunos 
quando observa o que eles sentem e valoriza as capacidades e os gostos de cada 
um. Trabalhar com sentimentos envolve delicadeza e percepção aguçada.

Quer conhecer mais sobre a C. M. Estrelinha Dourada? 

Então clique em 
http://cmestrelinhadourada.blogspot.com.br/

Se
 você ou sua escola desenvolve ou desenvolveu algum trabalho que tenha causado 
impacto na aprendizagem escreva para nós ,através
 dos e-mails da representante do Rioeduca na sua CRE.

Para saber o endereço do representante da sua CRE, clique 
AQUI
.

Prof
 Regina Bizarro_ Representante do Rioeduca na 5
CRE

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

[FOTO]
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blogsdeescolas
(402)

projetos
(334)

5ªcre
(268)

<COMENTÁRIOS>

Eu gostei muito, da publicação feita Regina, pois a creche Estrelinha 
Dourada,tem feito um trabalho muito bom em cima deste projeto. parabéns equipe 
da Creche Estrelinha Dourada, continue firme neste propósito, pois com certeza 
vocês estão fazendo a diferença.
Postado por 
RUTE LEMOS NOGUEIRA LEAL
 em 20/04/2012 11:56

Parabéns a todos da C.M. Estrelinha Dourada.pelo belo trabalho desenvolvido. 
Promover Saúde e possibilitar um espaço feliz e prazeroso para os alunos e todos
os que ali convivem.
Como Coordenadora do PSE , me sinto feliz em apreciar o trabalho através do 
Blog. Qualquer dia os visitarei.
Um abraço em todos
MDores Coord. do PSE/SME
Postado por 
Maria das Dores
 em 21/04/2012 16:57

Oi Regina!!! Ficamos muito felizes com a sua postagem.  É muito bom ver nosso 
trabalho sendo divulgado e valorizado com palavras tão doces e de incentivo. 
Aqui na creche, todos estão muito envolvidos nesse projeto, estamos conseguindo 
resultados muito bons.  Muito obrigada pelo carinho!!!
Fabiana Dias - Dir. Adj. - CM Estrelinha Dourada
Postado por 
Fabiana Dias
 em 24/04/2012 09:12
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 24/04/2012
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<TÍTULO>
Celebrando a PÁSCOA em Unidades Escolares da 5ª CRE

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, blogsdeescolas, blogsdeeducadores.

A Páscoa é uma importante festa cristã.

Foi comemorada pelas unidades escolares da 5
 CRE,

com muito chocolate, máscaras de coelhinhos,

além de farta produção de textos redigidos pelos aluno.

Páscoa: Por que Coelho, ovos e chocolates?

A origem do símbolo 
coelho
está associada à grande capacidade de reprodução deste animal. Como a 
Páscoa
 é 
ressurreição
, é 
renascimento
, nada melhor do que coelhos para simbolizar a 
fertilidade
!

O hábito de dar 
ovos
 de galinha, de gansa ou codorna vem da 
tradição pagã
, que para celebrar a Páscoa eram pintados com cores brilhantes representando a 
luz solar
. 

E os ovos de 
chocolate
, onde surgiram? O hábito de trocar ovos de chocolate surgiu na França e foram 
necessários mais 800 anos para que no século XVIII confeiteiros franceses 
tivessem a idéia de fazer os ovos com chocolate (iguaria que aparecera apenas 
dois séculos antes na Europa, vinda da então recém-descoberta América). 

O chocolate surgiu por volta de 1500 a.C., na região do golfo do México e
era considerado 
sagrado
 pelas 
civilizações Maia 
e 
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Asteca
.

Páscoa na 5
 CRE

A 
Creche Municipal Joseph Barbera
comemorou a Páscoa no dia 4 de abril. Seus alunos 
botaram a mão na massa
 e com a ajuda das tias, prepararam deliciosos bolos de cenoura com cobertura de
chocolate. A Tia Mariah, PEI da Creche, foi a coelhinha, esbanjando alegria e 
distribuindo bolo de cenoura entre a criançada. Da direção aos responsáveis, 
todos alegraram-se nesta
grande Festa da
Páscoa!
[VÍDEO]

Na 
Creche Municipal José Raimundo de Souza Alves
,
as crianças ficaram muito felizes com o presente da Cacau Show e da Eletro Jair,
da Mendes Gomes. Essa parceria foi um grande presente para os pequenos. Todos 
foram agraciados com chocolate e a alegria fez parte todos os momentos da 
confraternização.

[FOTO]

Ovo de Páscoa - a existência da vida está intimamente ligada ao ovo, que 
simboliza o nascimento
. É assim que a 
Creche Municipal Amália Fernandez Conde
registrou em seu blog. 

Usando a imaginação, trabalhando com pintura e colagem, e contando histórias, a 
C. M. Amália Fernandez Conde
brindou as crianças com deliciosos quitutes e muitas brincadeiras. 

[FOTO]

A comemoração pela páscoa foi muito alegre na 
Escola Municipal Rep
blica Dominicana
. Os alunos apresentaram mensagens pascais, m
sicas e poesias. Aqueles que compõem o Grêmio apresentaram os significados dos 
símbolos pascais. As turmas do 1
 e 2
 anos, m
sicas sobre a páscoa. Já os alunos da turma 1301 leram cada estrofe do poema 
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A Páscoa é...
. Os alunos do
4
 ano cantaram uma linda canção que foi acompanhada por todos alunos. 

Segundo a escola, foram momentos de muito encantamento!

[FOTO]

No dia 4 de abril, a 
Classe Especial da Prof.
 Fernanda Oliveira
, 
E. M. Figueiredo Pimentel
, realizou a confraternização da Páscoa. A experiência foi incrível! 
Brincadeiras de coelhinho na toca, bambolê, contação de histórias e dramatização
de coelhos foram algumas das alegres atividades de que seus alunos participaram.

[FOTO]

Se
 você ou sua escola desenvolve ou desenvolveu algum trabalho que tenha causado 
impacto na aprendizagem escreva para nós ,através
 dos e-mails da representante do Rioeduca na sua CRE.

Para saber o endereço do representante da sua CRE, clique 
AQUI
.

Regina Bizarro_ Professora Representante do Rioeduca / 5
CRE

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

Facebook: 
https://www.facebook.com/#!/rebiza

[FOTO]
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blogsdeescolas
(402)

5ªcre
(268)

blogsdeeducadores
(9)

<COMENTÁRIOS>

Estou muito feliz, honrada e satisfeita por estar aqui apresentando o meu 
trabalho e compartilhando esse espaço com tantos outros bons trabalhos. Parabéns
a todos!
Postado por 
Fernanda Oliveira
 em 24/04/2012 15:10

Estou muito feliz em ver a alegria de alunos e equipes na comemoração de uma 
data tão importante....e mais feliz ainda em fazer parte da família Joseph 
Barbera....
Postado por 
Kátia Muniz
 em 26/04/2012 09:13

Que alegria, que satisfação em ver o nosso trabalho no portal rioeduca! Todas as
atividades apresentadas, foram desenvolvidas com carinho e responsabilidade. 
Parabéns para toda equipe republicana! Obrigada Regina, pela divulgação do nosso
trabalho.
Postado por 
Elisa Bamonte Figueira
 em 26/04/2012 22:17
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 27/04/2012
<TÍTULO>
E. M. Conde Afonso Celso e o Projeto Mosquiteira

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, blogdeescolas.

Você já escutou falar em MOSQUITEIRA? Quer conhecer?

     Então, saiba o que é e como a Escola 
Municipal Conde Afonso Celso, através da professora Cláudia, trabalhou com os 
alunos da turma 1501.

Apresentação

A professora Cláudia, da Escola Municipal Conde Afonso Celso, apresenta-nos um 
trabalho feito pela turma 1501, no dia 7 de março. Chama-se
mosquiteira 
e
consiste numa armadilha muito interessante para pegar mosquito.

A preparação

A Mosquiteira foi confeccionada com uma garrafa PET cortada ao meio,
um copo,
uma lixa de madeira n
 180, fita isolante, um pedaço de tule bem fininho
(5x5 cm) e quatro grãos de alpiste (ou um grão de ração felina). 

O Desenvolvimento

Os

 alunos cobriram a boca da garrafa com o tule e prenderam-no com o anel do lacre
da garrafa. Acrescentaram água no copo até a metade do bico (depois de 
encaixado), colocaram o alpiste dentro d
água, encaixaram a tampa dentro do copo com o bico para baixo e vedaram com a 
fita isolante. 

Dessa forma, o mosquito será atraído para a armadilha, a fêmea depositará os 
ovos que irão virar larvas muito pequenas que passam pelo tule. Ao passarem para
a parte interna da armadilha atrás do alimento, elas crescerão neste ambiente e 
depois não conseguirão sair, pois estarão muito grandes. É uma solução simples, 
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econômica e ecológica. 

[FOTO]

mosquiteira pronta
.

Devido ao grau de import
ncia do tema DENGUE e do combate por parte de todos nós,
resolvi pesquisar o assunto, envolvida pela estratégia 
mosquiteira
 da E. M. Conde Afonso Celso e conclui pelo site de
Gualber Calado (
Admistrador de empresas, Especialista em Marketing Estratégico e Franchising, 
Consultor de Negócios/Vendas, Consultor de vendas de Ind. de Espumas e Cronista 
Esportivo),
que esta ferramenta de fato é simples e pode combater com medidas práticas este 
mosquito tão prejudicial nos dias de hoje. 

Gualber
faz uma exposição em seu site usando a mosquiteira como recurso no combate à 
Dengue,
através
do trabalho desenvolvido pela FIOCRUZ, tendo
o professor pesquisador da UFRJ Maulori Cabral e biólogos, como incentivadores.

Para ler na íntegra o desenvolvimento desta pesquisa, clique em 
MOSQUITEIRA
.

A Escola Municipal Conde Afonso Celso está
localizada na Rua Ivinheima, n
 15, em Bento Ribeiro e tem seu blog ativado desde dezembro de 2011. Portanto, 
vamos visitá-lo e participar da vida desta escola através do Blog 
EM Conde Afonso Celso
, neste endereço
http://emcondeafonsocelso.blogspot.com.br/

Professor, sua escola já tem blog ou desenvolve algum projeto interessante? 

Entre em contato conosco
AQUI
para divulgá-los! 

O Portal Rioeduca é um espaço feito por e para professores. 

Prof
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 Regina Bizarro _ Representante do Rioeduca/5
CRE

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

Facebook: 
https://www.facebook.com/#!/rebiza/

[FOTO]

5ªcre
(268)

blogdeescolas
(54)

<COMENTÁRIOS>

Gostei da mosquiteira! Todos contra  mosquito da Dengue. Vamos fazer mosquiteira
? Eu  irei  fazer também.
Postado por 
Fatima Lucia braga

Página 907



RIOEDUCA 2
 em 27/04/2012 16:07

Parabéns! Professora Cláudia pelo carinho, dedicação e interesse pela EDUCAÇÃO. 
A E.M. Conde Afonso Celso tem orgulho de tê-la em nosso quadro de professores. 
Parabéns também a turma 1501 por terem acolhido a proposta da professora Claúdia
na cofecção da MOQUITEIRA.
E que venham novas experiências!
Beijinhos a todos.
Postado por 
Margareth Cunha de Souza
 em 28/04/2012 08:58

A dengue precisa ser combatida, e nossos alunos transformarem-se am agentes 
responsáveis pela não proliferação do mosquito, sabendo como agir nas situações 
cotidianas. A GED parabeniza a escola pela iniciativa.
Postado por 
Henrique
 em 15/05/2012 16:28
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 12/04/2012
<TÍTULO>
Educação Física Sustentável na E. M. Portugal

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

A equipe gestora da Escola Municipal Portugal, bem como todo o corpo docente, 
manifestaram a preocupação de trabalhar questões relacionadas ao meio em que o 
aluno está inserido e realizar ações que provoquem a reflexão sobre a 
necessidade de se adotar hábitos de convivência harmônica entre o Homem e a 
Natureza.
.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Parabens professor. Que saudades de minhas aulas de Educacao Fisica so com 
material reciclavel, perna de lata, bilboque com garrafa pet, tampnhas de 
garrafas para montagem de jogos, enfim tudo de bom.
Postado por 
MONICA Fonseca
 em 12/04/2012 06:29

PARABÉNS professor Filipe, Direção e todos os envolvidos neste projeto. São 
ações como essa que conseguimos transmitir valores importantíssimos para nossos 
alunos. Forte abraço,
José Luiz - 1ª CRE
Postado por 
José Luiz
 em 12/04/2012 08:10

" A Escola Municipal Portugal acredita que a Educação Ambiental é muito mais do 
que falar sobre o lixo e reciclagem, é trabalhar situações que possibilitem a 
comunidade escolar pensar propostas de intervenção na realidade que os cerca."
concordo plenamente com esta citação .
Parabéns Prof.Filipe Cabral dos Santos pelo seu trabalho.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
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 em 12/04/2012 11:15

Parabéns, irmão! Sempre criativo e incentivador, de trabalhos com propostas que 
mostrem a realidade que vivemos. É de iniciativas como esta que nosso planeta 
precisa !!!
Postado por 
Mila Cabral
 em 12/04/2012 20:25
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 16/04/2012
<TÍTULO>
Escola de Pais na C. M. Eduardo Moreira

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.
A Creche Municipal Eduardo Moreira compartilhou com os leitores do Rioeduca os 
importantes momentos vivenciados dia 31 de março na
 primeira 
Escola de Pais
 de 2012,
uma ação da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, que tem 
como tônica trabalhar com as famílias assuntos referentes à Primeira Infancia, 
como desenvolvimento infantil, sa
de e higiene .

[FOTO]

[FOTO]
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projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

É um momento enriquecedor, onde podemos trazer os responsáveis para o ambiente 
escolar.  Conhecendo nosso trabalho tornam-se aliados para enfrentar nossas 
batalhas diárias.
(E.M Del Castilho -Coordenadora Pedagógica)
Postado por 
Karla Furtado
 em 16/04/2012 09:21

Parabéns C. M. Eduardo Moreira pela Escola de Pais.Este é o momento de  conversa
entre responsáveis e equipe da escola para juntos buscarem o melhor para 
Educação dos pequeninos.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 16/04/2012 22:30

Parabéns direção!!! A presença maciça dos pais, com certeza, é o reflexo do bom 
trabalho que vocês desenvolvem. Grande Abraço,
José Luiz - 1ª CRE
Postado por 
JOSÉ LUIZ
 em 17/04/2012 08:28
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 17/04/2012
<TÍTULO>
O Blog Universo Mirim da E. M. Tristão de Athayde

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, blogsdeescola.
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A Escola Municipal Tristão de Athayde está localizada na Barra da Tijuca e 
atende crianças da creche e pré-escola.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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(192)

blogsdeescola
(7)

<COMENTÁRIOS>

Todas as escolas da rede deveriam ter seu blog.No blog a escola pode mostrar o 
trabalho de qualidade que desenvolve.Parabéns!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 17/04/2012 00:25

Belíssimo projeto.Parabéns!!!!
Postado por 
Bernadete de Lourdes
 em 17/04/2012 10:56

Nossos pequenos, professores e funcionários da U.E agradecem a postagem do nosso
trabalho que realizamos com muito carinho.
Postado por 
Adriana Lima
 em 17/04/2012 19:52
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 19/04/2012
<TÍTULO>
Rio de Janeiro Sempre Presente na E. M. Dom Pedro I

<TAGS>
Tags: 
7ªcre.

     A Escola Dom Pedro I está localizada na 
Barra da Tijuca e atende alunos do 6
 ao 9
 ano do ensino fundamental.

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

O Rio precisa de paz para ser uma das melhores cidades
.
 (Larissa Castro T.1703)

[FOTO]

Alunos da turma 1703
 felizes
com a produção do mural

[FOTO]
tweet
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7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 04/05/2012
<TÍTULO>
Novos Processos Seletivos para a Educopédia

<TAGS>
Tags: 
educopédia.

     Nova Circular enviada hoje pela 
Subsecretaria Municipal de Novas Tecnologias Educacionais altera prazos de 
inscrição e define perfis para os candidatos ao processo seletivo de 
Embaixadores da Educopédia, Articulador da SUBTE nas CREs, Especialistas em 
Mídias Sociais e Coordenadores Pedagógicos de Disciplinas

[FOTO]

Professores Embaixadores da Educopédia

Quem são: Os Embaixadores são professores da Secretaria Municipal de Educação do
Rio de Janeiro que atuarão como divulgadores das iniciativas da SUBTE em suas 
escolas. A equipe será composta por professores do Ensino Fundamental.

Responsabilidades:

 Orientar, incentivar e colaborar para maior utilização da Educopédia nas 
escolas e dar visibilidade ao trabalho desenvolvido;

 Intensificar o trabalho de incorporação das novas tecnologias no universo 
escolar estimulando e promovendo os cursos Transformação 3.0 e Informática 
Básica, que estarão na Educopédia em breve. 

Dedicação: Inicialmente 2h30 semanais, podendo ser ampliada (dependendo da 
necessidade da escola e da qualidade do trabalho desenvolvido).
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Remuneração: Por meio de encargos, no valor correspondente à quantidade de horas
de dedicação. Inicialmente, considerando 2h30, o valor será de R$200,00 mensais.

Perfil:

     a. Ser professor regente da Secretaria 
Municipal de Educação do Rio de Janeiro;

     b. Gostar e ter facilidade no trabalho 
com novas tecnologias educacionais;

     c. Ter facilidade de comunicação e bom 
relacionamento com os demais docentes do Ensino Fundamental (1
 e 2
 segmentos) em situações de formação continuada;

     d. Possuir domínio do uso da internet, 
incluindo as redes sociais e informática básica;

     e. Ler assiduamente os emails e estar em
contato constante com as redes sociais e os demais canais de comunicação;

     f. Atuar de forma colaborativa e 
proativa dentro do ambiente escolar;

     g. Conhecer e saber navegar com 
facilidade na Educopédia;

     h. Estar predisposto a multiplicar, 
dentro da sua unidade escolar, os projetos da Subsecretaria de Novas Tecnologias
Educacionais como, por exemplo, TransformAção 3.0, Educopédia, Alunos 
Embaixadores, Rioeduca, Escola 3.0 e outros que venham a ser implantados pela 
Subsecretaria.

Como se inscrever: O professor deverá enviar um vídeo ou apresentação, com sua 
matrícula, escola onde atua, endereços das redes sociais e blog, caso os possua.

Critérios para avaliação:

     No vídeo ou apresentação, deverão ser 
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abordados os seguintes temas:

     1. De que maneira a tecnologia pode 
melhorar a qualidade do ensino no Rio de Janeiro;

     2. Como podemos utilizar ferramentas 
tecnológicas em sala de aula;

     3. O que é e como inovar no processo de 
aprendizagem. Quais estratégias podem ser adotadas. 

Vagas: 400

Especialistas em Mídias Sociais

Quem são: Professores responsáveis pelas contas da Educopédia e do Rioeduca nas 
redes sociais.

Responsabilidades:

 Acompanhar e interagir nos perfis em redes sociais como o Twitter, Orkut, 
Youtube, Facebook e outros;

 Criar ações e campanhas ligados a Educopédia;

 Monitorar as contas e responder às interações com outras pessoas;

 Gerar um relatório mensal sobre a qualidade das atividades;

 Pesquisar tendências e novas funcionalidades das redes sociais;

 Fazer uso de recursos e ferramentas das redes sociais e realizar, 
eventualmente, atividades externas de promoção dos produtos ligados à 
Educopédia.

Dedicação: 40h por mês

Remuneração: Bolsa no valor de R$1.100,00 ou R$1.500,00, de acordo com formação 
profissional e experiência.

Como se inscrever: Enviar currículo simplificado e uma justificativa para fazer 
parte da equipe da Educopédia para o email selecao.educopedia@gmail.com.
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Critérios para avaliação: Avaliação do currículo, experiência prévia e conte
do e qualidade do texto enviado com o currículo. 

Vagas: 4

Articuladores da SUBTE nas CREs 

Quem são: professores regentes ou que estejam lotados na sede da CRE em que se 
candidatam e que atuarão como elementos de ligação entre a SUBTE, a gerência de 
educação e as escolas da CRE.

Responsabilidades: acompanharão investimentos na infraestrutura das escolas para
o uso da Educopédia, estimularão a utilização das aulas digitais no planejamento
dos professores, dinamizarão oficinas nas escolas, articularão ações 
relacionadas à Educopédia, o Rioeduca e outros programas da subsecretaria, 
acompanharão o trabalho dos embaixadores e participarão de reuniões com as GEDs 
e a coordenação dos programas. 

Dedicação: 40h por mês, em atividades presenciais na CRE de interesse.

Remuneração: Bolsa no valor de R$1.100,00 ou R$1.500,00 de acordo com formação 
profissional e experiência.

Como se inscrever: Enviar currículo simplificado e uma justificativa para fazer 
parte da equipe de articuladores da SUBTE para o email 
selecao.educopedia@gmail.com.

Critérios para avaliação:

     1) Avaliação do currículo, experiência 
prévia e conte
do e qualidade do texto enviado com o currículo;

     2) Entrevista

Vagas: 10 

Observação: Só candidatos selecionados serão contatados e convidados a 
participar da entrevista com a equipe da coordenação central e o representante 
da CRE que acompanha o projeto.
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Coordenadores Pedagógicos da Educopédia 

Quem são: professores, preferencialmente da rede municipal do Rio de Janeiro, 
que atuarão diretamente com os coordenadores das disciplinas e a coordenação 
central da Educopédia.

Responsabilidades:

 Enviar materiais de referência para as disciplinas que acompanha;

 Acompanhar os processos de produção/validação/revisão e publicação das aulas 
digitais;

 Tirar d
vidas sobre as orientações curriculares;

 Acompanhar a validação das aulas com os coordenadores de disciplina e 
revisores;

 Acompanhar os relatórios produzidos pelos revisores das disciplinas;

 Organizar processos seletivos e capacitações com a cooperação da coordenação 
geral;

 Observar a norma culta, coerência e coesão nos textos inclusos nas aulas, bem 
como a adequação das atividades e vocabulário à faixa etária;

 Comunicar problemas aos coordenadores de disciplina.

Dedicação: 40h por mês (20h presenciais e 20h à distancia) 

Remuneração: Bolsa no valor de R$1.100,00 ou R$1.500,00 de acordo com formação 
profissional e experiência. 

Perfil:

 Licenciatura plena dentro de uma das áreas do grupo a que se candidata;

 Gostar de trabalhar com as novas tecnologias educacionais;

 Dominar o uso da internet, redes sociais e informática básica;

 Especialização em áreas ligadas à educação, preferencialmente mestrado ou 
doutorado;

 Experiência na função de coordenação pedagógica ou similar;

Página 919



RIOEDUCA 2
 Experiência de pelo menos um ano no magistério, como regente;

 Ler assiduamente os emails e estar em contato constante com os demais canais de
comunicação;

 Saber tudo sobre a Educopédia.

     Como se inscrever: Enviar currículo 
simplificado e uma justificativa para fazer parte da equipe de coordenadores 
pedagógicos da Educopédia, para o email selecao.educopedia@gmail.com.

Critérios para avaliação:

     1) Avaliação do currículo, experiência 
prévia e conte
do e qualidade do texto enviado com o currículo;

     2) Os 3 candidatos com maior pontuação 
serão convidados para entrevista com o coordenador de disciplina, a coordenação 
central e revisor da disciplina. Na entrevista serão observados o conhecimento 
das funcionalidades e da metodologia da Educopédia.

Vagas: 7 

Cada coordenador pedagógico acompanhará um dos seguintes grupos:

     1. Língua Portuguesa, Produção Textual e
Literatura

     2. Artes, M
sica e Educação Física

     3. Matemática e Ciências

     4. Geografia, História e 
Geografia/História (Fundamental 1)

     5. Educação Infantil e Alfabetização

     6. Educação Especial e PEJA
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     7. Espanhol e Inglês

Solicitamos que os candidatos especifiquem a vaga para a qual querem concorrer 
no assunto do email. O candidato interessado em ser coordenador pedagógico, por 
exemplo, deverá escrever Inscrição Coordenação Pedagógica no campo assunto do 
email. 

Estamos à disposição para outros esclarecimentos. 

Atenciosamente,

Subsecretaria de Novas Tecnologias Educacionais.

Veja o Edital original

[FOTO]
tweet

educopédia
(86)

<COMENTÁRIOS>
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Venha pra Educopédia vc também! Vem!
Postado por 
Dilma Vianna
 em 11/04/2012 22:24

Vem você também!
Postado por 
Sueli Corzon Leiva Guardado
 em 12/04/2012 16:07

Há remuneração para os embaixadores?
Postado por 
Thaiane
 em 12/04/2012 21:03

Olá!!
Fiquei muito empolgada com a oportunidade, muito mesmo, pois na minha U.E sou 
apoio à Coordenação e responsável  por toda parte de mídia e adoro o que faço. 
Além disso, acho a Educopédia uma ferramenta extraordinária! Mas, como sou 
readaptada, PI de Educação Física, formada em psicologia, cursanda de Pós em 
Psicopedagogia e tenho carga horária de 16h, não cumpro os pré requisitos 
estabelecidos. Uma pena.... Adoraria fazer parte desse grupo!
Postado por 
Glauce Fontes
 em 17/04/2012 09:00

Adorei essa oportunidade, por mim, estarei com vcs!!!
Postado por 
Ana Paula Loureiro
 em 17/04/2012 10:59

Achei o máximo! Quero muito uma oportunidade dessa...Amo usar os novos recursos 
tecnológicos em minha área...Tudo de bom!
Postado por 
Tânia Cruz
 em 17/04/2012 18:20

Já me candidatei, quero muito fazer parte desse grupo
Postado por 
Ana Cristina
 em 19/04/2012 20:16

Enviei o curriculo e o texto! Quero muito fazer parte desta equipe! Que o mais 
capacitado seja escolhido!  Vou fazer também para Embaixadores. Bjks a todos!
Postado por 
Vera  Dias
 em 21/04/2012 09:52

Oi Lilian, já enviei meu currículo para Especialista em Mídias Sociais, logo no 
início. Espero conseguir fazer parte desta equipe que tanto admiro.Um abraço.Paz
e Luz!
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Postado por 
Maria Delfina
 em 24/04/2012 21:37

Como faço,para participar?
Postado por 
Anicéia da Conceição Mariano
 em 27/04/2012 05:52

Espero desta vez conseguir fazer parte deste time! vamo que vamo!
Postado por 
Aluísio Barreto
 em 03/05/2012 09:41

Muito legal... Uma ótima oportunidade.
Postado por 
Criar Orkut
 em 03/05/2012 17:46

Essa oportunidade é excelente para a divulgação da educopédia nas escolas. 
Estamos aguardando o resultado da seleção.
Postado por 
Roberta Bighi
 em 03/05/2012 21:52

A Educopédia é uma excelente ferramenta tecnológica a ser inserida no cotidiano 
escolar. Utilizo-a sempre com meus alunos.
Postado por 
Elaine C. S. Neves Vieira
 em 04/05/2012 19:09

Ótima oportunidade! Enviei meu currículo! : )
Postado por 
Erika Marques
 em 05/05/2012 00:29

Fazer parte desta família é tudo de bom.Pessoas alegres,inteligentes,competentes
.Venha você também!
Postado por 
Fatima Lucia braga
 em 06/05/2012 11:33

Muito boa a seleção para profissionais da educação, além de incentivar a 
utilização das diversas mídias, ainda interage o profissional com os demais 
educadores, com certeza um passo para a nova educação e com certeza eu quero 
participar desse processo de criação, implementação, divulgação e sucesso com os
resultados alcançados!
Postado por 
Kátia Gomes
 em 09/05/2012 00:15
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 17/04/2012
<TÍTULO>
Marita: Um Espaço de Reflexão e Compromisso

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescolas, tecnologia.

A Escola Municipal Professora Marita de Vasconcelos, que faz parte do grupo de 
escolas da 9
 Coordenadoria Regional de Educação e está localizada no bairro de Campo Grande,
assumiu o compromisso de trocar experiências com o auxílio das Mídias e Redes 
Sociais.

[FOTO]

Varias são as ações que a escola vem realizando e é através do blog e de outras 
redes sociais que podemos acompanhar seu trabalho. Vamos conhecer algumas dessas
atividades.

Alfabetização Criativa: Trabalhando com Poemas

[FOTO]

É importante destacar o trabalho de pesquisa que é feito na Internet, pela 
equipe do blog. A interação
com outras páginas
ajuda a
enriquecer as atividades propostas em sala de aula e na sala
de leitura.

Na postagem acima, por exemplo, encontramos um link que nos leva ao 
Blog Alfabetização Criativa,
 que tem como objetivo principal a troca de experiências, onde a prof
 Ana Márcia compartilha experiências que deram certo, pois acredita que assim 
todos crescem juntos e isso é uma grande verdade.

Hoje as redes sociais tem ajudado muito na divulgação de projetos e atividades 
diversas, desenvolvidas nas escolas e que ficam entre as quatro paredes das 
salas de aula. 

[FOTO]

Se você fosse um livro
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 Qual Seria?

[FOTO]

Como a própria autora da postagem, a 
professora Marta Barreto,
fez uma pesquisa no 
site Educar para Crescer 
com o intuito de motivar alunos e professores a leitura em outros espaços, isso 
faz com que a comunidade escolar passe a ter acesso a páginas na Internet que 
enriquecem seu conhecimento.

Adição

[FOTO]

Outra forma de ajudar os alunos foi indicar o 
site Escola Kids,
como reforço para as tarefas. Neste site, encontramos atividades de várias 
disciplinas.

Funk do Alfabeto 
 Pé de Vento

[FOTO]

O blog faz indicação do vídeo 
Funk do Alfabeto
 que faz parte do 
Projeto Pé de Vento 
da Plataforma de Aulas Digitais da SME-RJ,
Educopédia
.

Histórias

[FOTO]

Outras páginas da Internet que o blog Marita indica é o 
Blog Banco das Histórias 
que conta com a colaboração dos seus seguidores no acervo de suas páginas e o 
Blog Educação em Foco
, que faz parte da Rede Educação em Foco, que foi criada com o objetivo de 
reunir professores de vários lugares do Brasil para compartilhar experiências e 
promover reflexões a respeito da Educação no Brasil e no mundo.
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[FOTO]

A mensagem que o blog da E. M. Professora Marita de Vasconcelos nos deixa é a 
import
ncia da tecnologia aplicada à educação e a interação que podemos fazer nas redes
sociais, com trocas de experiências que sempre enriquece os conte
dos.

Parabéns pelo excelente trabalho que a escola vem desenvolvendo!

E. M. Professora Marita de Vasconcelos na Internet:

Twitter:
@EquipeMarita

Facebook: 
Marita de Vasconcelos

Se a sua escola ou professor tem um blog ou está integrada em algum projeto,

aproveite para divulgar e concorrer ao 
Troféu Rioeduca 2012
.

Basta enviar um e-mail ao
 representante da sua CRE

Prof
 Márcia Cristina Alves

     Representante do Rioeduca na 9
CRE

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

blogdeescolas
(54)

tecnologia
(8)

<COMENTÁRIOS>

Show o blog da E.M Marita.Amei e estou seguindo.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 17/04/2012 00:29

FAÇO PARTE DA MARAVILHOSA EQUIPE MARITA E POR ESTAR DE FÉRIAS "SEM HORA PARA 
DORMIR" FUI A 1º A VER A NOSSA U.E AQUI NO RIO EDUCA "PRIVILÉGIO" PARABENIZO A 
DIREÇÃO, A EQUIPE DE PROFESSORES, EQUIPE DE APOIO, ALUNOS, RESPONSÁVEIS E A 
PROFESSOR MÁRCIA PELO INCENTIVO. SOMOS UMA FAMÍLIA, SOMOS A EQUIPE MARITA. 
CONSTRUINDO E REALIZANDO NOSSOS SONHOS E OBJETIVOS.
Postado por 
MARISA
 em 17/04/2012 01:58

Parabéns para toda equipe da Escola Marita e
sucesso com as novas tecnologias!
Postado por 
suely bouças rodriguez
 em 17/04/2012 08:10

Agradecemos a Equipe do Rioeduca que tem acompanhado nosso trabalho. Amei a 
reportagem!!! Aguardamos todos: clicando, curtindo e comentando :-)
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Postado por 
Marta Barreto
 em 17/04/2012 21:58
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 19/04/2012
<TÍTULO>
Na E. M. Atenas Interagir é Preciso

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, monitores, blogdeescola.

A E. M. Atenas que está
localizada no bairro de Inhoaíba e
faz parte do grupo de unidades escolares da 9
 Coordenadoria Regional de Educação, apresenta, hoje, o Projeto Monitores de 
Alfabetização, mais uma experiência bem sucedida desta Unidade Escolar, que em 
2011 foi premiada pela Secretaria Municipal de Educação por ter alcançado a 
melhor nota da 9
 CRE e 5
 melhor da Rede.

[FOTO]

O projeto da 
professora Solange de Souza Santos Alves,
com a Turma 1105, foi enviado pela 
professora Cristiane Norris
, uma parceira do Rioeduca na divulgação desta escola.

O 
projeto surgiu da necessidade de estimular os alunos que já compreenderam o 
processo de leitura
a auxiliar os
colegas
que ainda
 estão iniciando, incentivando a leitura e melhorando o aprendizado.
 De acordo com Vygotsky (1998), as necessidades e os incentivos para colocar a 
criança em ação não devem ser ignorados para que possamos entender os estágios 
de seu processo de desenvolvimento, porque todo avanço está conectado com uma 
transformação acentuada nas motivações, tendências e incentivos.

Segundo Vygotsky (1991), o domínio dos instrumentos de mediação, inclusive sua 
transformação por uma atividade mental, é a atividade do sujeito, que não é 
apenas ativo, mas interativo, pois ele forma e constitui conhecimentos a partir 
das relações intra e interpessoais. Acredita que na troca com outros sujeitos, 
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internalizam-se conhecimentos, papéis e funções sociais, o que possibilita a 
formação de conhecimentos e da própria consciência. Será utilizado o atendimento
individualizado pelo professor, trabalho diversificado de acordo com o nível do 
aluno e o projeto aluno-monitor.

[FOTO]

Objetivos:

 Perceber as relações sociais nos diferentes contextos.

 Estimular o reconhecimento da função social da escrita.

 Valorizar a leitura como forma de conhecimento e fruição.

 Perceber que os colegas influenciam o seu modo de vier através de seus 
exemplos.

Desenvolvimento:

O projeto foi posto em prática após o resultado das avaliações do 1
 bimestre. Alguns alunos apresentaram dificuldades na apropriação de 
conhecimentos e houve a necessidade de recuperação paralela. A professora 
estimulou a turma a ajudar os
 amigos que ainda estavam no processo inicial de leitura. 

Após 
ter compreendido o processo de leitura, o aluno é denominado monitor. Ganha um 
avental identificador e um livro de histórias, sendo fotografado para o mural. 
Este aluno-monitor escolhe um amigo para apoiar. Quando seu monitorando consegue
ler, também vira monitor e apoia outro aluno. 

[FOTO]

Na reunião de pais, conversamos sobre o projeto e a mãe do aluno Gabriel da 
Silva Coelho confeccionou doze bolsinhas de TNT, que foram divididas por fases:

- Fase 1 - (cor laranja) cartelas com as vogais para dar os 
abraços mágicos
 e formar encontros de vogais.
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- Fase 2 - (cor vinho) cartelas com sílabas já apresentadas para a formação de 
palavras novas.

- Fase 3 - (cor azul) cartelas com palavras escritas em letra cursiva.

- Fase 4 - (cor azul) livros de história com pouco diálogo, para levarem para 
casa e depois lerem para os colegas.

Atividades realizadas:

 Monitoria:

O aluno senta-se ao lado do seu orientando e observa suas dificuldades, 
estimulando-o a concluir suas tarefas e auxiliando-o na leitura das atividades.

O aluno podem usar as bolsinhas ou alfabetário como material de apoio para 
ajudar seu colega, após concluir suas tarefas.

[FOTO]

Avaliação:

A avaliação acontece durante a aula, levando em conta o comportamento do 
orientando diante de seu monitor. As duplas que estão progredindo continuam e as
que não evoluem, poderão ser substituidas.

Muito nos encanta ver
os pequenos
com este entusiasmo pela leitura e também,
contagiando seus colegas para o mesmo fim. A escola está de parabéns por mais 
uma vez estar presente neste espaço compartilhando suas experiências de sucesso.

Conheça mais detalhes deste trabalho nos slides abaixo:

Projeto Monitores

View more 
PowerPoint
 from 
9
 CRE - RJ

A E. M. Atenas tem seu blog, que vale a pena visitar e acompanhar, pois nele 
temos chance de ficar por dentro do que a escola vem desenvolvendo. O blog já 
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foi apresentado aqui no Rioeduca em outra ocasião, mas vamos colocar abaixo
o seu link e também
das outras postagens desta unidade escolar que tanto nos
motiva a divulgar.

Blog da Escola Municipal Atenas

Postagens no Rioeduca:

Viagem Cultural à Nova York

E. M. Atenas garantindo o 3
 lugar no IDERIO 2010

Prova Rio 2010 - Escola Municipal Atenas - 9
 CRE

Venha você também fazer parte desta
 REVOLUÇÃO
, basta enviar o projeto que a sua unidade escolar está desenvolvendo para o 
representante da sua CRE na seção 
SOBRE NÓS 
e enviar um breve relato com registros de imagem (fotos, vídeos, ppt).

Prof
 Márcia Cristina Alves

     Representante do Rioeduca na 9
CRE

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

blogdeescola
(73)

monitores
(1)

<COMENTÁRIOS>

A Professora Solange faz um trabalho excelente! Ela jé foi professora do meu 
filho, e posso falar não só como colega de trabalho da Rede, mas como mãe e 
responsável!
Parabéns!!!!!!!!!!
Um abraço
Lelia (mãe do João Lucas)
Postado por 
Lelia
 em 19/04/2012 08:03

Parabéns professora Solange de Souza Santos Alves, por amar o que faz e fazê-lo 
da melhor maneira possível. Alfabetizar com amor e prazer é tudo de bom!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 19/04/2012 09:13

Maravilhoso! Ver uma escola pública vivenciando projetos de qualidade é 
gratificante. Parabéns a toda U.E.
Postado por 
Maria
 em 19/04/2012 09:58

Belo trabalho realizado com afetividade e competência.
Postado por 
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Cristiane Pinto Norris
 em 19/04/2012 11:38

Bons trabalhos sempre rendem excelentes frutos. Parabéns Solange pelo trabalho 
desenvolvido.
Postado por 
Janaina
 em 20/04/2012 18:08
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 12/04/2012
<TÍTULO>
Primeira Oficina de Blog na 4ªCRE

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, eventos, capacitação.

O uso do computador em ambientes de aprendizagem implica em entender o 
computador como uma nova maneira de representar o conhecimento, provocando um 
redimensionamento dos conceitos já conhecidos e possibilitando a busca e 
compreensão de novas ideias e valores.

[FOTO]

Nessa perspectiva, é preciso apenas que os professores se apropriem dessa 
linguagem e explorem com seus alunos as várias possiblidades deste novo ambiente
de aprendizagem. O professor não pode ficar fora desse contexto, deste mundo 
virtual que seus alunos dominam. Pensando nisso, organizamos a nossa primeira 
Oficina de Blog na 4
 CRE.

[FOTO]

Nessa oficina, apresentamos o blog como uma ferramenta com o potencial para 
reinventar o trabalho pedagógico. Os Blogs ajudam a construir redes sociais e 
redes de saberes. Neles, se destacam trabalhos interdisciplinares, específicos e
elaboração de projetos. Essas possibilidades, além da facilidade de utilização, 
organização de conte
dos e comentários, ampliam as possibilidades de complementar as aulas dos 
professores de forma inovadora e atraente.

[FOTO]

Além disso, sorteamos um participante para que criássemos o seu blog ali mesmo, 
on line. Assim, foi dados o passo a passo da criação de um blog e, à medida em 
que isso ocorria, o blog da Escola Municipal Tenente de Lima Pedro ia nascendo. 
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Ao final do encontro, a Unidade ganhou um blog para dar continuidade aos 
trabalhos da Professora Milze.

[FOTO]

O Rioeduca e a 4
 CRE agradecem a colaboração das Rioeducadoras Regina Bizarro - 5
 CRE e Renata Rodrigues de Carvalho - 2
 CRE, além disso, a presença das alunas Bruna e Paula, Embaixadoras da 
Educopédia na Escola Municipal F. J. Oliveira Vianna. Sobretudo, o apoio e a 
colaboração da 4
 Coordenadoria Regional de Educação e também da Professora Celi Conceição por 
nos ceder o espaço do GEC Anísio Teixeira, local de realização do evento.

[FOTO]

Parabéns a todos os participantes desse momento tão especial para a inclusão 
digital de nossas Unidades Escolares. Somos a 4
 CRE e fazemos a diferença na Educação Carioca!

[FOTO]
tweet

eventos
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(210)

4ªcre
(164)

capacitação
(52)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns  a todos!! Belíssimo trabalho!
Postado por 
Clarice
 em 12/04/2012 08:54

A Oficina de Blog da 4ª CRE foi muito proveitosa. Esta iniciativa é muito 
importante para o crescimento dos blog em toda rede. Parabéns !!!
Postado por 
Roberta Bighi
 em 12/04/2012 11:50

Gostaria de mais encontros pois, ainda, tenho muitas dúvidas.
Postado por 
Sílvia Salles
 em 12/04/2012 19:33

Eu participei e  adorei só achei pouco queria mais. Parabéns por compartilhar. 
Linda iniciativa. Parabéns. Ficou um gostinho de quero mais. bjss
Postado por 
MONICA FONSECA
 em 12/04/2012 20:22

A oficina de blog teve um boom de inscrições, tanto que a segunda versão vem aí 
no próximo dia 20/04,9 horas, só para inscritos. Local? GEC Anísio Teixeira, 
Jardim Guanabara, Ilha do Governador. 
 Sucesso total é a 4ª CRE na era digital!!! 
Quero ver muitos blogs bombando na rede das escolas participantes das oficinas! 
Valeu Ana Aciolypela força !!!!!!!!!! 
Bjks 
Stella Reis E/SUBE/4ªCRE/GED
Postado por 
STELLA REIS
 em 12/04/2012 22:00

Parabéns a Regina Bizarro, Renata Rodrigues e a Ana Accioly pela oficina.Foi 
ótima! Obrigada! Além de aprender um pouco mais, tive oportunidade de conhecer 
pessoalmente algumas amigas virtuais. 
Sugiro que sejam promovidos outros encontros como esses, pois são extremamente 
importantes para ajudar os professores que desejam criar os blogs para suas 
escolas. Beijocas.Paz e Luz!
Postado por 
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Maria Delfina
 em 12/04/2012 22:05

Realmente uma oficina muito bem elaborada e eficaz. Parabéns!
Postado por 
Luarosa (Raquel)
 em 16/04/2012 22:17

Amamos os comentários, porque quando decidimos por em prática essas Oficinas foi
com a intenção de dividir nossos conhecimentos e permitir maior números de blogs
na nossa rede, afinal são os blogs que estão dando uma dimensão do fantástico 
traballho realizado por escolas e professores, através do Portal Rioeduca. 
Esperamos que todos os que até agora participaram deste processo tenham gostado 
da dinâmica e que todas as escolas, um dia, tenham blog, pois a priori esta é 
uma ferramenta de ouro. Obrigada!
Regina Bizarro e Renata Carvalho _ Coordenadoras e dinamizadoras das Oficinas e 
representantes do Rioeduca na 5ª e 2ª CRE, respectivamente.
Postado por 
Regina Bizarro
 em 17/04/2012 17:03

Façamos dessa idéia exemplo de muitas para o desenvolvimento da educação. 
"Melhor é acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão". Parabéns!
Postado por 
Mauricio
 em 13/06/2012 13:55
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 16/04/2012
<TÍTULO>
Escola Aberta na E. M. Suíça

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, projetos.

O Programa Escola Aberta incentiva e apóia a abertura, nos finais de semana, de 
unidades escolares p
blicas localizadas em territórios de vulnerabilidade social. A estratégia 
potencializa a parceria entre escola e comunidade, ao ocupar criativamente o 
espaço escolar aos sábados e/ou domingos com atividades educativas, culturais, 
esportivas, de formação inicial para o trabalho e geração de renda oferecidas 
aos estudantes e à população do entorno.

[FOTO]

Fruto de um acordo de cooperação técnica entre o Ministério da Educação e a
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Unesco, o programa Escola Aberta tem por objetivo contribuir para a melhoria da 
qualidade da educação e a Escola Municipal Suíça aposta e viabiliza momentos de 
reflexão para as famílias atendidas.

[FOTO]

Nos 
ltimos dias 23 e 24 de março de 2012, o Programa Escola Aberta planejou suas 
atividades voltadas para os responsáveis e contou com o auxílio dos palestrantes
da Igreja Santa Edwiges.

Nestes dias realizaram-se as seguintes palestras: O RETRATO DA FAMÍLIA DE HOJE, 
RELAÇÕES INTERPESSOAIS, FAMÍLIA E ESCOLA, FUNÇÃO DA FAMÍLIA NA VIDA DO HOMEM, O 
PAPEL DA FAMÍLIA NA ESCOLA, O DOM DA VIDA e a INTERNET DE CADA DIA. A finalidade
era estreitar a relação dos responsáveis com a escola.

Embora a participação da Igreja Santa Edwiges tenha sido fundamental, as 
palestras eram todas voltadas para o que sempre desenvolvemos em nossos alunos: 
VALORES. O planejamento neste fim de semana foi coordenado não só pela 
Coordenadora Escolar, Rosangela Bahia e a Professora Comunitária, Prof
 Lourdes Ramalho, mas principalmente pela Diretora-adjunta, Prof
 J
lia, que trouxe a participação da Igreja Santa Edwiges e seus palestrantes para 
que juntos fizessem a reflexão sobre o papel da família nos tempos atuais e sua 
import
ncia na participação da vida escolar do aluno.

A comunidade, como sempre, muito solícita se organizou nestes dois dias para 
realizar um almoço comunitário, para que os participantes tivessem a 
oportunidade de interagir com todos os presentes no evento, visando acabar cada 
vez mais com a dist
ncia entre os responsáveis do entorno da escola e os responsáveis das 
Comunidades Kelsons, Marcílio Dias, Mandacaru, etc.

Neste dia, os participantes das 
Oficinas Artesanatos Diversos
 e 
Brincando com Linhas
 foram visitar e participar do Evento Rio Artes Manuais no Centro de Convenções 
Sul América e lá fizeram novos contatos, trocaram experiências e aprenderam 
novas técnicas (texto da Professora Fátima - Gestora da Unidade).

A escola deve utilizar todas as oportunidades de contato com os pais, para 
passar informações relevantes sobre seus objetivos, recursos, problemas e também
sobre as questões pedagógicas. Só assim, a família irá se sentir comprometida 
com a melhoria da qualidade escolar e com o desenvolvimento de seu filho como 
ser humano.
Paro (1997, p.30)

[FOTO]
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Parabéns, Professora Fátima, por acreditar que essa experiência contribuirá para
a formação de um povo educado, conhecedor de seus direitos.

[FOTO]
tweet

projetos
(334)

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Tive o privilégio de trabalhar nessa escola durante quatro anos, no início do 
Programa Escola aberta. A comunidade já era bem integrada com a escola,pois 
nossas atividades sempre foram aos sábados para que a comunidade pudesse 
participar. Por esse motivo a escola Suíça é um sucesso.Tenho muito carinhos 
pelos profissionais de lá,pelos alunos e responsáveis.Parabéns a todos!!!
Postado por 
Ana
 em 16/04/2012 09:01
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Minha irmã estudou na EM Suiça, na década de 80.  E sempre tinha eventos em que 
todos participavam.  Eu fui daquelas que estavam em todas as festas.  Que bom 
que continua com esse espírito acolhedor com a comunidade.  Parabéns a equipe.
Postado por 
Gilda Maria
 em 16/04/2012 14:52

Parabéns a todos os funcionários, professores e gestoras, pelo brilhante 
trabalho que desenvolvido com os pais.Concordo plenamente , que devemos utilizar
todas as oportunidades de contato com os pais ,de modo que a família se sinta 
comprometida com a melhoria da qualidade escolar e com o desenvolvimento de seu 
filho. Muito bom o Programa Escola Aberta! Felicidades a todos! Parabéns a Ana 
pela excelente postagem. Beijocas.Paz e Luz!
Postado por 
Maria Delfina
 em 16/04/2012 15:31

Parabéns pela postagem Ana! Escola é do aluno e da comunidade e por este motivos
 todos devem estar envolvidos e participando ativamente dos eventos 
desenvolvidos na U.E.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 16/04/2012 22:26
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 12/04/2012
<TÍTULO>
II Curso de Formação Continuada em Educação Musical

<TAGS>
Tags: 
música, artes, formação.

[FOTO]

Centro de Educação Musical Brasileiro

II Curso de Formação Continuada em Educação Musical

Dando continuidade ao projeto de Formação Continuada iniciado em 2011, a 
Fundação OSB convida os professores da rede a participarem do II Curso de 
Formação Continuada em Educação Musical. Serão oferecidos quatro cursos, 
conforme a agenda abaixo:

Objetivos
: aperfeiçoar as habilidades e competências para ensinar M
sica no contexto escolar, aproximar e discutir as diferentes práticas de ensino 
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existentes na escola, incentivar a postura crítico-reflexiva dos educadores 
musicais, além de propor um debate acerca das questões geradas pela Lei 11.769.

Critérios de participação:

Cursos 1 e 2 
 Professores II (PII - de qualquer segmento)
, atuantes na área da M
sica em escolas de rede municipal de ensino do Rio de Janeiro. Não é necessário 
possuir formação específica em M
sica.

Cursos 2 e 3 
 Professores especialistas em M
sica (de qualquer segmento)
, atuantes em escolas da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro. Entende-se 
por professor especialista o profissional que possui graduação em nível superior
em M
sica (Licenciatura/Bacharelado).

Pré-requisitos
: não é necessário nenhum pré-requisito específico para participação nos cursos,
embora seja desejável que o professor que optar pelo curso 4 tenha participado 
do curso 3 no ano de 2011.

N
mero de Vagas
 - 60 para cada curso

Local de realização
 - salas de aula da COART (Centro Cultural 
 UERJ). Rua São Francisco Xavier, 524, Maracanã, Rio de Janeiro. Telefone: 
2334-0625

Inscrições
 - de 16 de abril 04 de maio através do formulário disponível em 
http://goo.gl/WJaoG
.

OBS: no momento da inscrição o professor deverá optar pelo curso de sua 
preferência. Serão oferecidas 60 vagas para cada curso, preenchidas de acordo 
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com a ordem de inscrição. A participação somente será efetivada após confirmação
por email da Fundação OSB.

Certificação
 - receberão certificados os participantes que obtiverem 75% de presença durante
o curso. Os certificados serão reconhecidos pelas seguintes instituições: 
Fundação OSB, Secretaria Municipal de Educação, Conservatório Brasileiro de M
sica e Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Cursos e Ministrantes
 - para conhecer as ementas completas dos cursos e os currículos dos professores
ministrantes, 
clique aqui
.

D
vidas
 - cursos@osb.com.br ou 2142-5817 / 2142-5847

[FOTO]
tweet
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artes
(14)

formação
(3)

música
(2)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 13/04/2012
<TÍTULO>
Ele Vai Provar: A Matemática é uma Arte!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, blogsderioeducadores.
Um Blog, quando bem elaborado, pode trazer muitos benefícios para a relação 
professor e aluno.
No caso do Blog 
Matemática é Arte
, o professor Romulo Mussel pretende muito mais do que isso, ele quer 
desmitificar a disciplina e provar que a Matemática é incrível!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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8ªcre
(193)

blogsderioeducadores
(64)

<COMENTÁRIOS>

Eu amo Matemática, graças ao professor Marcelo da E.M. Getúlio Vargas. Hoje 
estou no 1º ano do Ensino Médio e sinto saudades de tudo o que vivi em minha 
escola do coração! Vou visitar o Blog pra conhecer.
Postado por 
Sylvia Gois
 em 13/04/2012 08:00

Adorei a ideia de ter Matemática em coisas legais e tentar "seduzir" os alunos. 
Jogos e brincadeiras sempre serão uma forma melhor de ensinar, ainda mais com 
computador. Legal, Romulo!
Postado por 
Cris
 em 13/04/2012 08:50

Muito legal a postagem, meus agradecimentos a professora Neilda que vem me 
ajudando muito com a divulgação do blog.
Postado por 
Romulo Mussel
 em 13/04/2012 09:46

Parabéns Romulo Mussel ! Acredite que  no meu Curso Normal decorei 100 problemas
de álgebra para fazer uma prova que precisava tirar 9.Consegui é claro ! Mas 
será que aprendi Matemática? Que vc tenha bastante sucesso ao ensinar matemática
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que para muitos é um "bicho de mil cabeças e não de sete"
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 13/04/2012 10:51

Parabéns, você vai longe com a matemática...desmitificá-la, sim, é uma arte!
Postado por 
Martha Maria Gomes
 em 16/04/2012 19:46
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 23/04/2012
<TÍTULO>
Na Escola Municipal Pestalozzi, “É Impossível Ser Feliz Sozinho!

<TAGS>
Tags: 
10ªcre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Ana Paula criou e é a responsável pela manutenção do Blog 
http://www.pestalozzicuriosa.blogspot.com.br/
, 
onde divulga os trabalhos feitos pelos seus alunos das turmas 1501 e 1502.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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10ªcre
(292)

<COMENTÁRIOS>

Fundamental é mesmo amar!
Amar as crianças como se não houvesse amanhã.
Que esta unidade escolar continue a brilhar e a fazer feliz estas belas  
crianças.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 23/04/2012 01:27

Já estudei nesta escola foi bom demais no tempo de 2003'
Postado por 
Isabella Dos Passos Dias
 em 22/05/2012 20:06

Já estudei nesta escola foi bom demais no tempo de 2003'
Postado por 
Isabella Dos Passos Dias
 em 22/05/2012 20:06

AAAAHHHHH... "É impossível ser feliz sozinho!!!" E é mesmo!!!!  Ai que saudade 
da minha escolinha do meu coração!!!  Saudades de Sônia, Márcia, Arilda, de 
todos,mas principalmente, dos "meus" alunos da Classe Especial.  Um beijo no 
coração de cada um. Parabéns a todos!  Amo vocês!
Postado por 
Viviane Lazarini Guimaraes
 em 13/06/2012 11:21

MINHA MÃE TEM 85 ANOS E SUA MÃE CANTAVA O HINO DA PESTALOSE. SÓ QUE SUAS 
LEMBRANÇA NÃO CONSEGUE A LETRA, SE ALGUÉM SOUBER QUE ME ENVIE.
...PESTALOSE TRAÇOU O CAMINHO... É NA ESCOLA QUE A GENTE APRENDE...
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Postado por 
VANDA MARIA DE A. SORIANO
 em 05/08/2012 07:29
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 18/04/2012
<TÍTULO>
E. M. Professor  Visitação Apresenta seu Patrono e sua Escola

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, blogsdeescolas.

As escolas municipais do Rio de Janeiro são ótimas fontes históricas, quando se 
trata da história de seus patronos e de seus prédios. Vamos conhecer um 
pouquinho da E. M. Professor Visitação 3
 CRE.

O professor José Alves Visitação viveu no final do século XIX e início do século
XX. Tinha uma paixão que floresceu muito antes de sua juventude: educar. Por 
causa da pouca idade, já diplomado, não pode exercer sua profissão, mas regeu 
interinamente escolas na região da Ilha do Governador e Jacarepaguá.

[FOTO]

O blog da escola, criado recentemente, é que nos coloca a par desse momento 
histórico. O professor, alguns anos antes de falecer, teve a honra de ver o 
prédio em que morava se transformar na escola que leva o seu nome. A antiga 
edificação foi trocada por outra que é utilizada até os dias de hoje.

[FOTO]

A escola tem uma equipe afinada com os objetivos do Projeto Político Pedagógico 
Construindo a Cidadania para Transformar o Mundo
 e com a memória de seu patrono.

[FOTO]

[FOTO]

Professoras Carla Hudson, Alzira Ribeiro e Sheila Rebello, respectivamente 
adjunta, diretora e coordenadora da escola.
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Elas nos levam por um verdadeiro passeio virtual pela escola através das fotos 
do post 
Visitando
. É possível conhecer cada cantinho da escola utilizado pelas crianças.

[FOTO]

Tudo muito bem cuidado, assim como o blog da
E.M. Professor Visitação
 que aguarda sua visita para conferir as atividades desenvolvidas em março e no 
início de abril. Confiram!

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns! Linda escola e bem conservada.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 18/04/2012 11:49

Parabéns, pela bela administração de Alzira, Carla e Sheila!  A escola está 
linda!
Postado por 
Regina Barros
 em 18/04/2012 21:55

Fico muito orgulhosa em  saber que minha antida escola continua formando 
valores.(3º e 4º ano )
Professora das séries iniciais.
Pedagoga- Supervisora Escolar, Orientadora Educacional e Coordenadora 
Pedagógica.
Mestranda em educação.
Postado por 
Rosângela dos Anjos Borges
 em 10/07/2012 13:33
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 20/04/2012
<TÍTULO>
Resgatando Valores com a E. M. Hermenegildo de Barros

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, escoladafamília, cidadania, blogsdeescolas, artescênicas.
[VÍDEO]

O Projeto Político Pedagógico de uma escola precisa estar intimamente ligado 
àquela comunidade escolar. Precisa atender os anseios dos indivíduos que ali 
vivem e se relacionam. Assim pensa a E. M. Hermenegildo de Barros, ao definir 
seu projeto para 2012. Vamos conhecê-lo?

Localizada no bairro do Engenho da Rainha, a E. M. Hermenegildo de Barros 
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decidiu no início do ano criar um Projeto Político Pedagógico que atendesse as 
demandas da comunidade escolar, conhecidas através de questionários preenchidos 
no final do ano letivo de 2011. 

Era urgente buscar a revalorização da escola e da comunidade e o estudo do 
passado foi o caminho escolhido por eles. O projeto foi elaborado em conjunto 
por pais, alunos e equipe da escola que insistiu na criação conjunta e foi 
conhecer com pessoalmente a comunidade que atende.

[FOTO]

Relato da equipe do Bairro Educador que acompanhou a escola

Assim, de volta à escola, o PPP tomou corpo nas mãos de todos e ficou resumido 
no logo criado por todos os participantes da elaboração. A imagem central foi 
uma caricatura da escola de 2008, de autoria desconhecida, para simbolizar esse 
mergulho no passado. As mãos que protegem e envolvem a escola são as que 
participaram e participarão do dia a dia desse resgate.

[FOTO]

Então, a primeira parte era descobrir que rainha era esta que possuía um 
engenho. E o que é um engenho? O que significa ser rainha?

[FOTO]

[FOTO]

Dois momentos do projeto

E, além de revalorizar a comunidade, é preciso dar valor aos seus habitantes, à 
escola e aos alunos. A escola preparou atividades em que os pais e responsáveis 
foram ouvidos e acolhidos em suas reivindicações e anseios. Na Escola de Pais e 
nas Rodas de Leitura de pais, eles podem participar ativamente da vida escolar 
de seus filhos.
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[FOTO]

[FOTO]

E os alunos? Estão adorando! Já tiveram um dia de reis e rainhas com direito a 
coroa e tudo. Refletiram que rainha é essa que tinha um engenho e as diferenças 
entre ela e as rainhas que eles conhecem (dos contos de fadas e do Carnaval). 
Até experimentaram uma sobremesa com o alimento preferido da D. Carlota Joaquina
(ela mesma, a dona do engenho!): frutas. E, para continuar, pois o projeto está 
só começando, assistiram à peça preparada e encenada por professores e 
funcionários (confiram o vídeo em destaque): 
[VÍDEO]
Será que o Engenho é da Rainha?
 Com direito a debate e making of registrados no post
NOSSA PEÇA TEATRAL FOI UM SUCESSO !!!

Tudo isso e muito mais está registrado no blog 
E.M. Hermenegildo de Barros
. Lá, estão o vídeo da visita ao Morro do Engenho, o trabalho da Sala de 
Leitura, uma deliciosa receita de 
gelatina de abacaxi
, a fruta que tem coroa, e outras atividades. Não percam!!!

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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(22)
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<COMENTÁRIOS>

Trabalhei nessa escola durante 1 ano e tenho muitas recordações boas do meu 
trabalho e muito carinho por todas as crianças de lá. 
Mesmo de longe, estou sempre torcendo pelo sucesso da  escola. Parabéns e 
sucesso sempre!!

Joice
Postado por 
Joice Pinter
 em 20/04/2012 00:47

Parabéns, pelo lindo resgate da história da comunidade! Tenho certeza que 
através dele, uma nova história poderá ser construída!!! Parabéns Equipe!!!
Postado por 
Daniele Peres Nunes
 em 20/04/2012 14:16

Estamos realizados por termos lançado nosso blog, pois através dele todos podem 
acompanhar o dia-a-dia de nossa escola e todas as conquistas que estamos tendo. 
Também estamos muito felizes por vcs terem prestigiado o nosso blog com 
comentários tão ricos e terem dado destaque a ele aqui no RioEduca. 
EM NOME DE TODA A EQUIPE HERMÊ: OBRIGADA PELO RECONHECIMENTO E CARINHO !!!
Postado por 
Escola Hermenegildo de Barros
 em 21/04/2012 21:53
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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Terça-feira, 17/04/2012
<TÍTULO>
Tecendo o Amanhã – Registros de uma Caminhada

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, entrevistas, peja.

     No blog da professora Nívea Segreto, 
encontramos registros de experiências bem sucedidas nas aulas de Língua 
Portuguesa. Hoje vamos conhecer como esta ferramenta colabora com a aprendizagem
dos alunos.

Nívea Segreto é Mestra em Literatura Brasileira e atua como professora regente 
de Língua Portuguesa na E. M. Madrid, em turmas do 2
 segmento do Ensino Fundamental e também na E. M. Lourenço Filho, ministrando 
aulas no PEJA. 

Hoje, a professora Nívea Segreto nos conta um pouco sobre como utiliza o blog 
Tecendo o Amanhã
, como colaborador em suas aulas.

[FOTO]

Professora Nívea Segreto

RIOEDUCA: Como surgiu a ideia de criar um blog educacional?

Nívea Segreto:
 A ideia de criar um blog surgiu enquanto trabalhei no projeto Acelera 3, na 
Escola Municipal Jornalista Assis Chateaubriand, em 2011. Como precisávamos, 
professores e alunos, criar nosso memorial e registrar nossas atividades, tive a
ideia de fazer esse registro de forma que pudesse, também, ser compartilhado com
colegas e alunos de outras escolas.

RIOEDUCA: Como é possível perceber a repercussão do blog 
Tecendo o Amanhã
?

Nívea Segreto: 
A tecnologia nos permite estar em muitos lugares, com muitas pessoas e de forma 
rápida. O blog 
Tecendo o Amanhã
 já foi visto por algumas pessoas nos Estados Unidos, Inglaterra, Índia e 
Portugal. Em Portugal, por exemplo, as experiências registradas foram vistas com
certo 

Página 953



RIOEDUCA 2
estranhamento
 por colegas de Língua Portuguesa, que ainda atuam de forma muito ortodoxa em 
sala de aula. Mas as mensagens que recebi foram sempre muito positivas.

RIOEDUCA: Como acontece a participação dos alunos nas atividades do blog?

Nívea Segreto: 
Os alunos da E. M. Madrid estão trabalhando na realização de um projeto cujo 
título é 
Retratos do Rio em Branco e Preto
. Estão bastante envolvidos na realização da atividade proposta e o resultado 
será postado no blog 
Tecendo o Amanhã
. 

Os alunos visitam constantemente o blog e foram eles mesmos que sugeriram que o 
utilizássemos para divulgar suas atividades. Isso foi muito bacana! Eles ficam 
envaidecidos quando identificam as atividades que realizamos juntos! Agora, 
quero divulgar suas próprias produções e, também, orientá-los na construção de 
seus próprios blogs! Futuramente os alunos do PEJA também terão acesso ao blog 
através do uso do datashow nas aulas de Língua Portuguesa.

RIOEDUCA: Como o blog 
Tecendo o Amanhã
 tem contribuído para a prática pedagógica nas aulas de Língua Portuguesa?

Nívea Segreto: 
Acredito que a principal contribuição de qualquer tecnologia de comunicação é 
dinamizar a informação, obtendo-a e tornando-a mais rápida e mais ampla. É o que
pretendo fazer com o uso do blog 
Tecendo o Amanhã
. Quero fazer dele um portal, não só para meus atuais alunos, mas para todos os 
ex-alunos, amigos e colegas que sempre me procuram em busca de dicas, 
esclarecimentos e informações. Foi dessa forma que fui atendida quando precisei 
de ajuda. A palavra de ordem do século XXI é compartilhar! Como já dizia o poeta
que me inspirou para o 
trocadilho
 nome do blog: 
Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos...
 (João Cabral de Melo Neto)

No blog 
Tecendo o Amanhã
 existem algumas postagens que registram a caminhada da professora Nívea 
Segreto, junto com as turmas da E. M. Madrid e da E. M. Professor Lourenço 
Filho. Vejamos uma postagem sobre os alunos do PEJA.

PEJA - Tempo de Recomeçar
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Olá, amigos!

Há dois meses, iniciamos nosso trabalho no PEJA - Programa de Educação de Jovens
e Adultos - na Escola Municipal Professor Lourenço Filho. Enfrentamos muito 
desafios, mas há algo maior que nos movimenta: a obstinação! Tenho duas turmas 
noturnas - 151 e 152 - equivalentes ao 6
 e 7
 anos. A maioria dos alunos está acima dos 40 anos, tendo o ciclo escolar 
interrompido por motivos pessoais e com a alfabetização ainda em nível 
intermediário. São homens e mulheres que trabalham arduamente o dia inteiro e, 
apesar do cansaço e das tribulações que enfrentam, chegam à escola com a 
esperança de prosseguir os estudos, (re) construir o saber e mudar o futuro...

A vocês, queridos guerreiros, dedico este momento do nosso trabalho!

Nívea Segreto.

Nota: Retirado do blog 
Tecendo o Amanhã

[FOTO]

Alunos do PEJA em atividade de produção textual

Muito sucesso à professora Nívea Segreto e seus alunos!

Para conhecer o blog 
Tecendo o Amanhã
 clique na imagem abaixo.

[FOTO]

Professor, você também pode divulgar os blogs ou projetos desenvolvidos por sua 
escola. Entre em contato com o representante de sua CRE!

Gostou desta publicação? Clique em 
curtir
 para compartilhá-la com seus amigos no 
Facebook
 e deixe, também, um comentário.

     Professora Renata Carvalho 
 Representante do Rioeduca na 2
CRE

     Twitter: @tatarcrj
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     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

2ªcre
(192)

entrevistas
(28)

peja
(21)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns Nívea!!!!! Tenha certeza que você faz a diferença na vida dos alunos ( 
jovens ou adultos)
Um grande beijo
Morgana Rezende
Postado por 
Morgana Rezende
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 em 18/04/2012 03:23

Quem conhece a professora Nívea Segreto sabe o quanto ela acredita na educação. 
É de profissionais como ela que o Brasil precisa. Parabéns pelo trabalho, 
Mestra!
Postado por 
Ugo Gomes
 em 18/04/2012 09:14

Estou orgulhosa de você, Nívea!!! Você vive uma experiência de construção e, sem
dúvida, seus alunos só lucrarão com essas atividades. Continue, vá sempre em 
frente, vivendo com dignidade sua profissão.
Postado por 
Nícia
 em 18/04/2012 20:29

Lindíssima iniciativa, Nívea. Continue compartilhando boas notícias. Sou seu fã.
Beijão.
Postado por 
Fábio Flora
 em 18/04/2012 21:34

Queridos amigo Fábio, marido Ugo e mestras Morgana e Nícia... 

Cada um de vocês me inspira de forma singular! Agradeço pelo carinho, pelo 
incentivo e por estarem comigo nesta caminhada! 

Muito obrigada, de coração! 

Nívea Segreto.
Postado por 
Nívea Segreto
 em 19/04/2012 00:26

O que dizer para você além do meu orgulho!
Parabéns minha filha!
Que o artigo chegue ao Ministério da Educação.
O nosso futuro depende de pessoas como você que amam a profissão de forma 
incondicional.
Postado por 
Jorge Segreto
 em 19/04/2012 09:20

Posso me permitir o direito de sentir e manifestar, também, o orgulho que sinto 
da menininha que vi crescer e tornar-se esta mulher que abraça com tanta nobreza
a profissão que escolheu seguir, fazendo dela uma missão. Te amo.
Postado por 
Eliana Correia de Weber
 em 21/04/2012 14:17

É deliciosa a percepção de não estarmos só no sentimento de amor ao próximo. A 
base de todas as diferenças sociais. Está na capacidade de interpretação das 
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mais variadas formas de linguagem. Parabéns Nívea!
Postado por 
Fábio Weber Tanure
 em 21/04/2012 18:46

Fico emocionada com o carinho de todos! Gostaria de agradecer às minha 
diretoras, coordenadoras e equipe da E.M. Madrid e E.M. Professor Lourenço 
Filho. E parabenizar a Renata Carvalho pela publicação tão bacana! Muito 
obrigada! Nívea Segreto.
Postado por 
Nívea Segreto
 em 25/04/2012 22:35

Parabéns à professora pelo excelente trabalho realizado. São pessoas como você, 
que tem paixão pelo que fazem, que fazem a diferença na vida de nossos alunos.
   GEJA - SME
Postado por 
Margarete
 em 21/05/2012 08:25

Muito obrigada, Margarete! O apoio de vocês, companheiros de jornada, também é 
muito importante! Beijos!
Postado por 
Nívea Segreto
 em 01/08/2012 01:14
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 19/04/2012
<TÍTULO>
Os Frutos da Primeira Oficina de Blog da 4ª CRE

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, blogdeescolas.

Com a revolução tecnológica, tornou-se imprescindível que a atividade de 
ensino-aprendizagem tenha a mídia como aliada. Nessa perspectiva, o Blog de 
Unidade Escolar vem ganhando espaço no cenário da Educação Carioca.

É o que veremos agora, após a nossa 1
 Oficina de Blog da 4
 CRE, onde os participantes tiveram a oportunidade de conhecer o passo a passo 
para a criação de um blog. A Escola Municipal Holanda e a Escola Municipal Alice
Tibiriçá criaram cada uma um blog para a sua Unidade.
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[FOTO]

Muito mais do que diários on-line, os blogs assumiram significativas funções no 
processo de comunicação e informação. É necessário que o blog seja atualizado 
constantemente e inove para cativar e tocar os sentidos da comunidade escolar. 
Seus conte
dos precisam compor um processo de educação em que os alunos estejam ativamente 
envolvidos.

[FOTO]

[FOTO]

O atual professor se depara com uma nova configuração nos modelos de ensino, 
trazida pelas mídias. Ao buscar metodologias, recursos ou estratégias de ensino,
ele precisa considerar a apropriação das novas tecnologias, já que elas fazem 
parte da vida diária dos alunos, e acima de tudo, porque atraem os estudantes e 
os estimulam a aprender. As mídias tecnológicas e digitais estão hoje no centro 
dessa discussão.
 (Maria João Gomes 
- 2007)

Parabéns às Unidades Escolares que aderiram e estão utilizando o blog escolar 
como mais uma ferramenta educacional!

[FOTO]
tweet
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4ªcre
(164)

blogdeescolas
(54)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todas as escolas que estão inovando e criando seus blogs com objetivo
de apresentar ao mundo seu trabalho.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 19/04/2012 09:18

Parabéns as colegas das Escolas Municipal Holanda e a Escola Municipal Alice 
Tibiriçá pela criação do Blog.Passei por lá e adorei.E parabéns a Ana Accioly, a
Regina Bizarro e Renata pela ajuda que estão dando a todas as escolas que querem
montar seus blogs. Oficinas como essas são muito importantes. Um grande abraço 
para todas. Paz e Luz!
Postado por 
Maria Delfina
 em 24/04/2012 12:51

Parabéns colegas, é importante a socialização das informações dos bons trabalhos
desenvolvidos, esse conhecimento une e fortalece o ensino público do Município 
do Rio de Janeiro! Celi Conceição, Diretora do G.E.C Anísio Teixeira
Postado por 
Celi Conceição Magalhães Araujo
 em 25/04/2012 19:47
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 24/04/2012
<TÍTULO>
Um Pedacinho da Nossa Escola no Mundo Virtual

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescola.

Na E. M. Alzira Ara
jo o meio ambiente é coisa séria. Aproveitando o Dia Mundial da Terra vamos 
conhecer o blog da escola e o projeto
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Muita Matemática na Confecção de Pufe de Garrafa PET
.

[FOTO]

Vamos conhecer o projeto de matemática que a turma 1905, da E. M. Alzira Ara
jo vem desenvolvendo nas aulas de matemática e que encontramos no mais novo blog
da 9
 CRE. Em breve, teremos a oportunidade de apresentar o blog neste espaço de 
trocas do Rioeduca.

Muita Matemática na Confecção de Pufe de Garrafa PET

Sabemos que os impactos causados pelas garrafas plásticas são in
meros e vão desde a fabricação, com a extração do petróleo, até o seu descarte, 
certo?!

Pesquisamos e descobrimos que o período médio para a decomposição desse material
gira em torno de 800 anos. A reciclagem é de extrema import
ncia para que os impactos causados na natureza, pela fabricação do plástico, 
sejam minimizados. E, por isso, na primeira quinzena do mês de março, os alunos 
da turma 1905 foram incentivados a recolher garrafas PET para a confecção de 
pufes.

Seria aula de Artes? Não! Matemática.

[FOTO]

Os alunos se organizaram em equipes de três ou quatro componentes, observaram as
orientações para o desenvolvimento da tarefa e participaram da discussão e 
descobriram que havia muita matemática naquela 
brincadeira
.

Usando lápis, papel, garrafas, fita adesiva, tesoura etc., confeccionamos pufes 
e, ainda, foram trabalhados conceitos de potenciação, área, volume e funções.

Confira a turma com as mãos na massa.

[FOTO]

[FOTO]

Aproveite a oportunidade e faça uma visita ao blog da E. M. Alzira Ara
jo, que será apresentado em breve neste espaço do Rioeduca.

Fontes: 
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Blog da Professora Naira: 
http://eurekabr.blogspot.com.br/

     Blog da E. M. Alzira Ara
jo: 
http://emalziraaraujo.blogspot.com.br/

Se a sua escola ou professor tem um blog ou está integrada em algum projeto,

aproveite para divulgar e concorrer ao 
Troféu Rioeduca 2012
.

Basta enviar um e-mail ao 
representante da sua CRE

Prof
 Márcia Cristina Alves

     Representante do Rioeduca na 9
CRE

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

blogdeescola
(73)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 26/04/2012
<TÍTULO>
Releituras Digitais na E. M. Rosária Trotta

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, artesvisuais.

Na E. M. Rosária Trotta, que fica em Campo Grande e pertence a 9
 Coordenadoria Municipal de Educação, o professor Marcelino Rodrigues está 
desenvolvendo atividades de artes muito criativas
com turmas do 9
 ano

Recebi um e-mail do 
professor de Artes Visuais Marcelino E. Rodrigues,
 com um breve relato das atividades que vem desenvolvendo com as turmas do 9
 ano da E. M. Rosária Trotta. O professor enviou as imagens produzidas pelos 
alunos e fiquei encantada com a produção deles neste trabalho criativo sobre 
Releituras Digitais
.

Quem nos fala do trabalho é o professor Marcelino:
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Vivemos em um mundo de imagens. Televisão, meios de comunicação em massa, 
Internet, MSN, Orkut, Facebook e jogos eletrônicos. O jovem convive com um 
bombardeio de imagens que são banalizadas e que criam cenários ilusórios que 
iludem e convencem.

[FOTO]

Nesse contexto, os estudantes precisam entender que cada imagem possui uma 
mensagem, uma ideia, um contexto e as artes visuais servem para desenvolver nos 
estudantes a leitura crítica delas em nossa sociedade. Porém, Isso só acontece 
quando essa leitura é exercitada de maneira prática, apreciando, criticando, 
manipulando e construindo novas imagens.

Por outro lado, o avanço da tecnologia no cotidiano dos jovens nos permite 
também fazer uso desses novos recursos que são comuns no dia-a-dia, como 
máquinas digitais e celulares.. 

[FOTO]

Pensando nisso, os alunos de algumas turmas do 9
 ano da E. M. Rosária Trotta trocaram o lápis de cor e os pincéis por mecanismos
digitais para elaborarem releituras de pinturas famosas e cartazes de filmes e 
assim criarem imagens inovadoras. 

As releituras não foram tratadas como cópias, mas 
a criação de uma nova obra, realizada a partir de outra. Os alunos acrescentaram
um toque pessoal, mudando cenários, roupas e a significação da figura.

A atividade possibilitou o trato da autoimagem dos alunos de uma maneira 
divertida e criativa, permitindo contextualizações que abriram espaço para a 
construção de conhecimento e para uma leitura mais atenta e sensível do mundo. 

Prof. Marcelino E. Rodrigues

Produções dos alunos

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Parabéns, professor Marcelino e equipe da E. M. Rosária Trotta, pelo excelente 
trabalho desenvolvido. Agradecemos imensamente por você ter compartilhado 

Página 964



RIOEDUCA 2
conosco esta experiência.

Venha você também fazer parte desta 
REVOLUÇÃO
, basta enviar o projeto que a sua Unidade Escolar está desenvolvendo para o 
representante da sua CRE
 com um breve relato e registros de imagem (fotos, vídeos, ppt).

Prof
 Márcia Cristina Alves

     Representante do Rioeduca na 9
CRE

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet

9ªcre
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(227)

artesvisuais
(68)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns professor Marcelino Rodrigues! Maravilhoso trabalho.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 26/04/2012 13:28

Aprendemos um pouco mais ao conhecermos os trabalhos de nossos colegas da rede. 
Parabéns, professor Marcelino! Parabéns aos alunos da  Rosária Trota!
Postado por 
Rosana Sales
 em 26/04/2012 17:54

Eu amo fotografia.E achei mega maravilhosa a criação desta arte utilizando a 
fotografia com o próprio aluno.lindooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 26/04/2012 21:46

Fantástico trabalho! Parabéns!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 26/04/2012 23:05

Parabéns ao professor Marcelino,seus alunos jamais esquecerão. Tudo que ´feito 
com amor dura para sempreeeeeeeee....
Postado por 
zelina verdan
 em 26/04/2012 23:13

Para Marcelino! E aos meus ex-alunos(qdo no 7º ano) também! Seus trabalhos 
sempre iluminaram nossos murais. Profª Glória/Mat._Rosária Trotta.
Postado por 
Profª Glória Torres
 em 27/04/2012 12:11

Parabéns para mais um magnífico trabalho, esse com certeza é mais um dos 
belíssimos trabalhos que desenvolve na nossa Unidade Escolar. Parabéns aos 
alunos que compraram a idéia e que acreditaram em você.Você é o caraaaaaaa!
Postado por 
Marcelo de Lucas
 em 27/04/2012 16:08

Parabéns grande mestre. Você é o meu espelho.
Postado por 
Regina Oggioni
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 em 27/04/2012 23:08

Parabéns Prof. Marcelino e todos os alunos da escola. Abraços carinhosos aos 
vizinhos!!!
Postado por 
Marta Barreto
 em 28/04/2012 15:33

Como é bom ver alunos fazendo  trabalhos maravilhosos.Parabéns!
Postado por 
Maria Nazareth Pontes
 em 30/04/2012 01:25

Parabéns, muito interessante o seu trabalho Marcelino, parabéns aos alunos.
Postado por 
Profª Elisama Silva
 em 01/05/2012 14:25

Show!  Seu trabalho dentro da escola sempre foi admirado, não poderia ser 
diferente na rede. Vc faz acontecer! Parabéns!!!!!!!!!
Postado por 
Halene Simone
 em 09/05/2012 19:02

Marcelino
É estimulante, gratificante, emocionante trabalhar com alguém que traz na alma 
tanto potencial criativo! Muito te admiro. Parabéns mais uma vez!
Postado por 
Márcia Bezerra
 em 20/07/2012 23:17
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 18/04/2012
<TÍTULO>
XIV Salão FNLIJ do Livro para Crianças e Jovens

<TAGS>
Tags: 
riodeleitores, leitura.

Começa hoje o:

[FOTO]

     Local: Centro de Convenções Sul América.
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     Período: 18 a 29 de abril

     Horário: Dias de Semana: 8h30min às 18h

     Sábado e Domingo: 10h às 20 h.

Dia do Professor

     O dia 18 de abril será dedicado ao 
professor.

O acesso é gratuito, com visita orientada pelos estandes e bate-papo com 
escritores. Os bibliotecários (Ginásio Experimental Carioca e Bibliotecas 
Escolares Municipais) também participarão desta atividade. Foram realizadas 
inscrições prévias dos interessados, em dois horários (manhã ou tarde).

Nesse dia os participantes poderão fazer comprar pessoais, mas não haverá compra
para as escolas.

Abertura oficial: 18/04,as 17h, com a presença da Senhora Secretária, que 
apresentará as ações do programa Rio, uma cidade de leitores.

1387 unidades da Rede P
blica Municipal de Ensino (escolas, creches, EDI e Bibliotecas Escolares 
Municipais) receberão a verba de R$ 600,00 para a compra de livros durante o 
evento.

169 escolas que possuem mais de 1000 alunos receberão verba adicional de R$ 
300,00, perfazendo um total de R$ 900,00 para a compra.

A compra de livros poderá ser realizada no período de 19 de abril a 29 de abril.

Haverá participação de um total de 15.354 alunos (EI e EF) na visitação ao 
Salão.

Todos os alunos da visitação escolar receberão um livro de presente na saída do 
evento
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O estande da SME apresentará a divulgação das ações da Rede no campo da leitura,
destacando a Educopédia (Grandes Obras, Asas de papel e Educoteca), as produções
da Multirio (Programa Cidade de Leitores etc), as escolas vencedoras do Concurso
Escola de Leitores, a Biblioteca do Professor e os livros para alunos 
concluintes, entre outras.

Além disso, serão expostas as produções de histórias e relatos de alunos e 
professores.

     Participe!

[FOTO]
tweet

riodeleitores
(165)

leitura
(14)

<COMENTÁRIOS>
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Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 24/04/2012
<TÍTULO>
Nota Dez para a Alfabetizadora Rodinéa

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, entrevistas.

     Rodinéa Rodrigues é professora da rede 
municipal há 21 anos. É uma das professoras que foi contemplada com uma viagem 
cultural a São Paulo, por conta do ótimo desempenho de sua turma na prova 
Alfabetiza Rio 2011, na 7
CRE .

[FOTO]

[FOTO]

Rodinéa:
Meu maior desafio é alfabetizar melhor cada nova turma.

Rodinéa: 
Valorizar a rotina. Trabalhar com textos e interdisciplinaridade. Promover 
leitura diária e nunca esquecer da sistematização.

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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7ªcre
(192)

entrevistas
(28)

<COMENTÁRIOS>

Querida amiga Rodinéa
Parabéns pelo sucesso!! É sempre muito bom ter nosso trabalho reconhecido. Você 
merece. 
Beijos, de sua amiga , 
 Maria Gracinda
Postado por 
Maria Gracinda Cardoso Garcia Conde
 em 24/04/2012 00:26

Parabéns!!!! Reconhecimento merecido.
Michele
Postado por 
Michele Dantas
 em 24/04/2012 08:01

Excelente matéria!! Parabéns à professora por sua dedicação.
Postado por 
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Clarice Moreira
 em 24/04/2012 08:36

Parabéns tia Rodinéa! Trabalhei com você na E.M Jackson de Figueiredo 
(Barrinha). Conheço muito bem o teu bom trabalho e fiquei feliz em encontrá-la 
aqui.
Postado por 
Marisa
 em 24/04/2012 09:26

Parabéns professora! Precisamos de exemplos assim. Fiquei com vontade de 
conhecer sua sala de aula!
Postado por 
Dilma
 em 24/04/2012 12:52

Simplesmente magico e merecido, nao só pela otima profissional que é , mas 
tambem pela excelente pessoa , professora por vocaçao e dedicaçao!!!
Postado por 
dora luiza
 em 24/04/2012 13:01

Rodinéa, ser professora da rede e ser mãe de um aluno seu é gratificante. Ver o 
seu trabalho sendo reconhecido é sinal que temos uma Secretaria que valoriza o 
bom profissional. Parabéns!!!!
Beijos da amiga e mãe coruja, Lucinda
Postado por 
Lucinda Coutinho de Almeida Carneiro
 em 24/04/2012 14:03

O seu sucesso orgulha a nossa escola.Parabéns!!
Postado por 
Jussara Lacava
 em 24/04/2012 14:23

Parabéns!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Você merece.
Postado por 
Simone Leão
 em 24/04/2012 17:58

Me sinto lisonjeada em ter a profissão de educadora. Muito obrigada pelo 
carinho.
Postado por 
Rodinéa Rodrigues
 em 24/04/2012 21:25

Parabéns Rodinéa !!! Adorei sua entrevista. O relato revela a Grande 
Profissional que é. Beijos !!! Cláudia Miceli
Postado por 
Claudia Miceli
 em 24/04/2012 21:36
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Rodinéa, Parabéns pela entrevista e pela eficiência na prática educacional. 
Beijos!!! Cláudia Miceli
Postado por 
Claudia miceli
 em 24/04/2012 21:48

É muito bom ter o  trabalho reconhecido.  Você merece!  Parabéns!!!!!
Postado por 
Maria Alice
 em 26/04/2012 15:44

"Menina, você e´ demias!"  
Ja´ escutei isso em algum lugar.
Postado por 
Maria Alice
 em 26/04/2012 15:50

Tia Rodinea com a senhora consegui  aprender a ler e a escrever.Sou eternamente 
grata a voce! A senhora foi a melhor professora q eu ja tive! Beijos,Anny
Postado por 
anny
 em 26/05/2012 09:07
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 26/04/2012
<TÍTULO>
Alimentação Saudável no CIEP Dr. Adelino da Palma Carlos

<TAGS>
Tags: 
7ªcre.

     O CIEP Dr. Adelino da Palma Carlos está 
localizado na Praça Seca e atende cerca de 900 crianças por dia.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]
tweet

7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Alimentação saudável deve ser incentivada sempre.Excelente trabalho.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 26/04/2012 21:49

Tema atual e relevante.Parabens!
Postado por 
Soeuso
 em 28/04/2012 11:40
--------------------------------------------------------------------------------

Página 974



RIOEDUCA 2

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 19/04/2012
<TÍTULO>
Do São Carlos Para o Mundo - E. M.  Fundação Leão XIII

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.
A Escola Municipal Fundação Leão XIII realiza este ano o Projeto Político 
Pedagógico 
Do São Carlos Para o Mundo
, 
que destaca o reconhecimento da Comunidade como representante da cultura 
brasileira, através do seu potencial sócio artístico.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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(234)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns!!!!!!!!!! Já estou seguindo o blog .
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 19/04/2012 09:22

Ótimo trabalho! Nossas escolas mostram que a educação pública carioca é mesmo de
qualidade!
Parabéns a toda equipe!
Postado por 
Marilia
 em 19/04/2012 10:33

Cada vez que leio estes projetos, percebo o quanto o trabalho nas escolas é 
realizado com esforço, estudo e beleza. Adorei o blog, Um jeito novo e atual de 
se relacionar com as famílias.
Postado por 
Paula
 em 19/04/2012 12:05

PARABÉNS!!!!!!!! Vocês são internacionais!!!!
Postado por 
JOSÉ LUIZ
 em 19/04/2012 19:56
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 23/04/2012
<TÍTULO>
Os Índios e suas Culturas - C. M. Fallet

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.
[VÍDEO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

 Nós fomos ao passeio ver o índio. O Kaiky Chagas e o Kayk Abner gostaram da 
lança de pescar. A Tayla e o João gostaram da índia. Ramon, Dayane, Tayla e 
Kaiky Chagas dançaram com o índio. Nós vimos o jacaré, o fundo do rio e fizemos 
uma tatuagem igual à do índio
(

Texto da Turma EI 30).

O Rioeduca parabeniza os gestores, professores e agentes auxiliares de Creche 
pelo excelente trabalho desenvolvido com os pequenos e na valorização dos Índios
e suas Culturas.

[FOTO]
tweet

projetos
(334)

1ªcre
(234)
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<COMENTÁRIOS>

Fico encantada com o trabalho das Creches .
Parabéns Creche Municipal Fallet!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 23/04/2012 01:29

É preciso manter viva a nossa História. As crianças precisam conhecer o passado 
para entenderem o presente e planejar o futuro, evitando erros ou injustiças! O 
Dia do Índio é um dia de falarmos da História do Brasil. Com certeza foi um dia 
muito especial para as crianças da Creche!
Postado por 
Neilda
 em 23/04/2012 09:48

Que trabalho lindo o dessa creche! Essas crianças tem futuros brilhantes!
Postado por 
Barbara
 em 23/04/2012 21:16

Essas crianças são muito comportadas e atenciosas como vimos durante a 
apresentação dos indios , é realmente um otimo trabalho que a CM Fallet faz , 
alem de ser um processo de culturalização mostrando a diferentes culturas às 
crianças
Postado por 
Pedro
 em 23/04/2012 21:26

Parabéns pelo trabalho!! Deve ter sido um dia mesmo emocionante para essas 
crianças.
Postado por 
Joice Pinter
 em 23/04/2012 22:11

Parabéns a todos os envolvidos neste trabalho e nesta visita! Ficamos orgulhosos
de vocês!
Postado por 
José Luiz
 em 24/04/2012 08:19

Grande iniciativa essa da Creche Fallet, levar conhecimento para as crianças 
fora do espaço da creche. Parabéns a todos pelo lindo trabalho que realizam.
Postado por 
Fernanda
 em 24/04/2012 15:58

Minha filha é da turma do Mat. II da Creche Fallet,fazemos muitos culturais aos 
fins de semana mas esse q a creche proporcionou a trouxe muita alegria, ELA 
SIMPLESMENTE AMOU . Muito obrigada a Fabíola e Sandra por essa alegria.
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Postado por 
Jaqueline Oliveira
 em 24/04/2012 19:20

lindo foi os comentários que esses pequenos fizeram
depois da visita,eles gostaram de mais,foi muito bom pra eles
Postado por 
michele
 em 24/04/2012 19:32

PARABÉNS  A CRECHE DO FALLET , FICOU MUITO LEGAL O PASSEIO DE VOCÊS ADOREI VER 
MEU FILHO NO VIDEO E SABER QUE ELE GOSTOU TANTO!!!!!!!!!!
ASS: DANIELLE MÃE DO DANIEL TURMINHA 30
Postado por 
DANIELLE PEREIRA
 em 24/04/2012 20:49

Nos surpreendeu a curiosidade e eloquência do pequeno Kayk ávido por 
informações.
Postado por 
Fabiola Silva
 em 24/04/2012 22:01

Parabéns a equipe pelo belo trabalho! O espaço dado ao menino Kayk para 
expressar sua curiosidade já fala por si só da liberdade de expressão que com 
certeza é bem trabalhado nessa creche.
Postado por 
Elenice Mascarenhas
 em 25/04/2012 04:07

Realmente foi um momento ímpar na vida dos nossos baixinhos.Adorei muito esse 
passeio!!!
Postado por 
ROSALIA MARQUES
 em 25/04/2012 16:44

Eu me orgulho de trabalhar na CM Fallet,nossas crianças são crianças felizes e 
nós tbm.
Postado por 
Lucianita
 em 25/04/2012 21:59

Me sinto muito feliz por fazer parte dessa equipe. É gratificante poder 
compartilhar, com nossas crianças, momentos tão especiais e significativos.
Postado por 
Natalia Quaresma Bernardo
 em 26/04/2012 20:29

Realmente foi um dia muito especial, toda equipe está de parabéns pelo trabalho 
desenvolvido!
Postado por 
Leilane Santos
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 em 27/04/2012 20:19

Achei ótimo a Creche Municipal Fallet pormover esse momento na vida dessas 
crianças. Parábens a professora Leilane que trabalho junto nessa iniciativa e a 
todos os outros que apoiam esse tipo de atividade que coloca a criança em 
contato direto com outras fontes de conhecimento além das creches escolas etc. 
Parabéns a todos. Continuem assim, pois vocês estão em um ótimo caminho, fazendo
a diferença na vida de cada uma dessas crianças.
Postado por 
Darlane
 em 27/04/2012 20:20

Gente meu filho simplesmente adorou o passeio, achei uma iniciativa ótima das 
Diretoras!!
Acho também que deverias ter mais passeios desse!!É muito produtivo e educativo 
para as crianças!!
Obg as professoras e diretoras da Creche Fallet por cuidarem tão bem do meu 
filho!!
Postado por 
Tatiana Pilares
 em 28/04/2012 13:51

Quero parabenizar Dº Sandra e Fabíola pelo excelente trab q fizerão com a 
turminhaq por sinal mto interessante. kayk abiner fik mto feliz com o passeio. 
bjos da mamãe do kayk Abiner!!!!
Postado por 
Bárbara Dias
 em 28/04/2012 17:09

Paravéns as gestoras da creche e sua equipe, por proporcionar uma experiência 
tão real aos alunos que só conheciam os índios dos livros! Excelente iniciativa!
Postado por 
Cristiane Oliveira
 em 29/04/2012 20:19

Parabéns pelo trabalho impecável na creche. Essas crianças são muito lindas!
Postado por 
Larissa Grutes
 em 29/04/2012 20:37

Contagiosa a felicidade deles pelo saber , parabens s responsaveis :-)
Postado por 
isabella
 em 29/04/2012 22:23

Linda a creche, lindas as crianças, linda a iniciativa. Parabéns pelo exemplo!
Postado por 
Luigi
 em 30/04/2012 08:36

Pequenos detalhes como fazem a diferença,pois essas crianças vão saber disso 
futuramente. Parabéns a todos q/ se empenharam neste trabalho lindo !!!
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Postado por 
Reginagomes
 em 01/05/2012 19:38

parabens vcs fizerm um otimo trabalho,minha filha comenta ate hoje sobre o 
passeio.
Postado por 
selma
 em 12/06/2012 22:28
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 23/04/2012
<TÍTULO>
Registrando a Aprendizagem – Blog do EDI Igor Moraes da Silva

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, blogsdeescolas, edi, educaçãoinfantil.

     Recentemente o Blog do Espaço de 
Desenvolvimento Infantil, EDI Igor Moraes da Silva nasceu para o mundo virtual. 
Visitando este portfólio virtual encontramos informações sobre o patrono e 
registros de atividades realizadas com os alunos da Educação Infantil.

[FOTO]

Igor Moraes da Silva

Igor Moraes da Silva nasceu em 21 de agosto de 1997, na cidade do Rio de 
Janeiro. Filho de Inês Moraes da Silva e José Moraes da Silva, irmão de Eduardo 
Moraes da Silva, Inaldo Moraes da Silva e por criação Luciano Jeronimo da Silva.
Torcedor apaixonado do Flamengo, gostava de ir a estádios ver de perto os jogos.
Fazia escolinha de futebol pela SUDERJ, no condomínio onde morava, auxiliava no 
treinamento das crianças menores, assim como na distribuição de lanches. Para 
complementar a formação, foi chamado para frequentar a escolinha de futebol 
Roberto Dinamite, localizada na CEFAP (Centro de Formação e Aperfeiçoamento de 
Praças da PM/RJ). Não era uma criança muito diferente das outras de sua idade, 
gostava de festas, m
sica e videogame. Era alegre e lia a parte de esportes do jornal todos os dias, 
justamente para acompanhar o mundo do futebol. E por falar em futebol, esta era 
a sua maior paixão, sonhava em ser jogador, fazendo de tudo para realizar o seu 
sonho.

     Nota: Retirado do blog do EDI

O EDI Igor Moraes da Silva começou o mês de abril falando sobre Literatura 
Infantil com seus alunos. O tema da atividade foi 
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Projeto Literário Monteiro Lobato: Visitando o Sítio do Pica-pau Amarelo
.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Parabéns à equipe do EDI Igor Moraes da Silva, por apresentar o fantástico mundo
da Literatura Infantil às nossas crianças!

Conheça mais sobre o trabalho do EDI Igor Moraes da Silva, visitando o seu blog

[FOTO]

Professor, sua escola já tem blog? Envie o endereço para o representante 
Rioeduca de sua CRE. Queremos divulgar o trabalho desenvolvido em sua escola 
aqui no portal Rioeduca.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário ou clique em 
curtir
 para compartilhá-la com seus amigos no 
Facebook
.

Professora Renata Carvalho

Twitter: @tatarcrj

Email: renata.carvalho@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

Página 982



RIOEDUCA 2

blogsdeescolas
(402)

2ªcre
(192)

educaçãoinfantil
(100)

edi
(36)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns EDI Igor Moraes da Silva pela criação do blog.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 23/04/2012 01:32

Parabéns a toda equipe!!!! Fico feliz de ver o trabalho de vocês!!!!! Me deu uma
nostalgia de lembrar de todas nós arrumando este espaço. Sinto saudades! Um 
grande beijo.
Postado por 
Morgana Rezende
 em 23/04/2012 15:56

É gratificante ver nosso trabalho divulgado, com o apoio de pessoas que, assim 
como nós, pensam no desenvolvimento dos alunos, trazendo inovação e criatividade
para nossas escolas, servindo de inspiração aos que acreditam que, juntos, 
podemos mais.
Postado por 
Rosaria Carvalho
 em 24/04/2012 22:29
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 24/04/2012
<TÍTULO>
E.M. Barbara Ottoni: 90 anos - Brincando com a História

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, educaçãoinfantil.

O passeio pela história começa em 1922, ano da fundação da escola, e conta sobre
a vida da patrona e a história do prédio onde a escola está localizada.

[FOTO]

Bárbara Ottoni

No início do ano letivo, a direção colocou uma foto de Dona Bárbara Ottoni na 
entrada da escola. A intenção era despertar a curiosidade dos alunos para que 
estes tentassem descobrir de quem se tratava. Após isto, a equipe escolar 
apresentou a patrona aos alunos e começaram a falar sobre família e identidade, 
inclusive, dos pequeninos.

[FOTO]

[FOTO]

Além de estudarem sobre família e identidade, partindo da história da patrona da
escola, os alunos da E. M. Bárbara Ottoni visitaram a exposição 
Percurso Afetivo
, de Tarsila do Amaral, no Centro Cultural Banco do Brasil. Esta atividade faz 
parte do passeio pela história, uma vez que a Semana de Arte Moderna também 
aconteceu em 1922.

[FOTO]

Alunos da E.M. Bárbara Ottoni no Centro Cultural Banco do Brasil

Após conhecer a história de Dona Bárbara Ottoni, os alunos construíram um livro 
sobre a vida da patrona . Com o auxílio da coordenação pedagógica, as crianças 
foram desenhando cada momento importante da vida de Bárbara Ottoni e da história
da escola.

Assista ao vídeo que mostra o livro criado pelos alunos da E. M. Bárbara Ottoni,
cujo título é
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Bárbara Ottoni 
 Uma História de Amor
[VÍDEO]

Conheça mais sobre o trabalho desta unidade escolar visitando seu blog

http://embarbaraottoni.blogspot.com.br/

Professor, divulgue os blogs os projetos desenvolvidos por sua escola, basta 
entrar em contato com o representante Rioeduca em sua CRE.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário ou clique em 
curtir
 para compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Professora Renata Carvalho

Twitter: @tatarcrj

Email: renata.carvalho@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Nossa! Que saudade! Eu estudei no Barbara Ottoni! Tempo muito bom! Tempo de 
brincar no barco de cimento, que tinha naquela época e tb de brincar em um outro
pátio com brinquedos grandes! Lembro dos teatrinhos de fantoches e das aulas de 
música! Lembro tb que inaugurei um orelhão dentro da escola,será que ainda está 
lá?! Adoro a escola! Parabéns pelos 90 anos! Parabéns, Renata, pela postagem!!! 
Amei ver minha escola da infância por aqui!!!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 24/04/2012 06:56

Renata agradecemos a parceria com o RIOEDUCA. É sempre muito gratificante ver o 
trabalho realizado na escola sendo divulgado por vocês.
Postado por 
Valeria
 em 24/04/2012 12:38

Lindo trabalho ! Parabéns !!!
Postado por 
Tania
 em 24/04/2012 13:04

Parabéns equipe!!! São 90 anos de escola e muitos em que vocês constroem a 
história da educação desta cidade. Um grande abraço.
Postado por 
Morgana Rezende
 em 04/05/2012 02:41
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 20/04/2012
<TÍTULO>
Alunos de Olho no Programa Saúde nas Escolas

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, saúde.
O Programa Sa
de nas Escolas evidencia a preocupação com o bem-estar dos alunos da Rede 
Municipal do Rio de Janeiro.
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A sa
de dos olhos é de import
ncia singular, pois influencia diretamente na capacidade de desempenho dos 
alunos dentro das escolas.
Exames Oftalmológicos e prescrição de óculos foram ações previstas no programa 
que aconteceu este mês
na 8
 CRE. 
A equipe de Profissionais de Sa
de é formada por: Médico, Enfermeiro, Dentista, Psicólogo, Auxiliar de Sa
de Bucal e mais 160 Técnicos de Educação e Sa
de.
Os atendimentos implementam ações de promoção de sa
de para a melhoria da qualidade de vida dos alunos da Rede Municipal de 
Educação.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
<a
"twitter-share-button" data-count="none" data-text="Vejam no Portal Rioeduca: 
Alunos de Olho no Programa Saúde na Escolas" 
data-url="http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=2122" data-via="rioeduca" 
href="http://twitter.com/share">tweet 

Página 987



RIOEDUCA 2

8ªcre
(193)

saúde
(45)

<COMENTÁRIOS>

Meu filho estuda em uma escola da 8ª CRE. Existem umas escolas muito boas por 
lá. Esta iniciativa em parceria com a Saúde é uma ação de importancia 
incalculável! Parabéns por divulgarem para todos o que a escola pública tem de 
bom!
Postado por 
Adriano
 em 20/04/2012 16:51

Parabéns a todos os que fazem o Programa Saúde na Escola acontecer 
satisfatoriamente em nossas Unidades Escolares. Parabéns ao NSEC08!!! Éééééé da 
oitava!!!!!
Postado por 
Jô Cruz
 em 22/04/2012 19:33
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 25/04/2012
<TÍTULO>
Conquistando a Cidadania na E. M. Marinheiro João Cândido

<TAGS>
Tags: 
10ªcre.

[FOTO]
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[FOTO]

Há na escola um retrato do Patrono 
João C
ndido Felisberto, que nasceu no Rio Grande do Sul, em 24 de junho de 1880. Ele 
era filho de escravos e acompanhava seu pai nas viagens feitas para conduzir o 
gado.
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Otimo trabalho desenpenhado, por essas guerreiras, que estão, a cada dia 
semeando novos conhecimento para esses pequenos. Parabéns a toda equipe da E.M. 
Marinheiro Joaõ Candido
Postado por 
Cleber Nunes
 em 25/04/2012 10:23
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 23/04/2012
<TÍTULO>
O Estudo do Hino Nacional na E. M. Rodrigo Otávio

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, blogdeescolas, projetos.

Desde 22 de setembro de 2009, o Hino Nacional Brasileiro tornou-se obrigatório 
em escolas p
blicas e particulares de todo o País. Ao menos uma vez por semana,

todos os alunos do ensino fundamental devem cantá-lo. A lei foi sancionada dia 
21 de setembro de 2009, 
pelo vice-presidente, no exercício da Presidência, José Alencar.
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A
Escola Municipal Rodrigo Otávio
 realiza um trabalho todo especial voltado para o ensino do Hino Nacional 
Brasileiro. As crianças que estão em contato com o Hino Nacional, aprendem, 
gostam e sabem cantar direito; mesmo que a maior parte das palavras tenha um 
significado desconhecido para elas.

As turmas 1701, 1901 e 1903 desenvolveram um projeto sobre o Hino Nacional 
Brasileiro.
Num primeiro momento, assistiram 
a videos contendo letra e m
sica do Hino Nacional; souberam por que e como surgiu o hino e quem são os 
autores.
Em seguida, analisaram a ordem direta dos versos e fizeram um glossário para 
descobrir o significado de algumas palavras.

Para finalizar e descontrair, a professora passou um vídeo do Youtube, com 
candidatos que tentavam entrar no programa Ídolos, cantando o hino de maneira 
totalmente errada, inventando palavras que não existem na nossa língua!
 (Texto retirado do
http://emrodrigootavio.blogspot.com.br/
)
[VÍDEO]

Fique Sabendo um Pouco Mais Sobre o Hino Nacional

De acordo com o Capítulo V da Lei 5.700 (01/09/1971), que trata dos símbolos 
nacionais, durante a execução do Hino Nacional, todos devem tomar atitude de 
respeito, de pé e em silêncio. Civis do sexo masculino com a cabeça descoberta e
os militares em continência, segundo os regulamentos das respectivas 
corporações. Além disso, é vedada qualquer outra forma de saudação (gestual ou 
vocal como, por exemplo, aplausos, gritos de ordem ou manifestações ostensivas 
do gênero, sendo estas desrespeitosas ou não). Texto retirado da
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hino_Nacional_Brasileiro
[VÍDEO]

Parabéns aos professores e alunos envolvidos nesse projeto, pois temos o dever 
de conhecer nossa história e os personagens que agiram para a formação da nossa 
Nação.

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Amo de paixão nosso Hino Nacional ! Toda vez que cantava na escola eu ficava 
emocionada. Todas as Unidades Escolares deveriam trabalhar a letra do nosso Hino
e ensiná-lo  com amor e paixão,começando pelas séries iniciais.Parabéns E. M. 
Rodrigo Otávio por trabalhar o Hino Nacional com os alunos. A Escola  deve 
ensinar seus alunos  a amarem o  Hino  e os Símbolos Nacionais.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 23/04/2012 01:41

Parabéns à E.M. Rodrigo Otávio! Grandes valores estão sendo trabalhados 
utilizando o Hino Nacional como recurso. Que ideia legal a do vídeo de pessoas 
cantando o hino! Bem sugestivo! Parabéns!!!
Postado por 
Fabricio Macedo
 em 23/04/2012 15:14

Adoro trabalhar nesta UE e fazer parte desta equipe maravilhosa!!!! 
Maria Izabel - Prof.: Ed. Física - EM Rodrigo Otávio.
Postado por 
Maria Izabel
 em 24/04/2012 17:08
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Obrigada, Ana Acioly! Obrigada também a todos que comentaram!!
Postado por 
Flavia Chapetta
 em 27/04/2012 09:42
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 30/04/2012
<TÍTULO>
CIEP Primeiro de Maio, o Ser Humano em Primeiro Lugar!

<TAGS>
Tags: 
10ªcre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]
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[FOTO]
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[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 02/05/2012
<TÍTULO>
Escola Municipal República Árabe da Síria

<TAGS>
Tags: 
10ªcre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Clique no link, veja o vídeo e ouça o depoimento da professora Alita Soares da 
Costa, diretora adjunta da Escola Municipal Rep
blica Árabe da Síria, em gravação especial para o Portal do Rioeduca. 
http://migre.me/8MRlt
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[FOTO]
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 08/05/2012
<TÍTULO>
Escola Municipal Raja Gabaglia, do Patrono a sua Equipe

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, blogsdeescolas, patronos, projetos.

A Escola Municipal Raja Gabaglia nasce para o mundo virtual

     e apresenta-nos seu patrono,
que dedicou sua vida com entusiasmo,

     fé e esperança ao futuro de nosso povo.

A E. M. Raja Gabaglia nasceu para o mundo virtual em 15 de março de 2012, 
através do seu Blog. 

Embora
recente, é merecedor de destaque,
 pois engaja-se aos demais que fazem parte do Portal Rioeduca. 

Ele tem
a finalidade de mostrar ao Mundo, o trabalho que a escola desenvolve

através da Educação Infantil, do
Ensino Fundamental e PEJA,
além de envolver
sua
equipe que procura trabalhar
em parceria
com a comunidade.

[FOTO]

A Escola está localizada na Rua Sousa Caldas, N
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 45,
 Oswaldo Cruz, e atende as turmas de Educação Infantil e Ensino Fundamental (1
 ao 9
 anos) ...

[FOTO]

... E PEJA (diurno e noturno).

[FOTO]

O Patrono
Raja Gabaglia

Eugenio de Barros Raja Gabaglia
 nasceu em 14 de setembro de 1862 e faleceu em 25 de março de 1919.

De origem niteroiense, Eugenio de Barros Raja Gabaglia, filho do capitão-tenente
Giacomo Raja Gabaglia e de Maria de Natividade Bandeira de Mello Barros, foi 
morar, aos dez anos de idade, em Sobral, no Ceará, na companhia da mãe, após a 
perda do pai. 

Lá,
iniciou os seus estudos sob a direção de Andrade Pessoa. 

Voltou ao Rio de Janeiro aos 17 anos, quando ingressou no Colégio São Francisco 
de Paula, sob a direção do Cônego Belmonte, onde foi colega do poeta Olavo 
Bilac. 

Em 1880, matriculou-se na Escola Politécnica do Rio de Janeiro (atual Faculdade 
de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro), graduando-se em todos 
os cursos ali lecionados na época: Engenheiro Geógrafo, Engenheiro Civil, 
Engenheiro de Minas e Bacharel em Ciências Físicas e Matemáticas. Além disso, 
era versado em Francês, Inglês, Italiano, Espanhol, Latim e Alemão. Ainda 
estudante, estreou no magistério lecionando Matemática no curso regular na 
própria Escola Politécnica. 

Em 1896, ainda na Escola Politécnica, assumiu as cátedras de Direito, Economia 
Política e Portos de Mar. 

Foi professor substituto de Matemática e de História no Colégio Pedro II, onde 
dirigiu o externato e o internato no período de Novembro de 1912 a 1914. 

Ao longo de sua carreira, foi professor catedrático das cadeiras de Matemática 
Elementar, História Natural, Economia Política, Geografia, Mec
nica e Astronomia em várias instituições de renome na então capital brasileira, 
como por exemplo, o Instituto Bernardo de Vasconcellos, o Externato Aquino, a 
Escola Normal da Corte, o Colégio Militar do Rio de Janeiro, a Escola Naval. 
Nesta 
ltima ocupou as cadeiras de Cálculo Infinitesimal e de Geometria Analítica. 

Página 997



RIOEDUCA 2

Integrou várias comissões de Engenharia, com destaque para a de construção de 
Belo Horizonte (1894), a qual o homenageou com o nome de uma das principais vias
da cidade. 

Exerceu o cargo de Diretor da Repartição de Obras Hidráulicas e Construções 
Civis do Ministério da Marinha. Foi diretor do Montepio dos Servidores do 
Estado, membro do conselho diretor do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, 
membro da Academia Brasileira de Ciências e membro fundador da 
Comissão Internacional de Instrução Matemática
, em 1908.

Raja Gabaglia dedicou sua vida, com entusiasmo, cheio de fé e esperança no 
futuro de nosso povo.

Visite o novo blog da EM Raja Gabaglia

http://www.emrajagabaglia.blogspot.com.br/

Professor, sua escola já tem blog ou desenvolve algum projeto interessante? 

Entre em contato 
conosco para divulgá-los! 

O Portal Rioeduca é um espaço feito por e para professores. 

Participe também!

Prof
 Regina Bizarro _ Representante do Rioeduca/5

CRE

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

Facebook:
https://www.facebook.com/#!/rebiza/

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Muito legal essa iniciativa da escolas terem blogs, realmente isso é muito bom! 
Parabéns.
Postado por 
http://fazerfacebook.org
 em 08/05/2012 15:19

A GED da 5ª CRE parabeiza a escola pela iniciativa. Gostamos de ver a nova 
direção da escola empenhada em realizar um trabalho comprometido com a qualidade
e felicidade de nossos meninos e meninas.
Postado por 
Henrique
 em 15/05/2012 16:23
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 11/05/2012
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<TÍTULO>
Projeto Outono na Creche Municipal Amália Fernandez Conde

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, projetos.
Outono é a estação do ano que
é conhecida como a estação das frutas. Por este motivo, a Creche Municipal 
Amalia Fernandes Conde desenvolveu o Projeto Outono, que fez muito sucesso entre
seus alunos.

[FOTO]

Objetivos Específicos:
-
 conhecer as características da estação outono;
-
 explorar as formas e as cores das frutas;
-
 explorar os aromas e sabores das frutas.

Conte
dos englobados:
-
 Linguagem:
 textos sobre as frutas;
-
 Matemáticas:
 exploração de tamanhos, formas e cores;
-
 Ciência:
 desenvolvimento de percepção gustativa e tátil;
-
 Artes:
 histórias, pinturas e colagens de desenhos de frutas e árvores.
Desenvolvimento:
-
 conversa com as crianças sobre o outono;
-
 contação de histórias;
-
 produção coletiva de textos;
-
 montagem de cartaz com as partes de uma árvore;
-
 pintura de máscaras de frutas.
Culmin
ncia:
Fazer um Pic Nic de frutas.
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[FOTO]

[FOTO]
tweet

projetos
(334)

5ªcre
(268)

<COMENTÁRIOS>

Esse Projeto foi muito prazeroso para as crianças, pois puderam ter contato 
direto com diversas frutas, onde foi permitido trabalhar, também, sabores, 
cores, formas, olfato e etc.  Todos os profissionais estão de parabéns!!!
Postado por 
Sandra Barros
 em 11/05/2012 08:45

Eu sou uma mãe muito feliz por ter meu filho na Creche Amália!!!
Excelente creche com excelente profissionais. Parabenizo a tds que desenvolveram
esse projeto lindo e muito importante para nossas crianças. Parabéns, Tia 
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Sandra, Tia Denise, Tia Mary e tds as professoras e auxiliares da creche. Que 
venham outros projetos!!! Inverno, Primavera e Verão!!!! Bjs. Fernanda. Mãe do 
Renan.
Postado por 
Maria fernanda Dias Simões
 em 11/05/2012 08:49

Que lindo é o ser humano quando quer ajudar não?

Continuem assim 
Postado por 
Maria Candido
 em 11/05/2012 16:40

Parabéns  Creche Municipal Amália Fernandez Conde pelo lindo projeto .
Postado por 
Fatima Luca Braga
 em 11/05/2012 16:57

Sou responsável por aluno matriculado na Creche Amalia F. Conde e posso dizer, 
com toda certeza, que essa Creche é ótima, comprometida e diferenciada pelo 
trabalho de qualidade que oferece para nossos pequenos. Agradeço a Deus, sempre,
por ter colocado essa creche na vida de meu filho e na minha também. Parabéns 
para a diretora Sandra por saber gerenciar, com competência e sabedoria a 
Equipe. Parabéns para todas as Professoras e Auxiliares pelo carinho com nossos 
filhos. Parabéns para a Prefeitura pelo ótimo trabalho.  Ana Borges
Postado por 
Ana Borges
 em 11/05/2012 22:12

Durante esse projeto pudemos perceber o interesse das crianças pelas frutas, 
inclusive vários alunos experimentaram e passaram a apreciar outros sabores. É 
maravilhoso fazer parte do universal infantil desses pequeninos, pois 
compartilhamos várias experiências a cada dia!!! Sinto-me honrada em fazer parte
dessa equipe maravilhosa, na qual temos o total apoio da direção e dos pais. 
Posso definir a Creche Municipal Amália F. Conde como uma família feliz!!!
Postado por 
Cristina Lara
 em 11/05/2012 23:44

Fiquei muito orgulhosa em saber que a creche Amália teve o PROJETO OUTONO 
reconhecido. Sou mãe do Aluno Guilherme e sei o quanto meu filho ama a "escola" 
e as tias. Tudo na Creche é organizado e transparente e percebo que meu filho 
esta feliz e aprendendo coisas novas a cada dia. Muito obrigado a toda equipe da
Creche Amália por cuidarem com tanto carinho das nossas crianças. 
PARABÉNS!!!!!!!!!!!!
Postado por 
Cristiane Carvalho
 em 12/05/2012 01:50

Vocês não tem idéia do trabalho que a creche Amalia Fernendez faz. Não somente 
desenvolvendo a criatividade e o cconhecimento dos nossos pequenos...mas se 
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envolvendo om toda a formação desses pequenos.
   Não paga esse comprometimento. Sandra você e sua equipe são mil!
Postado por 
Marselle
 em 12/05/2012 10:10

Essa creche é maravilhosa e acolhedora. Ela é bem pequenininha, mas tem um 
coração enorme onde cabe todo mundo. Não tenho filho nela não, mas moro bem em 
frente e acompanho tudo bem de perto todos os dias, pois minha janela é de 
frente para ela. Como ela fica dentro de um condomínio, todos os moradores 
cuidam com carinho dela. Parabens para a diretora e todas as tias maravilhosas. 
Um grande beijo. Teresa, a vizinha amiga
Postado por 
Teresa Lucia
 em 12/05/2012 12:44

Fiz parte da equipe de profissionais da creche Amália  em 2010 e adorei. Foi uma
experiência enriquecedora para a minha vida. Parabéns à equipe que desenvolve 
seu trabalho não só com profissionalismo, mas também com o amor.
Postado por 
Lucia
 em 12/05/2012 14:16

Parábéns Sandra e sua equipe MARAVILHOSA, eu tenho  total confiança em toda 
equipe, minha filha está em boas mãos, já estou muito triste pois é o ultimo ano
da minha filha Juliana Vitória e sei q ela vai sentir muita falta.
Postado por 
Nadia Lisiane
 em 12/05/2012 14:36

A diretora Sandra Barros (eu) e toda a EQUIPE da Creche agradecem as postagens, 
o reconhecimento e valorização de nosso trabalho. Estamos felizes demais!!!!  
Muito obrigada
Postado por 
Creche M. Amália Fernandez Conde
 em 12/05/2012 18:44

Pessoas queridas da CM Amália. Agradeço por conhecê-las e as admiro por tudo de 
bom que têm feito. 
Parabéns pelo trabalho realizado, com muito carinho e envolvimento.
Postado por 
ReginaBizarro
 em 14/05/2012 00:00

esta muito lindo este projeto , a diretora Sandra Barros esta de parabens.
Postado por 
Giselle Cavalcante
 em 15/05/2012 15:45
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Terça-feira, 01/05/2012
<TÍTULO>
Espaço Virtual da E. M. Menezes Cortes

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, blogsdeescolas.

     A E. M. Menezes Cortes está localizada 
em Jacarepaguá (Freguesia) .
 A escola atende cerca de 1280 alunos do 6
 ao 9
 ano do ensino fundamental
em 2 turnos, diariamente.O blog da unidade escolar
 teve sua primeira postagem em setembro de 2011.

Confira, agora, fotos do evento organizado pela professora Rosa Helena e com 
trabalhos feitos pelos seus alunos, do 8
 ano:

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns E. M. Menezes Cortes! Lindo trabalho.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 01/05/2012 13:10

Lindo trabalho! Parabéns!
Postado por 
Rodinéa
 em 02/05/2012 00:34
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 03/05/2012
<TÍTULO>
O Sucesso do EDI Doutora Zilda Arns

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, educação, infantil.

     O Espaço de Desenvolvimento Infantil 
Doutora Zilda Arns funciona em horário integral e atende crianças da creche e 
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pré-escola. O EDI recebeu o Prêmio Anual de Qualidade da Educação em Educação 
Infantil da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro em 2010 e 2011.
A Secretária de Educação, Claudia Costin, participou da cerimônia de premiação 
no dia 11 de abril, no Clube Monte Líbano, no Leblon. A diretora do EDI Doutora 
Zilda Arns, Ana Maria de Souza, representou as diretoras que foram premiadas 
consecutivamente nos 
ltimos dois anos, subindo ao palco para premiação.
EDI Dra. Zilda Arns: 
Nossa principal meta é construir um ambiente onde a criança se sinta FELIZ. Para
fazer o outro feliz é preciso também estar feliz 
 a internalização envolve uma

     atividade externa que deve ser 
modificada para se tornar uma atividade interna 
 e para que isto ocorra, este lugar também tem que ser especial para quem lida 
com a criança. Não há desenvolvimento sem afetividade. A criança precisa 
vivenciar o afeto para interagir, crescer, aprender e se desenvolver.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Rioeduca: Que mensagem quer deixar para os leitores do Rioeduca?

Para saber mais sobre a premiação, acesse o link abaixo:
http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/exibeconteudo?article-id=2733381

[FOTO]
tweet

Página 1006



RIOEDUCA 2

7ªcre
(192)

educação
(73)

infantil
(14)

<COMENTÁRIOS>

Q este trabalho renda muitos frutos! Parabéns!
Postado por 
Alessandra Savaget
 em 03/05/2012 08:45

Que linda postagem!  Parabéns EDI Doutora Zilda Arns e desejo muito sucesso em 
2012.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 03/05/2012 18:18

Ana e equipe, Parabéns pelo trabalho!!!!
A paixão de vocês pela educação está refletida em cada ação. Vocês "afetam" cada
criança!!!
Um grande abraço . Morgana ( 2ªCRE/GED)
Postado por 
Morgana Rezende
 em 04/05/2012 00:58
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 25/04/2012
<TÍTULO>
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C. M. Aconchego e Rio +20: Portas para o Futuro

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, meioambiente, creches, blogsdeescolas.

Em 1992, o mundo voltou os olhos para o Rio de Janeiro e repensou a maneira de 
se relacionar com o consumo e a natureza. Vinte anos depois, a sustentabilidade 
ainda é a palavra de ordem e o mundo volta a se reunir pelo futuro do Planeta.

O futuro, às vezes, parece muito distante e acaba em segundo plano. É preciso 
vê-lo no rosto de nossas crianças e começar já a prepará-las. Assim pensa a 
equipe da Creche Municipal Aconchego. Seu Projeto Político Pedagógico deste ano:
Aconchego com a Rio+20 - Uma porta para o futuro, tem como tema a 
Sustentabilidade.

[FOTO]

Para iniciar as reflexões, mesmo com as crianças tão pequenas da creche, o tema 
de fevereiro e março foi ligado à realidade próxima dos pequeninos. Muitos deles
estão em seu primeiro ano longe do colinho das mamães e é preciso saber lidar 
com as mudanças de espaço e de comportamento. Além disso, a presença da natureza
sempre ajuda a refletir sobre sua import
ncia. Assim, o acolhimento das crianças na creche e a visita ilustre de uma 
tartaruga foram o ponto de partida do projeto. Algumas das atividades realizadas
podem ser conferidas no blog 
Creche Aconchego
.

[FOTO]

A visitante sob os olhares curiosos dos pequeninos

As atividades continuaram em abril, com o foco na alimentação saudável. O

s responsáveis presentes receberam orientações sobre o processo de produção dos 
alimentos e o consumo consciente.

[FOTO]

O Projeto Político Pedagógico prosseguirá ao longo do ano, pois o objetivo a ser
alcançado não é de curto prazo. A equipe da creche sabe do seu papel no futuro e
está de portas abertas para prepará-lo no seu trabalho com os alunos.
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[FOTO]
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Para manter-se atualizado neste projeto e em outras atividades da creche, siga o
blog e comente. A equipe aguarda sua contribuição. Afinal, o futuro é nosso.

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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3ªcre
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meioambiente
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creches
(89)
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<COMENTÁRIOS>

Obrigada pela linda postagem ... Estamos trabalhando por um futuro melhor e 
aguardamos muitas visitas durante este ano.
Postado por 
Edna Novaes
 em 25/04/2012 12:18

O futuro depende das nossas ações  hoje.Adorei
Postado por 
silene de freitas pereira
 em 25/04/2012 22:37
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 27/04/2012
<TÍTULO>
Da Alimentação Saudável na C. M. Sylvia Orthof

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, saúde, educaçãoinfantil, creches, blogsdeescolas.
[VÍDEO]

A alimentação saudável e a prevenção da obesidade foi um dos temas sugeridos 
pelo MEC para reflexão escolar em março e abril. A C. M. Sylvia Orthof explorou 
muitos 
ngulos do tema.

A obesidade, inclusive infantil, tem preocupado os profissionais da área de sa
de e chega até os educadores em busca de formas de Prevenção. A educação 
alimentar visa proporcionar oportunidades de conhecimento de novos sabores mais 
saudáveis e naturais e afastar os pequeninos da alimentação vazia de nutrientes.
Nada melhor que começar cedo quando as preferências ainda estão sendo formadas. 
A curiosidade dos pequenos frente a novos alimentos e sabores ainda é maior do 
que aquela rejeição ao alimento desconhecido.

[FOTO]

Desenvolvimento da autonomia na alimentação EI 
 40
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A equipe da Creche Municipal Sylvia Orthof aproveitou o tema até o caroço e 
desenvolveu uma série de atividades. Os quatro sentidos passaram as frutas em 
revista. Elas foram vistas, tocadas, cheiradas e saboreadas. Além disso, as 
professoras de Educação Infantil e as agentes auxiliares da creche elaboraram 
jogos da memória e dominó para organizar alguns conceitos.

[FOTO]

Jogo da Memória da Alimentação Saudável

A criança dessa faixa etária precisa muito do concreto para assimilar 
conhecimento. A partir das cores das frutas, elas foram adquirindo conceitos, 
enriquecidos a seguir pela fantasia das histórias contadas para eles. Quem disse
que não é possível trabalhar intertextualidade com os pequeninos? Assim eles 
viajaram em diferentes textos em que a maçã, uma das frutas trabalhadas, aparece
em diferentes situações e contextos. Foi maçã com bichinho, maçã envenenada e 
Chapeuzinho Vermelho.

Chapeuzinho Vermelho? Tem maçã na Chapeuzinho Vermelho? Claro que não, mas tem o
vermelho da maçã em mais um conhecimento agregado a partir da busca de uma 
alimentação saudável. 

[FOTO]

[FOTO]

Livros trabalhados a partir da alimentação saudável

Tudo isso eu descobri navegando no blog da 
Creche Municipal Sylvia Orthof
 que, com uma homenageada tão amiga dos livros e das belas histórias, tinha que 
ter um diferencial. Pois bem, as informações das atividades são todas rimadas. 
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Assim fica muito mais gostoso ver o trabalho realizado por essa equipe.

[FOTO]

Confiram a apresentação da maçã para o EI 
 30 no vídeo e as rimas do blog. Com certeza, vai ficar com água na boca e fome 
de saber como esses pequeninos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns ao trabalho !!!!
Postado por 
Edna Novaes
 em 27/04/2012 15:32

Alimentação saudável é o que interessa o resto não tem pressa! Parabéns C. M. 
Sylvia Orthof pelo trabalho.
Postado por 
Fatima Lucia Brga
 em 27/04/2012 16:14

Muito legal ver nossa creche aqui no Rio Educa! Isso é só um pedacinho do que 
nos somos capazes. Legal tb foi ver a reação da turminha do MII na hora que 
comecei a filmar... Parabéns a todos nós!
Postado por 
Leandro
 em 28/04/2012 18:30

"Uma andorinha só, não faz verão, 
assim como, uma maçã, apenas, não basta na alimentação! Todos trabalhamos juntos
com muita satisfação!
Obrigada, Rioeduca, 
em especial, à Angela R. de Freitas pela divulgação! Toda a equipe da CMSO 
agradece o carinho e a atenção!
Postado por 
Elisa Machado da Costa
 em 28/04/2012 20:46

Parabéns a Creche Municipal Sylvia Orthof !!!!
Postado por 
Luciana Pereira
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 em 29/04/2012 13:36
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 01/05/2012
<TÍTULO>
Professora Miriam e o 6º Ano Experimental na E. M. Paulo Renato

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, 6ºanoexperimental.

[FOTO]

Fui convidada pela professora Paula da GED, que acompanha as turmas de 6
 ano experimental da 9
 CRE, para participar da reunião mensal que esta gerência tem com as 
coordenadoras e professoras regentes dos 6
 anos. 
Ela me pediu que apresentasse a 
Plataforma de Aulas Digitais Educopédia 
e as possíveis adequações do uso das aulas offline. Nesta ocasião, tive o prazer
de conhecer a professora Miriam, que ao final da reunião veio conversar comigo e
mostrou grande interesse em aprender a preparar o material das aulas para uso 
offline, já que sua escola, que foi recentemente inaugurada, ainda não conta com
conexão de Banda Larga.

[FOTO]

Visitei a escola no dia 2 de abril para dar continuidade nas orientações sobre o
uso da Educopédia 
offline 
e encontrei um ambiente muito bonito e com um astral maravilhoso. Fui 
carinhosamente recebida pela 
diretora Regina Célia Gabriel Gonçalves 
e pela 
coordenadora Cristiane Avillez Nogueira 
e em seguida fui à sala da 
professora Miriam Viana
 conhecer seus alunos.

[FOTO]

Em conversa com a professora Miriam, resolvemos fazer uma entrevista para ser 
apresentada aqui neste espaço de trocas que falasse um pouco de sua experiência 
na SME e com a turma do 6
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 ano experimental.

[FOTO]

Segue a fala da professora: 

Cheguei à SME no ano passado, mais precisamente em junho e 
recebi uma turma de 4
 ano, que no início foi bem difícil, devido à falta de costume com o sistema, 
com o p
blico- alvo, com a metodologia e com o próprio grupo de trabalho, tendo em vista
que sempre trabalhei em rede privada, num regime completamente diferente.

Penso que nosso maior desafio na Rede Municipal é envolver os pais no nosso 
trabalho, motivar os alunos, fazer com que eles tenham vontade de estudar, 
querer vencer na vida, atingirem metas, buscarem uma profissão.

Sempre quis ser professora. Desde pequena já brincava com minhas bonecas, 
fazendo delas meus alunos.

Depois que cresci, continuei a buscar meu objetivo, pois não me vejo fazendo 
outra coisa senão ensinar, proporcionar às pessoas a oportunidade de aprender e 
de mudar seu futuro.

Como disse, trabalhei durante 4 anos numa creche e 16 anos em escola particular.
Foi um tempo bom de muito aprendizado.

Acho que nossa principal meta, enquanto educadores, é envolver os alunos de 
forma que eles se sintam atraídos pela escola. Eles precisam desejar estar lá o 
tempo que for necessário, seja estudando, ajudando no trabalho com outras 
crianças, desenvolvendo atividades recreativas, esportivas, dança, artes e etc.

Em nossa escola, nosso maior desafio é atrair os pais, é envolvê-los nas tarefas
dos seus filhos, é trazê-los mais para perto. É 
convencer
 os alunos de que é possível sonhar, mudar a atual realidade estudando.

[FOTO]

Quanto à Educopédia, tem sido bem legal, embora ainda não esteja usando em sala,
tenho incentivado a fazerem uso dela em casa ou na LanHouse. De acordo com o 
conte
do ensinado, oriento como eles tem que fazer e no dia seguinte
 discutimos o que eles acharam, o que aprenderam, se gostaram e etc. Quem não 
faz a pesquisa acaba ficando curioso pra saber como é. Há um grupo que já está 
fazendo uso dessa ferramenta constantemente, isso tem me deixado bem animada.
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Tenho participado dos encontros de capacitação, trocado informações com as 
colegas das outras turmas de 6
 ano, tanto minha coordenadora quanto minha diretora têm me ajudado bastante 
neste início de trabalho. Faço pesquisa na Internet, busco sites, sugestões de 
aula e a própria Educopédia como fonte de pesquisa e enriquecimento do meu 
trabalho.

[FOTO]

Nosso cotidiano tem sido bem rico. Fazemos leituras constantemente. Minha turma,
particularmente, gosta muito de trabalho de desenhos, de artes; tenho tentado 
explorar o máximo dessa criatividade para outras áreas, também gostam de teatro 
e dança (comportamento peculiar da idade). 

Minha 
nica ressalva é a falta dos professores de m
sica e Inglês. A turma 1602 (tarde) neste bimestre, ainda 
não teve aulas destas disciplinas.

Quanto à mentalidade e estrutura da SME, estou conhecendo agora. Não sei como 
funcionava antes, portanto não tenho argumentos neste sentido, mas penso que 
temos que estar abertos às mudanças, se o objetivo for para melhorar, e não 
mudar só por mudar ou pra fazer diferent. Nossos alunos devem sempre ser o 
principal alvo, mudar para eles e por eles.

Miriam Viana

Gostaria de deixar registrado aqui a grande admiração que tenho por esta equipe 
da E. M. Paulo Renato, principalmente por estar, de certa forma, acompanhando o 
empenho desta equipe para que o trabalho seja realizado da melhor forma 
possível. Parabéns a todos vocês e contem conosco para o que precisarem.

Não deixe, também, de visitar o 
Blog da E. M. Paulo Renato
.

Divulgue seu trabalho. Este espaço foi criado para isso. 

 Basta enviar um e-mail ao 
representante da sua CRE 

 com um breve relato e registros de imagens (fotos, vídeos ou ppt), 

 que você também poderá fazer parte desta 

REVOLUÇÃO.
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Prof
 Márcia Cristina Alves

     Representante do Rioeduca na 9
CRE

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves 

[FOTO]
tweet

9ªcre
(227)

6ºanoexperimental
(2)

<COMENTÁRIOS>
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Parabéns Professora Miriam Viana pelo grande interesse em utilizar a Educopédia 
com seus alunos.Como  dito por você acima : "o maior desafio é motivar os 
alunos, fazer com que eles tenham vontade de estudar ." A Educopédia é uma 
poderosa ferramenta para motivá-los.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 01/05/2012 13:25

Parabéns à prof. Miriam pelo trabalho! Acredito que quando nos envolvemos já 
estamos no caminho certo! Concordo que nosso grande desafio é envolver os 
responsáveis e os alunos para que os mesmos percebam a diferença que faz a 
educação bem assistida. Mas tenho certeza que a E.M. Paulo Renato, apesar de tão
novinha já está fazendo a diferença na Comunidade em que está inserida.
Postado por 
Linda Luiza
 em 01/05/2012 16:45
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 03/05/2012
<TÍTULO>
Capacitação Educopédia na E. M. Prof. Orminda Rodrigues

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, capacitação, educopédia.

No dia 25 de abril, foi realizado o 1
 Centro de Estudos Integral de 2012. Várias escolas tiveram em sua pauta de 
reunião a Oficina da Educopédia, que foi realizada pela SUBTE/SME e ministrada 
por educopedistas, rioeducadores e estagiários de informática das escolas do 
amanhã.

A E. M. Professora Orminda Rodrigues da 9
 Coordenadoria Regional de Educação também 
contou com a Capacitação Educopédia. A escola se preparou para que os 
professores participassem da ação de forma integral. 

A equipe de direção e coordenação pedagógica foi bastante solícita e 
entusiasmada em receber esta capacitação. A mesma foi ministrada pelos 
professores Mario Junior Mangabeira (Educopedista de Inglês) e professora 
Luciana (Educopedista de Língua Portuguesa), que juntos apresentaram a 
plataforma aos professores.

[FOTO]
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[FOTO]

Confira o depoimento do professor Mario:

Iniciamos a Capacitação nos apresentando e contando um pouco sobre a nossa 
trajetória no projeto. Como a escola só atende turmas de EI ao 3
 ano, focamos a capacitação nas aulas da Ciranda Infantil, Caixa Mágica e Pé de 
Vento. A professora Luciana mostrou a ambiência da plataforma e as aulas da 
Educação Infantil. Demonstrei encaminhamentos didático-pedagógicos com o uso do 
Pé de Vento e apresentei a funcionalidade do portal Rioeduca.

[FOTO]

Professor Mario (em pé) e professora Luciana (ao computador)

Também incentivamos o uso da Educopédia em Grandes Obras e Asas de Papel pela 
professora da Sala de Leitura e os demais professores. Exemplificamos a 
utilização da Educopédia offline e a import
ncia do uso dos planos de aula referentes às aulas.

Percebemos que a equipe, inclusive a direção, notaram a grande ferramenta 
pedagógica que é a Educopédia. Ficou evidente que a capacitação renderá frutos, 
uma vez que os professores começarão, aos poucos, incluir o uso da plataforma no
planejamento pedagógico.

Ao final da Capacitação, realizamos um sorteio de duas blusas do projeto. Os 
ganhadores foram a professora da Sala de Leitura e o Estagiário da escola que 
ajudou bastante quanto à instalação do datashow e conexão à internet. O sortudo 
também levou a blusa Educopédia Redes Sociais.

[FOTO]

[FOTO]

Se a sua escola ou professor tem um blog ou está integrada em algum projeto,

aproveite para divulgar e concorrer ao 
Troféu Rioeduca 2012
.

Basta enviar um e-mail ao 
representante da sua CRE

Prof
 Márcia Cristina Alves
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     Representante do Rioeduca na 9
CRE

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves 

[FOTO]
tweet

9ªcre
(227)

educopédia
(86)

capacitação
(52)
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<COMENTÁRIOS>

A E. M. Professora Orminda começará a usar a Educopédia  no planejamento 
pedagógico por perceberem a grande ferramenta que é a plataforma. Tenha certeza 
que  professores e alunos ganharão com essa inclusão no planejamento.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 03/05/2012 18:26

Foi um prazer estar com essa equipe entusiasmada em fazer mais e melhor! Tenho 
certeza de que darão show quanto ao uso da Educopédia. Todos saindo 
ganhando...Muito bom isso!  (:
Postado por 
Mario Mangabeira
 em 03/05/2012 19:01
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 25/04/2012
<TÍTULO>
Aceleração de Estudos com Cooperação no Projeto Autonomia Carioca

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, autonomiacarioca.
A Escola Municipal Pracinha João da Silva é uma das escolas da 8
 CRE, que participa do Projeto Autonomia Carioca. 
Os alunos inseridos neste projeto têm oportunidade de acelerar seus estudos 
através de aulas din
micas, bem elaboradas e que valorizam a participação e a colaboração dos alunos 
na construção do conhecimento.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Fonte: 
http://www.blogautonomiapracinha.blogspot.com.br

[FOTO]
tweet
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8ªcre
(193)

autonomiacarioca
(6)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 26/04/2012
<TÍTULO>
O Incentivo à Leitura na Pré-Escola

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, eventos.

Fazer de cada criança um leitor, requer atividades diárias em que a garotada 
tenha a oportunidade de ler, trocar idéias, comentar notícias e muito mais.

[FOTO]
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Unidades Escolares da 4
CRE No 14
 Salão do Livro

A aprendizagem da leitura e da escrita é um processo contínuo, cujo sucesso é
determinado em larga escala pela ação intencional dos educadores. É dever de 
todo professor, desde a Educação Infantil, incentivar a leitura, antes mesmo de 
a turma aprender formalmeente a ler. 

[FOTO]

Daí a import
ncia de iniciar esse trabalho ainda na Educação Infantil. Além de aproximar as 
crianças do mundo letrado, a leitura alimenta o imaginário e incorpora essa 
experiência à brincadeira, ao desenho e às histórias que todos os pequenos 
gostam de contar.

[FOTO]

Todo esse trabalho faz com que a
criança busque espontaneamente a leitura com frequência, que comentem as 
histórias preferidas e que adquiram o hábito de levar livros emprestados para 
casa.

Alfabetizar-se é, antes de mais
nada, aprender a ler o mundo e compreender o seu contexto; não numa manipulação 
mec
nica de palavras, mas numa relação din
mica que vincula linguagem e realidade.

     FREIRE (1976, p. 21)

[FOTO]
tweet
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eventos
(210)

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Incentivar a leitura é algo que independe da idade, porém começar o quanto antes
é uma oportunidade que a SME dá aos nossos pequeninos. Incentivando, abrindo 
espaços e proporcionando visitas como esta, levando as crianças a terem contato 
com o mundo da leitura. Excelente iniciativa! Parabéns ao Rioeduca por valorizar
esse momento dos nossos alunos!
Postado por 
Sarita
 em 26/04/2012 10:31

Adorei a ideia de levar os pequenos à passeios culturais, muito bom o incentivo 
à leitura deve sim começar desde cedo!! Mais uma vez parabéns à 4ªCRE!!
Postado por 
Luiza Maciel
 em 26/04/2012 11:55

Minha amiga querida, Sarita. Fiquei muito contente em lhe ver com os pequenos da
EDI Joaquim Venâncio, que você tanto ama. Deus abençoe a todos aqueles que se 
dedicam aos nossos meninos e meninas, assim como você o faz. 
Parabéns a EDI Joaquim Venâncio, a EM Jardim de Infância Pierre Janet e a EM 
Professora Maria de Cerqueira, pelo incentivo a leitura e pela lembrança deste 
dia maravilhoso.
Postado por 
ReginaBizarro
 em 26/04/2012 23:18
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 03/05/2012
<TÍTULO>
Educopédia na E. M. Odilon de Andrade
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<TAGS>
Tags: 
4ªcre, eventos, capacitação, educopédia.

A Escola Municipal Odilon de Andrade recebe o Rioeduca e a Educopédia em sua 
Unidade, para que seus professores apropriem-se dessas novas ferramentas 
educacionais da SME.

[FOTO]

Durante a dinamização, os professores da Odilon 
receberam as orientações para a ativação de suas contas de e-mail Rioeduca.net e
ficaram sabendo que tal 
ação é primordial para a utilização da Educopéia em sua totalidade, ou seja para
o efetivo acesso às aulas com os seus

respectivos planos e apresentações offline.

Cada membro desse grupo, um a um teve a oportunidade de visitar e explorar as 
aulas como VISITANTE e como PROFESSOR, o que lhes deu visisbilidade não só da 
proposta, quanto da 
utilização das aulas da
Educopédia
.

Além disso, eles 
acessaram seus e-mails 
Rioeduca.net
 com o objetivo de conhecerem os recursos oferecidos pelo novo canal de 
comunicação dos profissionais da Rede.

Repercurssão do grupo após a din
mica

Toda a equipe presente mostrou-se receptiva ao assunto trabalhado e no decorrer 
das atividades algumas falas foram pontuais no que diz respeito à aceitação 
dessa nova tecnologia educacional chamada Educopédia.

A Professora 
Carmen Santos contou que já havia visitado as aulas da Educopédia e que agora, 
após o nosso encontro, sentia-se mais segura para utilizá-las em sala de aula 
com seus alunos.

Juçara Cardozo, professora de uma turma de projeto na escola, diz estar 
entusiasmada com a proposta apresentada e contou que as aulas farão parte de sua
prática na sala de aula.

[FOTO]
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A equipe Rioeduca e Educopédia parabeniza a Escola Municipal Odilon de Andrade 
pela iniciativa de capacitar seus 
docentes a fim de contagiar toda a escola com a utilização de um material 
pedagógico especialmente desenvolvido por professores da própria Rede.

E você professor já se apropriou desses instrumentos digitais? Se não, peça a 
sua Escola para agendar com o
educopedia@rioeduca.net
 um encontro e garanta mais esse recurso para as suas aulas!

[FOTO]
tweet

eventos
(210)

4ªcre
(164)

educopédia
(86)

capacitação
(52)
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<COMENTÁRIOS>

Ótima iniciativa da Odilon e excelente parceria da Ana Acioly, sempre 
estimulando o trabalho de inclusão digital nas escolas da 4ªCRE. Valeu!
Bjks
Stella
Postado por 
Stella Reis
 em 03/05/2012 07:39

Obrigado, Ana Acioly, pelo apoio e dedicação! A Educopédia vai "bombar" na 
Odilon, afinal de contas, educação e tecnologia hoje formam uma aliança 
necessária. Parabéns!
Postado por 
Andre
 em 03/05/2012 09:51

PARABÉNS A ESCOLA PELA INICIATIVA!
Postado por 
E.M David Pérez
 em 03/05/2012 14:01

Parabéns Ana pela postagem e a   Escola Municipal Odilon de Andrade pela 
iniciativa e vontade de utilizar a Plataforma Educopédia no planejamento da 
escola.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 03/05/2012 18:29
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 26/04/2012
<TÍTULO>
Núcleo de Artes Avenida dos Desfiles - Onde a Arte Acontece!

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.
O N
cleo de Artes Avenida dos Desfiles está localizado no Sambódromo -
Setor 12,
Av. Salvador de Sá, S/N
 - Cidade Nova 
e realiza um competente trabalho de incentivo à arte. O Programa Pedagógico 
oferece diversas oficinas artísticas gratuitas para a comunidade escolar e dá 
oportunidade a uma interação sociocultural entre comunidades diversas.

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]
tweet

projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Muito boa a iniciativa da prefeitura. Arte é tudo de bom!!
Postado por 
Elba
 em 26/04/2012 11:01

Gostei muito do trabalho! Meu filho tem 8 anos , pena que não é perto, pois 
essas oficinas são muito boas!
Postado por 
Janaína de Jesus Silva
 em 26/04/2012 11:04
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Excelente trabalho! Parabéns a todos do Núcleo de Arte!
Postado por 
JOSÉ LUIZ
 em 26/04/2012 11:59

Não sabia que a prefeitura tinha essas ações! Temos mesmo uma educação 
atuante!!!!!
Postado por 
Letícia Mazzoli
 em 26/04/2012 13:58

Na época em que estudei não havia  Núcleo de Artes.Parabéns pelo Núcleo de Artes
Avenida dos Desfiles!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 26/04/2012 21:53
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 26/04/2012
<TÍTULO>
Curso de Extensão  - Diversidade na Escola

<TAGS>
Tags: 
capacitação, curso.

[FOTO]

Pólo Centro: Segundas e Quartas-feiras

     Secretaria Municipal de Educação do Rio 
de Janeiro 
 sala 425 

     4
 andar 
 De 18h as 22h 

Pólo Zona Oeste: Terças e Quintas-feiras

     E. M. 08.33.022 Nicarágua 
 Av. Santa Cruz n
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 1.015 - Realengo 
 De 18h as 22h

     Carga Horária: 80 horas presenciais e 40
não presenciais.

P
blico Alvo: Profissionais da Educação:

Direção

Coordenadores Pedagógicos

Professores Regentes

Profissionais das Equipes do NIAP/PROINAPE

Profissionais que atuam nas equipes das Coordenadorias Regionais de Educação

Outros profissionais lotados na Secretaria Municipal de Educação

Inscrições:

Diretamente com a UFRJ, pelo link: 

http://www.pr5.ufrj.br/diversidade

Duração do Curso: 

     Polo Centro: De 02/05/2012 a 18/07/2012

     Polo Zona Oeste: 03/05/2012 a 19/07/2012

     A certificação será conferida com 75% de
presença e a realização das atividades propostas como avaliação.

Mais informações: NIAP 
 N
cleo Interdisciplinar de Apoio às Unidades Escolares 
 Tel: 2293-0457 ou 2976-2348
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[FOTO]
tweet

capacitação
(52)

curso
(3)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 01/05/2012
<TÍTULO>
Educopédia e a E. M. Oswaldo Aranha no Centro de Estudos Integral

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, educopédia, rioeduca.
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Dia 25 de abril foi dia de Centro de 
Estudos,

     onde professores da E. M. Oswaldo Aranha
puderam conhecer a plataforma da Educopédia, além de obter informes sobre o 
Rioeduca, seu portal e e-mails.

No dia 25 de abril, aconteceu o Centro de Estudos Integral em todas as Unidades 
Escolares da Secretaria Municipal de Educação da Cidade do Rio de Janeiro.

Muitas escolas se mobilizaram e, com antecedência, solicitaram a Capacitação da 
Educopédia que é dinamizada
por
Educopedistas e/ou representantes da Empresa MStech, responsáveis pela din
mica da plataforma.

Na 5
 CRE, uma das escolas que recebeu a Capacitação foi a E. M. Oswaldo Aranha, em 
que MSTeck e Rioeduca estiveram presentes.
 O encontro foi excelente e possibilitou aos professores um encontro aberto para
o conhecimento desta plataforma colaborativa.
[VÍDEO]

     Os professores da escola estavam 
presentes, junto com a Coordenadora Pedagógica, Luzia de Fátima,
e a
Diretora Adjunta (e ex diretora), professora Wanda, todos orientados pela
atual diretora, professora Denise.

Ao iniciar a Capacitação, a prof
 Denise, diretora da escola, deu boas-vindas às representantes, tanto da MSteck,
professora Claudia Francez, assim como a representante do Rioeduca, professora 
Regina Bizarro e os

professores foram un
nimes em afirmar que querem trabalhar com as aulas digitais da Educopédia, além 
de terem a possibilidade de usarem todas as ferramentas que a Plataforma 
oferece.

A professora da Sala de Leitura, professora Lilian Mara da Silva, apresentou o 
curta 
Os fantásticos livros voadores do Sr. Morris Lessmore
, escrito por Willian Joyce, sensibilizando o grupo. 

O
filme
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narra uma história sobre pessoas que dedicam suas vidas aos livros e de livros 
que devolvem esse favor. É uma verdadeira carta de amor, afinal podemos 
encontrar nele beleza e a fonte da juventude! 

Com o título original 
The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore
 o curta metragem foi o vencedor do Oscar 2012 para filme de animação.

[FOTO]

O filme tem duração de 14min e 49s e vale a pena assistir, além de usá-lo em 
aulas nas Salas de Leitura e na própria sala de aula.

[VÍDEO]

Após a apresentação do vídeo, a professora Denise, diretora da Unidade Escolar, 
falou que os livros tem o poder de nos fazer viajar por mundos fantásticos; que 
o vendaval acontecido na história nos remete ao aluno que não consegue aprender;
temos que comer muitas letrinhas para ficar antenados ao novo; que a mágica da 
leitura nos traz alegria; a magia que fica, o l
dico e a import
ncia da m
sica na arte de ensinar. Com o livro, tudo ganha cor e vida. 

     Mas... Surgiu
a pergunta: Os livros estão com dias contados?

Não, todos foram unanimes em responder! 

Eles estarão eternamente presentes, embora as novas tecnologias na arte de 
mediar o ensino sejam muito necessárias, pois temos que acompanhar
as mudanças no mundo, superando
dificuldades que venham
existir nesta era digital.

Logo a seguir, a representante do Rioeduca, prof
 Regina Bizarro, falou da import
ncia dos Blogs de professores e escolas no Portal Rioeduca, da import
ncia de comentarem as postagens, pois são fundamentais para que possamos medir a
intensidade do trabalho, que é fundamental para que o mundo reconheça a 
singularidade da educação carioca. 

Falou, também, da import
ncia dos e-mails de professores e alunos e orientou que acessem o Portal 
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Rioeduca
preenchendo um questionário, caso não conseguissem pelos meios normais. 

Em destaque, aqueles que tiverem dificuldades de acesso poderão ir ao Portal a 
fim de comunicarem à Gerência da Educopédia, que estará pronta a resolver essa 
questão.

Instantes após, a
representante do MsTech, prof
 Claudia Francez, apresentou a pergunta: 
Para trabalhar com tecnologias nas escolas é necessário ser um especialista?
.

Começa assim a apresentação da Plataforma Educopédia e para assisti-la clique na
imagem abaixo.

[FOTO]

Foram momentos de prazer e descontração, além de serem de extrema necessidade, 
visto a import
ncia que a Plataforma tem em relação a soma na aprendizagem dos alunos, assim 
como proporcionar ao professor mais uma ferramenta para que suas aulas sejam 
mais din
micas e colaborativas.

Informe-se sobre a
Educopédia acessando
o blog 

http://educopedia2010.blogspot.com

Acompanhem os trabalhos da EM Oswaldo Aranha através de seu blog 
http://escolamunicipaloswaldoaranha.blogspot.com.br/

Professor, sua escola já tem blog ou desenvolve algum projeto interessante? 

Entre em contato conosco 
AQUI
 para divulgá-los! O Portal Rioeduca é um espaço feito por e para professores. 

Participe também!

Prof
 Regina Bizarro _ Representante do Rioeduca/5
CRE

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza
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Facebook: 
https://www.facebook.com/#!/rebiza/

[FOTO]
tweet

5ªcre
(268)

educopédia
(86)

rioeduca
(69)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns E. M. Oswaldo Aranha pelo trabalho de qualidade oferecido  aos alunos 
desta escola.Usar a  Educopédia como ferramenta  auxiliar do ensino/aprendizagem
é tudo de bom. A Educopédia veio para Revolucionar a Educação Carioca!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 01/05/2012 13:51
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Sou uma das professoras da E.M. Oswaldo Aranha com orgulho, pois a direção, 
coordenação e os colegas de trabalho abraçam a causa e o trabalho flui bem 
melhor.... As dificuldades existem mas, se todos vestem a camisa e atuam com os 
avanços tecnológicos que vieram para somar, poderemos mudar o final da 
história... Obrigada Regina, sua presença foi fundamental para o sucesso do 
nosso encontro...
Postado por 
Katia Rabello
 em 02/05/2012 19:32
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 30/04/2012
<TÍTULO>
História do Patrono da E. M. Friedenreich

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, blogsdeescolas.

     A E. M. Friedenreich tem como patrono um
famoso jogador de futebol na década de 50. Nesta publicação conheceremos sua 
história e o vídeo 
O que é um blog?
 produzido pelos alunos.

[FOTO]

Artur Friedenreich foi jogador de futebol paulista (18/07/1892-1969). Maior 
artilheiro da história desse esporte, com 1329 gols reconhecidos pela FIFA, 
marca que supera a de Pelé. Foi apelidado pelos uruguaios de 
El Tigre
 após conquistar o Campeonato Sul-Americano de 1919. Nasceu na cidade de São 
Paulo e começou a jogar futebol ainda na adolescência, nos clubes Germ
nia, Mackenzie e Ypiranga, já extintos.

Chamou a atenção pela imaginação, pela técnica, pelo estilo e pela capacidade de
improvisar. Em 1914, foi convocado para participar da primeira seleção 
brasileira, com a qual conquistou o título de campeão sul-americano em 1919 e em
1922.

     Fez carreira na posição de centroavante 
e introduziu novas jogadas no futebol, como o drible curto, o chute de efeito e 
a finta de corpo. Foi campeão paulista em 1918, 1919, 1921, 1926, 1927 e 1929 
pelo clube Paulistano.
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Em 1925, participou de excursões da seleção brasileira à Europa e, em Paris, foi
apelidado de 
Roi du football
 (rei do futebol). Jogando pelo São Paulo, foi novamente campeão paulista em 
1931. Em meados dos anos 30 mudou-se para o Rio de Janeiro, contratado pelo 
Flamengo. Primeiro grande ídolo do futebol brasileiro, atuou por 26 anos. Morreu
em São Paulo.

Texto retirado de 
http://www.algosobre.com.br/biografias/artur-friedenreich.html
 aceso em 22/04/2012

A E. M. Friedenreich foi fundada em 28 de setembro de 1965 e está localizada no 
complexo do Maracanã, estádio de futebol que será sede de jogos da Copa do Mundo
de 2014.

[FOTO]

Visitando o blog desta unidade escolar, encontramos registros de atividades 
desenvolvidas. Na Oficina Itinerante de Vídeo, orientados pelo professor 
Mauricio Sancho do N
cleo de Arte Copacabana, os alunos produziram um vídeo cujo título é 
O que é um blog?
. Confira o vídeo!
[VÍDEO]

Conheça mais sobre o trabalho da E.M. Friedenreich visitando seu blog

[FOTO]

Divulgue também o blog de sua escola no portal Rioeduca, basta entrar em contato
com o representante de sua CRE.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em 
curtir
 para compartilhá-la com seus amigos no 
Facebook
.

Professora Renata Carvalho - Representante do Rioeduca na 2
CRE

Email: renata.carvalho@rioeduca.net

Twitter: @tatarcrj
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[FOTO]
tweet

blogsdeescolas
(402)

2ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Muito bom conhecer a história do Patrono da E. M. Friedenreich.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 30/04/2012 17:35

Parabéns equipe Friedenreich!!!!
Postado por 
Morgana Rezende
 em 04/05/2012 02:36
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Terça-feira, 01/05/2012
<TÍTULO>
Professores da 2ª CRE Conhecem a Educopédia e o Rioeduca

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, capacitação, educopédia.
No dia 19 de abril, professores da 2
CRE se reuniram na E. M. Mata Machado para conhecer os recursos da Educopédia e 
do portal Rioeduca
.

A 
Educopédia
 é uma plataforma online de aulas colaborativas digitais, produzidas por 
professores de nossa rede de ensino. As atividades das aulas digitais contêm 
textos, vídeos, jogos e muitos recursos interessantes que colaboram com a 
aprendizagem dos alunos, pois o conte
do está de acordo com as orientações curriculares da SME/RJ.

No 
Rioeduca
, portal da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, encontramos 
informações 
teis ao nosso cotidiano escolar e, além disto, há um blog no portal dedicado à 
divulgação dos trabalhos produzidos por professores e escolas de nossa rede. 
Cada Coordenadoria Regional de Educação possui um professor representante no 
portal Rioeduca, cuja função é divulgar os blogs e projetos desenvolvidos por 
professores e escolas.

[FOTO]

Ana Accioly ( terceira da esquerda para a direita) e Renata Carvalho ( primeira 
da direita para a esquerda) são representantes do Rioeduca na 4
 e 2
 CREs, respectivamente, e professoras que participaram do encontro na E. M. Mata
Machado

O encontro na E. M. Mata Machado aconteceu nos turnos da manhã e da tarde. Além 
dos professores desta unidade escolar, também estiveram presentes professores da
E. M. Menezes Vieira e da E. M. José da Silva Ara
jo. As professoras Ana Accioly, Clarice Menezes e Renata Carvalho participaram 
como dinamizadoras. 

[FOTO]

Professores participantes e dinamizadoras do encontro
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Foi um dia bastante proveitoso para os professores que participaram da 
capacitação. Eles puderam conhecer o portal Rioeduca, ativar suas contas de 
email e aprender como utilizá-las. Também conheceram a Educopédia e o
Pé de Vento
, aulas digitais dentro da plataforma Educopédia dedicadas a Alfabetização. 

A professora Rita Pinheiro, coordenadora pedagógica da E. M. Mata Machado, 
enviou um email relatando o encontro do dia 19 de abril.

O encontro, hoje, 
na E. M. Matta Machado foi muito bom! As escolas presentes saíram incentivadas e
dispostas a utilizar as ferramentas excelentes da Educopédia com seus alunos.

Obrigada e parabéns aos professores pela participação neste encontro!

Conheça mais sobre a Educopédia visitando seu blog

http://educopedia2010.blogspot.com.br/

Professor, sua escola já tem blog ou desenvolve algum projeto interessante? 
Entre em contato conosco para divulgá-los! O portal Rioeduca é um espaço feito 
por e para professores. Participe também!

     Professora Renata Carvalho 
 Representante do Rioeduca na 2
CRE

     Twitter: @tatarcrj

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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2ªcre
(192)

educopédia
(86)

capacitação
(52)

<COMENTÁRIOS>

Fico feliz em saber que amigas tão queridas estão tendo a oportunidade de 
conhecer pessoas tão bacanas como Renata, Ana e Clarice.
Parabéns pela iniciativa na preparação desses encontros de extrema importância 
para nós escolas.
Postado por 
Fernanda Vargas
 em 01/05/2012 13:07

Parabéns a Ana Accioly e a Renata pelo belo trabalho que estão desenvolvendo 
dentro do Rioeduca.É visível a empolgação e o amor que demonstram pelo que 
fazem, levando as escolas a informação e ajuda para que todas  entrem na era 
digital e participem da Educopédia. Ana e Renata ahei linda a camiseta da 
educopédia e do Rioeduca....E parabéns as colegas das Escolas participantes pelo
comprometimento em se interar das novas tecnologias.Mil beijocas.Paz e Luz!
Postado por 
Maria Delfina
 em 01/05/2012 14:17

Fátima, Rita ,equipe , parabéns pela iniciativa de investir na formação digital 
dos professores. Eu adorando ver a REDE pedagógica que está se formando no Alto 
da Boa Vista. Nossos alunos merecem!!!!!
Postado por 
Morgana Rezende
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 em 04/05/2012 02:31
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 30/04/2012
<TÍTULO>
Celebração Ecumênica No G. E. C. Anísio Teixeira

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, eventos.

O termo ecumênico originou-se do grego oikoumene, derivado da palavra oikos: 
casa, lugar onde se vive, onde as pessoas têm um mínimo de bem-estar.
A expressão é utilizada em sentido religioso e representa o esforço de unidade 
entre as religiões cristãs.

Para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti; para que sejam 
um em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste
 (Jo 17.21).

[FOTO]

O ecumenismo assume, assim, um significado mais vasto, manifestando a sua import
ncia para uma humanidade que procura a paz e que tem encontrado. Ou seja, os 
cristãos propõem uma mensagem de fonte inspiradora para todo o mundo e esperam, 
da parte destes, a solidariedade na oração, para que as condições de existência 
na Terra possam melhorar.

[FOTO]

Na sexta-feira, 20/04/2012, vivemos momentos de muita emoção. Após um breve 
discurso, a Diretora Celi Conceição passou a palavra para os representantes 
religiosos convidados. Estavam presentes o Sr. Enoc Teixera Wenceslau, Pastor da
Igreja Presbiteriana Unida do Brasil - Presbitério Rio Novo, a Sra. Eva dos 
Santos Pereira, Professora e Dirigente do Lar de Caridade João da Oração, a Sra.
Elizete Pereira M. Barbosa, Professora e representante da Primeira Igreja 
Batista da Ilha do Governador, e o Pe. Pablo, da Paróquia São José Operário - 
Ilha do Governador, que realizaram a benção dos pães e do suco de uva, 
simbolizando o vinho.

[FOTO]

A cerimônia contou também com 11 representantes dos alunos do GECAT, professores
e funcionários, que participaram da encenação da Santa Ceia. Foi um momento 
inesquecível, repleto de paz, amor, perdão e de união!
 Texto enviado pela Professora Celi Conceição - Gestora do EC Anísio Teixeira.

Parabéns a todos do GEC Anísio Teixeira por promoverem os sentimentos de 
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fraternidade, de toler
ncia e de paz!!

[FOTO]
tweet

eventos
(210)

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todos no GEC Anísio Teixeira por promoverem um ambiente de paz!!
Postado por 
Liliane Padilha
 em 30/04/2012 10:10

Parabéns pela celebração.Nosso Deus é único e por isso todos os povos e 
religiões devem se unir em  busca da PAZ e do amor ao próximo.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 30/04/2012 17:46
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Foi um momento de muita energia positiva,de paz. Muito grata,Celi,por este 
momento importante para nós e nossos alunos. Bjks.
Postado por 
Ana Lucia Miranda
 em 01/05/2012 00:51

Adorei poder rever minha grande amiga e colega de profissão Sra. Eva dos Santos 
Pereira. Nesse dia estava na UE, para a 2ª oficina de Blog da 4ª CRE.
Parabéns pela comemoração da Escola. Um forte abraço a todos! Maria Izabel
Postado por 
Maria Izabel - Professora de Ed. Física
 em 03/05/2012 19:33
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 27/04/2012
<TÍTULO>
Escola, Um Lugar de Gente Feliz!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, educaçãoinfantil.
Os Blogs estão sendo usados, cada vez mais, como meio de divulgação das práticas
escolares. 
A Escola Municipal Rep
blica Árabe Unida criou seu espaço virtual para dividir as experiências, 
aprendizado e alegrias de seus alunos.

[FOTO]

[FOTO]

Este ano será desenvolvido o Projeto 
A Vida é uma Arte!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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8ªcre
(193)

educaçãoinfantil
(100)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns! Excelente trabalho!
Postado por 
Clarice
 em 27/04/2012 09:55

Parabéns a todos os que contribuem para o crescimento desses pequeninos!!! Ééééé
da oitava!!!!! Grande abraço da Jô
Postado por 
Jô Cruz
 em 27/04/2012 15:08

Trabalhar em um local onde todos se sentem bem é tudo de bom.Parabéns E. M. 
República Árabe Unida  por ser uma  escola comprometida com a qualidade e com a 
valorização de cada indivíduo!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 27/04/2012 16:11

Trabalho nesta escola há muito tempo e sempre acreditei que aqui as crianças 
aprendem brincando e são muito felizes.Quem quiser, pode comprovar.
Obrigada ao rioeduca.net pela oportunidade de divulgação do nosso trabalho. 
Querem nos conhecer melhor? Visitem o nosso blog.
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Abraços carinhosos, Eliane.
Postado por 
Eliane
 em 27/04/2012 16:20

Adorei, também acredito que a Escola tem que ser um lugar de gente feliz, tanto 
alunos, quanto professores e funcionários. Sou da 5ª CRE. Parabéns!
Postado por 
Ana Márcia
 em 27/04/2012 23:23
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 07/05/2012
<TÍTULO>
O Projeto “Leva e Traz” na Escola Municipal Cesarinho

<TAGS>
Tags: 
10ªcre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Página 1046



RIOEDUCA 2

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 30/04/2012
<TÍTULO>
1º Centro de Estudos Integrado: E. M. Portugal e E. M. Floriano Peixoto

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.
As Escolas Municipais Portugal e Floriano Peixoto 
trabalharam juntas no 1
 Centro de Estudos de 2012.
Gestores, coordenadores e professores perceberam, nesta união, uma possibilidade
ímpar de aprendizagem e troca de experiências.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Muito bom saber que em nossa rede existem profissionais , como os coordenadores 
das duas escolas, comprimissados com seu trabalho em prol de uma Educação de 
Qualidade. Parabéns aos professores Alexandre e Solange, e às direções das 
escolas, que apoiam as açoes de seus coordenadores.
Postado por 
Francisco Gonçalves
 em 30/04/2012 09:20

Outras escolas deveriam seguir esse exemplo, afinal, não somos ilhas. "A União 
faz a força". Parabéns.
Postado por 
Maria Barcelos
 em 30/04/2012 09:22

Uma observação: O professor Alexandre fez o repasse da Palestra que o  professor
Antônio fez para os CPs. O professor Antônio não participou do CE.
Postado por 
ESCOLA MUNICIPAL PORTUGAL
 em 30/04/2012 18:10

Otília, Cristiane e respectivas equipes, parabéns pela iniciativa que ratifica o
trabalho sério e de qualidade desenvolvido por vocês. Que venham outros, pois 
este é o caminho. Grande beijo e “Saudações Alvinegras” rsrs!
Postado por 
Fátima Sueli
 em 01/05/2012 00:17
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Parabéns aos diretores das escolas que permitiram que seuscoordenadorespudessem 
realizar esse trabalho conjunto.Parabéns aos dois coordenadores, que buscam unir
forças pela Educação de Nossas crianças
Postado por 
Sergio Machado
 em 01/05/2012 10:56

Gente, fico muito orgulhoso de trabalhar com vocês! São idéias como esta que 
possibilitam nosso crescimento e enriquecimento profissional. Parabéns a todos 
os envolvidos, em especial aos Coordenadores Pedagógicos e às diretoras, minhas 
amigas, que respeito muito!. Bjs,
Postado por 
JOSÉ LUIZ
 em 02/05/2012 08:28

Excelente Centro de Estudos integrado visando a formação continuada dos 
professores.  A palestra da professora da UNIRIO Adrianne Ogêda foi muitíssimo 
enriquecedora e nos fez repensar nossa prática pedagógica por vezes "engessada" 
por velhas posturas.  Grata a todos que me oportunizaram este momento de troca, 
aprendizagem e reflexão.
Postado por 
Maria Martinez
 em 03/05/2012 11:59

Parabens coordenadores por tao bem utilizar o espaco do CE. As escolas devem se 
orgulhar de contar  com profissionais assim. Parabens aos professores  e a 
direcao das escolas. Sao escolas que fazem a diferenca.
Postado por 
ViViane ANTERO
 em 04/05/2012 05:33
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 27/04/2012
<TÍTULO>
Inscrições para os Jogos Paralímpicos da Cidade do Rio de Janeiro

Prezado professor,

Temos o prazer de convidá-lo a participar junto com seus alunos incluídos dos I 
Jogos Paralímpicos da Cidade do Rio de Janeiro que serão realizados nos dias 25,
26 e 27 de maio de 2012. Nos dois primeiros dias, a abertura e as modalidades 
individuais ocorrerão na Vila Olímpica Manuel Gomes Tubino, (Rua C
ndido Benício, n
 2.973, Mato Alto, Jacarepaguá), já o terceiro dia das competições e o 
encerramento, serão realizados no Parque dos Atletas (Av. Salvador Allende, s/n
 - na Barra da Tijuca), ambos na Zona Oeste do Rio. Este evento é uma realização
conjunta da SME, SMPD e SMEL e contemplará alunos que praticam atividades 
físicas nas três secretarias que tenham as seguintes deficiências: Física, 
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Auditiva, Visual e Intelectual. 

O n
mero de vagas é bastante limitado, sendo que cada atleta só poderá se inscrever 
em uma modalidade. Segue em anexo o Regulamento Geral do Jogos. 

Obs.: Caso queira inscrevê-lo em uma modalidade coletiva, as equipes serão 
formadas pela Comissão Organizadora dos Jogos (formada por elementos das três 
secretarias, com a colaboração do TIME RIO).

Cronograma do Evento

25/05 

     Credenciamento 11:00

     Abertura

     14:00

26/05

     provas individuais 09:00/ 17:00

27/05

     provas coletivas e 09:00/ 17:00

     workshops

Haverá transporte e alimentação para os participantes do evento.

Abaixo segue o link para as inscrições:

http://bit.ly/I67W99

Maiores esclarecimentos por este e-mail ou pelo e-mail 
jogosparalimpicosrj@gmail.com 

Atenciosamente,

Coordenação dos Jogos Paralímpicos
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[FOTO]

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 04/05/2012
<TÍTULO>
Projeto de Alfabetização Digital Pé de Vento na 5ª CRE

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, educopédia, pédevento, rioeduca, projetos.
No mês de abril, a E/SUBE/5
 CRE abriu uma série de palestras, apresentando
o 
Projeto Pé de Vento
 aos
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professores presentes, através do Tr@nsform@ 5@, projeto desenvolvido por toda 
equipe da Informática e liderado pelo Professor Luiz Pedro Covas.

[FOTO]

[FOTO]
[VÍDEO]
[VÍDEO]

[VÍDEO]
Prof
 Regina Bizarro _ Representante do Rioeduca/5
CRE
E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net
Twitter: @rebiza
Facebook: 
https://www.facebook.com/#!/rebiza/

[FOTO]

projetos
(334)
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educopédia
(86)

rioeduca
(69)

pédevento
(12)

<COMENTÁRIOS>

O encontro na 5ª CRE foi cheio de energia, professores participativos e 
interessados em trocar experiências de utilização do Pé de Vento em sala de 
aula.
Um novo olhar sobre a alfabetização vem surgindo com o Pé de Vento e nossos 
professores acreditando nas possibilidades de se construir uma aprendizagem 
significativa para nossos alunos.
Parabéns a Celia Napole, pelo incentivo, ao Pedro que fala do "Transforma a 5ª" 
com aquele brilho no olhar, que só é possível quando acreditamos de verdade na 
transformação pela educação, e a Regina, minha querida amiga rioeducadora pelo 
trabalho maravilhoso.

Beijos a 5ª CRE
Postado por 
Claudia de Moraes
 em 04/05/2012 08:44

Lindo, lindo. Amei a postagem e como participei, sei exatamente a importância do
projeto para vocês. Acredito que a ideia tem tudo para dar certo e acontecer de 
verdade.
Postado por 
Patricia Tavares
 em 04/05/2012 09:57

Pé de Vento é alfabetizar através do lúdico.Parabéns Cakau!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 04/05/2012 19:28

Participei, pois já utilizava o Pé de Vento e saí de lá estimulada a continuar. 
Parabéns a todos por esta iniciativa.
Postado por 
Ana Márcia
 em 05/05/2012 12:35

O Pé de Vento é simplesmente demais, as crianças adoram e eu também... E a 
Claudinha tem um jeito especial pra nos deixar ainda mais apaixonada pelo 
projeto. Parabéns a todos.
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Postado por 
Katia Bezerra
 em 06/05/2012 17:02
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 09/05/2012
<TÍTULO>
Passeando pelas décadas, na Escola Municipal Professor Jorge Gonçalves Farinha

<TAGS>
Tags: 
10ªcre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 14/05/2012
<TÍTULO>
História de Amor e de Conquistas

<TAGS>
Tags: 
10ªcre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 02/05/2012
<TÍTULO>
Sistema Solar, Calendário Maia e o Nosso Tempo

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, meioambiente, ciências.
[VÍDEO]

O fim do mundo está mesmo próximo? Que mundo é esse? Como se organiza e 
funciona? Qual é o nosso papel neste sistema? Estas são as perguntas respondidas
pela turma 1402 da E. M. Delfim Moreira, 3
 CRE, na primeira fase do Projeto Fim do Mundo.

O Projeto Político Pedagógico da E. M. Delfim Moreira é: 
Não Espere Acontecer, Seu Futuro Começa Agora.
 Ele é atualizado todos os anos e subdividido em temas entre os anos de 
escolaridade. A turma 1402 da Professora Luzana Rocha se mostrou interessada em 
saber sobre Fim do Mundo segundo o Calendário maia, tão sinalizado em filmes, 
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jornais e programas de TV.

O calendário maia era baseado no ciclo lunar e de Vênus em um complexo esquema 
cíclico. A professora Luzana Rocha instigou-os a formular hipóteses sobre o 
tema, articulando-o com as diferentes áreas do conhecimento. Estudando o Sistema
Solar, os alunos puderam conhecer um pouco mais do céu para o qual olharam os 
maias ao elaborar seu calendário. Com ajuda das informações contidas no 
Caderno Pedagógico de Ciências
, eles montaram um grande Sistema Solar.

[FOTO]

A seguir, consultando o caderno pedagógico, ele montaram maquetes individuais, 
identificando o Sol como fonte de luz e calor, os planetas e suas 
características, a Terra e seu satélite com seus movimentos e consequências.

[FOTO]

[FOTO]

Alunos da 1402 trabalhando em suas maquetes

Será que é daí que virá o fim do mundo? E nós ficaremos aqui somente esperando 
por ele? A professora Luzana trouxe o filme de animação 
Wall.E
 para instigar a discussão e iniciar a segunda fase do projeto. 
Wall.E
 é um robô cuja vida consiste em compactar o lixo da Terra enquanto os humanos 
estão exilados no espaço. Qual será o nosso papel na destruição do mundo 
conhecido? Poderemos atuar de alguma maneira? Na E. M. Delfim Moreira, não se 
espera acontecer. Como a 1402 vai lidar com o começo do futuro?

[FOTO]

Confiram 
[VÍDEO]
no vídeo
 as fotos dessa primeira parte do projeto e aguardem a segunda em breve.

[FOTO]
tweet
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(5)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a professora Luzana! Pelas fotos é possível  perceber o entusiasmo dos 
alunos criando e aprendendo. Precisamos de profissionais assim, que além de 
ensinar, fortalecem a auto-estima das crianças,
Postado por 
Rossana
 em 02/05/2012 20:05

Parabéns E.M Delfim Moreira e profa Luzana Rocha pelo belo trabalho.
Angela ,o vídeo e toda a postagem ficou show!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 02/05/2012 20:05

Parabéns a professora Luzana! Pelas fotos é possível  perceber o entusiasmo dos 
alunos criando e aprendendo. Precisamos de profissionais assim, que além de 
ensinar, fortalecem a auto-estima das crianças,
Postado por 
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Rossana
 em 02/05/2012 20:05

Amiga,
Já admirei os trabalhos e o interesse das crianças por esse tema ao vivo em sua 
sala de aula e admirar aqui novamente seu belíssimo trabalho é uma grande 
alegria!!! Espero seus alunos na minha sala para explicar para os meus pequenos 
sobre esse misterioso fim do mundo!  Adorei o trabalho. Como é bom fazer a 
diferença na Educação.Sempre!!!! Muitos beijos da amiga Ana Neves. PARABÉNS!!!!
Postado por 
Profª. Ana Neves
 em 02/05/2012 20:16

PARABÉNS SEU PROJETO ESTA ÓTIMO E O MAIS IMPORTANTE QUE TODA A TURMA PARTICIPOU.
QUE O MESTRE JESUS CONTINE A GUIAR TEU CAMINHO NA VIDA E EM SEU TRABALHO COM 
EDUCADORA!!!
É MUITO GRATIFICANTE QUANDO VEMOS PROJETOS   DE VALIA PARA OS ALUNOS E NÃO FICAM
SOMENTE  NO FAZ DE CONTA. VOCÊ TEM UM GRANDE POTENCIAL
Postado por 
VERÔNICA ROCHA
 em 03/05/2012 19:38

Parabéns amiga Luzana ,seu trabalho está lindo!!!
Admiro sua competência , profissionalismo e entusiasmo. Fico muito feliz que 
você faça parte da nossa família DELFIM. Beijos. Marilia
Postado por 
Marilia Sumar
 em 05/05/2012 19:22

Parabéns Lu !  Adorei os trabalhos  em especial o do Jonatan e não esquecendo do
Douglas também !!!! Imagine os dois interagindo....amiga isso é D+. Você faz a 
diferença !!! Continue assim !!!!! bjos
               Fátima gióia
Postado por 
FATIMA GIOIA HORTA
 em 10/05/2012 18:40
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 04/05/2012
<TÍTULO>
Voando Alto com o Patrono da E. M. Hélio Smidt

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, blogsdeescolas.

Conhecer o patrono e a história da sua escola, quase sempre traz bons exemplos 
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para os alunos. A Vontade de vencer, apesar de todas as dificuldades, inspira, 
como nos conta a E. M. Hélio Smidt 3
 CRE em seu blog.

Nascido em Porto Alegre a 9 de maio de 1925, Helio Smidt teve uma inf
ncia extremamente difícil, mas de muito amor e carinho. Filho de família 
humilde, perdeu o pai muito cedo, o que o obrigou a sair em busca de trabalho 
para ajudar a mãe, D. Arlinda, que costurava para manter a família.

     Aos 13 anos, trabalhava, de dia, na 
Nestlé e estudava, à noite, para terminar o ginásio.

No dia 5 de fevereiro de 1945, a convite de Ruben Berta,seu tio materno,

Helio Smidt ingressou na Varig como auxiliar de escritório. Desenvolveu na 
empresa uma carreira brilhante que lhe valeu diversas promoções, chegando em 30 
de abril de 1980, à presidência da Varig.

A carreira de Helio Smidt e a história da Varig se misturam e o crescimento da 
empresa deveu-se muito ao seu trabalho pessoal. Brasileiro que amava o seu país,
sendo inclusive autor do slogan 
Acreditando no Brasil desde 1927
. Seu grande entusiasmo contagiava todo o funcionalismo da empresa.

     No campo social, foi muito grande e 
expressiva a sua atuação. Um homem sempre preocupado com a qualidade de vida e 
de sa
de de seus funcionários. No comando da Fundação Ruben Berta, deu todo apoio 
possível às manifestações culturais, artísticas, esportivas e recreativas.

     Assim, ele dirigiu a Varig dentro de uma
filosofia extremamente din
mica, valorizando o homem e o trabalho em equipe, procurando desenvolver e 
utilizar ao máximo suas potencialidades. Extraordinária figura humana, soube 
conquistar a amizade e o respeito de todos os que com ele conviveram. Faleceu em
11 de abril de 1990.

[FOTO]

Hélio Smidt, Patrono da Escola

No mesmo ano de 1990, nascia uma escola sem prédio, ocupando o terceiro turno da
E. M. Bolívar. A escola, inicialmente 
chamada Pioneiras Sociais n
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 6, 
teve que ceder seu prédio à passagem da Linha Amarela. Aguardaram ainda dois 
anos, ocupando o prédio atual ainda em obras e atendendo o primeiro segmento da 
antiga anfitriã. Reformas finalizadas, teve sua inauguração em 16 de Dezembro de
1992. Este ano, portanto, completa 20 anos de história.

[FOTO]

Este ano, a E. M. Hélio Smidt aproveita o momento, inaugurando seu blog e 
celebrando seu patrono e história. Afinal, dificuldades surgem no caminho de 
todos. Superá-las faz parte da vida e relembrá-las fortalece o espírito de 
todos. No novo blog, é possível ver algumas atividades de 2011 e, para quem fez 
parte desses 20 anos de história, deixar seu testemunho. É possível também 
contemplar o futuro através do Projeto Político Pedagógico da escola.

[FOTO]

Eles pretender formar cidadãos leitores que, através da leitura, tenham uma 
cidadania plena para reconhecer seu momento social, político e econômico e atuar
nele da melhor forma. Sonho alto? A E. M. Hélio Smidt tem boas asas e vai voar 
alto. Seus alunos estão prontos para embarcar neste futuro. 

Você faz parte da história dessa escola? Vá ao blog 
VOANDO COM A HELIO SMIDT
 e deixe seu comentário.

[FOTO]

Textos e fotos retirados do blog

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Amei conhecer a história do patrono  da E. M. Hélio Smidt.Linda postagem 
,Angela.Parabéns!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 04/05/2012 19:33

Ficou ótima sua postagem.Muito obrigada e parabéns! Adorei!!
Postado por 
Ana Cristina
 em 08/05/2012 11:44

O blog está lindo!!!!!
É muito bom fazer parte dessa "Escola". É com muito orgulho que deixo meus 
parabéns a toda turma da Helo Smidt!
Postado por 
Sheyla Regina F. Pereira da Silva
 em 08/05/2012 12:56
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Gostei muito, parabéns!
Aproveito para agradecer a ajuda de vocês ao 6° Ano do Ciep Chanceller Willy 
Brandt.
Postado por 
Marilza Andrade
 em 15/05/2012 15:55
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 02/05/2012
<TÍTULO>
Nova Sede do Núcleo de Arte Grande Otelo

<TAGS>
Tags: 
6ªcre.

N
cleo de Arte da SME-RJ

Os N
cleos de Arte são Unidades Educacionais 
supervisionadas pelo Programa de Extensão Educacional, que atendem, 
prioritariamente, alunos matriculados na Rede, oferecendo oficinas em diversas 
Linguagens da Arte.

O objetivo do Programa N
cleo de Arte é aprofundar os conhecimentos em Arte, além de levar o aluno a 
vivenciar e se apropriar dos processos criativos.

Os N
cleos de Arte propõem visitas a espaços culturais e/ou artísticos da cidade como
forma de interação entre o fazer e o apreciar a obra de arte, trabalhando dessa 
forma, um aspecto importante para nosso aluno: a formação de plateia.

Os N
cleos de Arte atuam como polos em diferentes pontos da Cidade do Rio de Janeiro 
e atendem os alunos das escolas da Rede, dando oportunidade a uma interação 
sociocultural entre comunidades diversas.

Nós N
cleos de Arte, são oferecidas oficinas de Teatro, Dança M
sica, Arte Literária, Artes Visuais e Vídeo.
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As oficinas estão estruturadas nos seguintes módulos:

MÓDULO BÁSICO: Para alunos que estão chegando pela primeira vez ao N
cleo. É o módulo de alfabetização na linguagem da Arte escolhida.

MÓDULO DE CONTINUIDADE: Para alunos que já frequentaram alguma oficina de Arte 
no Módulo Básico dos N
cleos.

MÓDULO DE MONTAGEM: Para alunos que têm ou já tiveram alguma experiência. Este 
módulo propõe uma oficina multidisciplinar em que três ou mais professores de 
diferentes linguagens se re
nem, com o objetivo de vivenciar com intensidade os processos criativos, 
apresentar um produto artístico de qualidade, desmistificando a dicotomia 
processo x produto.

 (

Texto retirado da internet na página da SME)

O N
cleo de Arte Grande Otelo está com nova sede no CIEP Oswald de Andrade, no 
Parque Anchieta, o N
cleo de Arte da 6
CRE- RJ promete muitas novidades! Vamos ficar ligados!

[FOTO]

[FOTO]

Hip Hop

Sapateado

Jazz

Pintura

Vídeo/cinema

Pintura contempor
nea

Teclado/Flauta

Arte/Tecnologia

Canto/coral

Teatro
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Xadrez

[FOTO]

PARTICIPEM TAMBÉM DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

     CONFIRAM NO LINK A SEGUIR QUAL O 
REPRESENTANTE DE SUA CRE

     E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

     RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: 
QUEM SOMOS NÓS?

     Fatima Lucia Braga

     Representante Rioeduca 6a CRE.

     fatimabraga@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 04/05/2012
<TÍTULO>
CIEP Zumbi dos Palmares - Rio+20

     Apresentando CIEP Zumbi dos Palmares!

O CIEP Zumbi dos Palmares é uma Escola do Amanhã e seus profissionais
 trabalham em busca de uma educação de qualidade e em prol de um futuro melhor 
para os seus alunos.

Fica localizado na Fazenda Botafogo, em Acari, tendo como gestora a Profa Sheila
de Freitas.

A
 Profa
 Marcia Cristina Reis, responsável pela Sala de Leitura,
junto com as professoras do CIEP
desenvolveram
 vários trabalhos sobre preservação da água, enfocando a situação do Rio Acari, 
um rio extremamente poluído que fica localizado perto
 do CIEP Zumbi dos Palmares.

O Rio Acari tem 7,1 km de extensão e passa por sete bairros da Zona Norte. Em 
Marechal Hermes, Guadalupe, Pavuna, Coelho Neto, Acari, Irajá e Jardim América 
reside cerca de 20% da população da cidade. As margens do rio constituem uma 
área residencial densamente ocupada, na maioria das vezes, de forma desordenada.
Conhecido por ser um dos rios mais poluídos da cidade, o Acari deságua no Rio 
São João de Meriti, que desemboca na Baía de Guanabara.
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[FOTO]

As professoras Roselene e Cleodéa
 fizeram
 exibição do desenho animado 
As Aventuras de Sammy e a Passagem Secreta
, que conta a história de uma tartaruga e seus amiguinhos, animais aquáticos, 
sofrendo as consequências da poluição das águas. 

A professora Márcia, da sala de leitura, orientou os alunos da turma 1202 na 
elaboração do texto coletivo 
Aline e o Rio Sujo
, onde as crianças criaram a história de uma menina que vivia muito triste por 
morar ao lado de um rio poluído. 

A professora Luciana, também da sala de leitura, fez diversas atividades com as 
turminhas de EI. 

[FOTO]

O
 trabalho da turma de projeto, da professora Tarcísia e um lindo cartaz 
confeccionado pelas turmas de EI, orientadas pelas suas respectivas professoras 
foram
 utilizados
 para representar
o CIEP Zumbi 
no evento promovido pela 6
CRE, no dia 21 de março, no PET Antenor Nascentes.

[FOTO]

[FOTO]

A professora Sílvia orientou seus alunos na confecção de aquários artificiais 
após abordar o tema com muitas conversas e historinhas.

[FOTO]

[FOTO]
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Fátima Lucia Braga

     Representante Rioeduca 6a CRE.

     fatimabraga@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Meninas, adorei os trabalhos, são lindos!!!!
Que saudades!!!! Regininha da antiga  Casa da Criança Fazenda BotafogoI 
Abraçossss
Postado por 
Regina azevedo
 em 04/05/2012 11:26

O poluído rio Acari foi o enfoque principal dos nossos trabalhos abordando a 
preservação das águas. Procuramos conscientizar os alunos a partir uma situação 
real de seu cotidiano. Foi uma experiência maravilhosa!
Postado por 
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Márcia Cristina Neves Reis
 em 04/05/2012 15:41

Parabéns CIEP Zumbi dos Palmares pelo lindo trabalho.Tenho um segredo para 
contar: Eu nasci em Acari. Xiiiiiiiiiiiiiiiiiiii agora o Mundo todo já sabe.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 04/05/2012 20:32

PARABENS!!!!! Que saudades desse grupo. Trabalhei aí na implantação do CIEP. 
Fico feliz de ver Sheila e Tarcísia lutando por esta comunidade.
Um grande beijo! Morgana Rezende
Postado por 
Morgana Rezende
 em 06/05/2012 15:42
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 09/05/2012
<TÍTULO>
Aula Passeio na Feira de São Cristovão

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, creche.

Vivenciando um pouco da Cultura Nordestina

A C. M. Zuzu Angel, buscando
 proporcionar aos seus pequeninos
 vivenciarem o aprendizado que foi adquirido nos bancos escolares, realizou uma 
aula passeio na Feira de São Cristovão neste mês de abril. Os pequeninos viram
 um pouco da Cultura Nordestina
 e amaram o passeio.

.

Feira de São Cristovão

O Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, também conhecido como Feira de 
São Cristóvão, é um pavilhão que promove a cultura e o comércio de produtos 
nordestinos. Localiza-se na cidade do Rio de Janeiro e foi criado em homenagem a
Luiz Gonzaga, o Rei do Baião.
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No Pavilhão de São Cristóvão, a cultura nordestina é manifestada nas suas mais 
diversas formas. 
São aproximadamente 700 barracas fixas, que oferecem as várias modalidades da 
cultura nordestina: culinária, artesanato, trios e bandas de forró, dança, 
cantores e poetas populares, repente e literatura de cordel

[FOTO]

Neste 1
 Bimestre, a C. M. Zuzu Angel trabalhou em seu projeto, os seguintes temas:

Cultura Nordestina, ressaltando as tradições e costumes, que muito tem a ver com
a família das crianças da creche.

Biografia de Luís Gonzaga que comemora neste ano de 2012 o centenário de seu 
nascimento

Objetivo da Aula Passeio

Ampliar o conhecimento construído no primeiro bimestre sobre a Cultura 
Nordestina.

Vivenciar diferentes tradições culturais mostrando que não há cultura superior à
outra e sim diferentes vivências.

[FOTO]

Veja
o que os alunos conheceram na Feira:

Xerequê de cabaça: 
É um instrumento musical de percussão da África. Consiste de uma cabaça seca 
cortada em uma das extremidades e envolta por uma rede de contas;

[FOTO]

Literatura de Cordel: É Também conhecida no Brasil como folheto. Trata-se de um 
gênero literário popular escrito frequentemente na forma rimada, originado em 
relatos orais e depois impresso em folhetos. Remonta ao século XVI, quando o 
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Renascimento popularizou a impressão de relatos orais, e mantém-se uma forma 
literária popular no Brasil. O nome tem origem na forma como tradicionalmente os
folhetos eram expostos para venda, pendurados em cordas, cordéis ou barbantes em
Portugal. No Nordeste do Brasil, o nome foi herdado, mas a tradição do barbante 
não se perpetuou: o folheto brasileiro pode ou não estar exposto em barbantes.

[FOTO]

Podemos observar que a aula passeio proporcionou aos pequeninos momentos 
prazerosos de aprendizagem e 
divertimento.

[FOTO]

A gestora da C. M. Zuzu Angel, prof
. Marilene contou com a parceria do presidente da Feira de São Cristóvão para
proporcionar 
momentos agradáveis aos pequeninos ao reaizar esta aula passeio.

Veja outras fotos clicando no vídeo abaixo.

[VÍDEO]

Prof
Fatima Lucia Braga

Representante do Rioeduca na 6
CRE

     E-mail: 
fatimabraga@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Aula passeio é sempre um aprendizado mais vivo, mais rico para os alunos! 
Parabéns para a creche por proporcionar essa oportunidade para as crianças!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 09/05/2012 07:03

A Feira do Nordeste é tudo de bom e cultura é o que não falta. Nossos alunos 
precisam conhecer o que produzimos de bom e a Literatura de Cordel é o ponto 
chave para uma leitura de prazer. Parabéns!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 09/05/2012 12:46

Amei o passeio! Promoveu o conhecimento da cultura nordestina de forma concreta.
Postado por 
CÁTIA CRISTINA
 em 09/05/2012 20:51

Amei a postagem....
Só vi hoje...
Foi um passeio maravilhoso de descobertas e encantamentos.
Obrigado pelo carinho!!!
Bjks,

Página 1072



RIOEDUCA 2
Postado por 
Marilene
 em 10/05/2012 20:54
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 11/05/2012
<TÍTULO>
Luz, Câmera, Ação! Entra em cena o Projeto da Creche Municipal Zilka Salaberry.

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, creche, projetos.

     Luz , C
mera e Ação! 
Entra em cena o PROJETO DO OIAPOQUE AO CHUÍ: 
EU, DESCOBRIDOR DO BRASIL...da Creche Municipal Zilka Salaberry

[FOTO]

A
Gestora Cátia Cristina, da Creche Municipal Zilka Salaberry,
 mais uma vez prestigia este nosso espaço ao enviar alguns dos seus trabalhos. O
destaque ficou para o
 PROJETO DO OIAPOQUE AO CHUÍ: EU, DESCOBRIDOR DO BRASIL..

APRESENTAÇÃO

Somente através da prática transformadora poderemos construir uma sociedade mais
justa, que inclui e que percebe a escola como espaço de construção através da 
valorização, das individualidades, do respeito para com as diferenças e com a 
cultura de cada um. A educação é o elemento essencial para um mundo melhor
.

     Busca-se neste projeto explorar as 
diversidades encontradas nas regiões do nosso país e com isso possibilitar o 
conhecimento das características singulares de cada região.

JUSTIFICATIVA

Tendo como pressuposto o nosso Projeto Político Pedagógico 
BRINCANDO DESCUBRO O MUNDO
, o Projeto 
DO OIAPOQUE AO CHUÍ: EU DESCOBRIDOR DO BRASIL
 propõe uma discussão, não só com os pequeninos, mas também com toda a 
comunidade sobre a identidade cultural destes e as várias culturas existentes no
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país, sendo um subsídio como ponto
 de partida para sair do seu próprio local e romper fronteiras em busca de novos
conhecimentos sobre as origens e as peculiaridades de cada região brasileira.

[FOTO]

OBJETIVO GERAL

Abordar as diversidades culturais bem como suas particularidades, através do 
processo de conhecer, descobrir, interagir, crescer e apropriar-se de novos 
repertórios de forma prazerosa, rica e envolvente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Conhecer e respeitar o modo de vida de diferentes grupos sociais, em diversos 
tempos e espaços, reconhecendo semelhanças e diferenças entre eles;

Descobrir e reconhecer as regiões brasileiras a partir das suas 
particularidades;

Conhecer a história da origem de cada região;

Estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e seus pares, fortalecendo 
a autoestima e ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação e 
interação social;

Possibilitar a construção e valorização da cultura brasileira, buscando uma 
verdadeira identidade cultural;

Entrar em contato com manifestações artísticas, expressões de sua cultura;

Participar de brincadeiras, cantigas de roda , jogos específicos
 de cada região;

[FOTO]

DESENVOLVIMENTO

O projeto será apresentado às turmas na roda de conversa através da demonstração
de gravuras das regiões brasileiras.

     As turmas dos maternais ficarão 
responsáveis por explorar uma das cinco regiões brasileiras: Sul, Sudeste, 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, singularizando cada cultura no 
mbito social e coletivo, através das diversas linhas do conhecimento 
interdisciplinar. A turma do Berçário ficará responsável em explorar a origem do
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nosso
 pais, dando destaque aos primeiros habitantes 
 OS ÍNDIOS.

     Cada turma trabalhará a origem e as 
características específicas da região escolhida, através do diálogo coletivo, de
questionamentos a respeito de suas próprias experiências sobre as diversas
 culturas.

     No decorrer do projeto, será apresentada
a localização de cada região no mapa do Brasil para observação e conhecimento do
clima, pontos turísticos, linguagem (fala-sotaque), comidas típicas, histórias, 
pontos turísticos, vestuário, literatura, m
sicas, danças, tipos físicos, etc... Além disso, participará de experiências nas
oficinas do sabor, do cheiro e do artesanato nas quais terá a oportunidade de 
vivenciar, sentir e degustar peculiaridades de cada região.

ATIVIDADES

Conversa e registro no blocão (sondagem dos conhecimentos prévios);

     Apresentação do mapa do Brasil;

     CORES: trabalhar as cores da bandeira, 
roupas etc...

     Relacionar nomes de comidas típicas;

     Jogos e brincadeiras;

     Contação de histórias;

     Representação de cantigas e lendas;

     Construção de textos coletivos (à vista 
de gravuras);

     Recorte e colagem;

     Quebra-cabeça (mapa do Brasil)
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     Confecção de personagens;

     Dramatização;

     Modelagem com massinha;

     Leitura de diversos tipos de textos 
(jornais, revistas, livros etc.)

RECURSOS

DVD, m
sicas, histórias, livros, CD, tintas, papeis variados, cola, revistas, jornais, 
gravuras, brinquedos, jogos pedagógicos, tintas, pincéis etc ...

AVALIAÇÃO

Será através de registros por parte do professor na sala frente a participação 
de cada criança de forma individual e coletiva e do desenvolvimento da 
aprendizagem durante as atividades propostas.

     A avaliação será feita também através do
resultado da exposição dos trabalhos na culmin
ncia do projeto.

[FOTO]

PROFa. ARTICULADORA V
NIA CRISTINA C. PINTO E EQUIPE

[FOTO]

Nós Somos a 6a Cre !

Vem aí a UExpondo 2012.

[FOTO]
Profa Fatima Lucia Braga
Representante Rioeduca 6a CRE
E-mail: 
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fatimabraga@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

projetos
(334)

6ªcre
(247)

creche
(13)

<COMENTÁRIOS>

Projeto muito interessante e tenho certeza que o desenvolvimento do mesmo  
levará os pequeninos a conhecerem  um pouco do nosso Brasil.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 11/05/2012 01:22

Esse projeto vem sendo trabalhado desde março na creche e está sendo um sucesso.
Com ele estamos trabalhando o respeito e a apreciação da diversidade cultural 
brasileira e as diferentes linguagens regionais. De forma concreta, as crianças 
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estão conhecendo e experimentando hábitos, alimentos, linguagens que predominam 
em cada região. Parabéns a equipe Rioeduca pela linda postagem. Amei!!
Postado por 
Cátia Cristina
 em 11/05/2012 17:29

Isso concerteza estimula a criatividade de todos, e ainda estima o conhecimento,
Parabens !
Postado por 
Wesley Soares
 em 12/05/2012 22:57

Fascinante! Avante! SALVE ! SALVE!
Paulo Baía - UFRJ
Postado por 
Paulo Baía
 em 13/05/2012 00:17

Parabéns pelo trabalho envolvente!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 13/05/2012 16:54

Parabéns Catia, um projeto maravilhoso, nossas crianças agradecem!!!
Postado por 
Lourdes
 em 13/05/2012 17:57

Realmente a Creche Zilka vem "colocando a mão na massa". Parabéns Por mais este 
excelente trabalho; que envolve funcionarios, alunos e comunidade!
Postado por 
Cristina Ramos
 em 13/05/2012 23:47

Conhecer o Brasil através de atividades de interesse,  interessantes; 
possibilitando o desenvolvimento de hábitos, atitudes, gostos, linguagens 
diferentes.  Parabéns!!Muito legal!!
Postado por 
MARISE
 em 05/06/2012 14:53
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 16/05/2012
<TÍTULO>
Hoje é Dia do Índio no Ginásio Experimental Carioca

<TAGS>
Tags: 
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10ªcre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

     Vídeos do Youtube com a interpretação de
Djavan 
http://migre.me/8TjTK
 ou
http://migre.me/8TjYa
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 03/05/2012
<TÍTULO>
E. M. Canadá em Ação,  no Dia Mundial no Combate à Hipertensão

<TAGS>
Tags: 
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1ªcre, projetos.
A Escola Municipal Canadá, da 1
 Coordenadoria de Educação, está localizada no Morro do São Carlos, Estácio. 
Atualmente, faz parte do Programa Escola do Amanhã e atende alunos da Educação 
Infantil ao 5
 ano do Ensino Fundamental. As gestoras Maria Cecília e Ursula Hid garantem que 
as 34 pessoas que trabalham na unidade 
são comprometidas com a qualidade da Educação Carioca.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet

projetos
(334)

1ªcre
(234)
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<COMENTÁRIOS>

PARABÉNS a todos vocês! Principalmente à direção e ao Técnico de Saúde que tem 
desenvolvido um excelente trabalho!!! Temos muito orgulho de vocês! Muito 
obrigado!
Postado por 
JOSÉ LUIZ
 em 04/05/2012 09:30
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 07/05/2012
<TÍTULO>
E. M. João de Camargo no 14º Salão do Livro  FNLIJ

<TAGS>
Tags: 
1ªcre.
O 14
 Salão do Livro FNLIJ (Fundação Nacional do Livro Infantil) aconteceu entre os 
dias 18 e 29 de abril no Centro de Convenções Sulamérica, no Centro do Rio de 
Janeiro. A feira contou com lançamentos de livros de 78 editoras entre 85 
estandes. Os visitantes puderam participar de papos com autores, performance de 
ilustradores, leituras de obras premiadas, bem como visitar espaços para leitura
de livros e biblioteca com assuntos voltados para o p
blico jovem e infantil.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

QUE LINDOS!
NÃO SÓ FORAM AO SALÃO DO LIVRO, MAS PARTICIPARAM ATIVAMENTE!
Postado por 
CRECHE MUNICIPAL FALLET
 em 07/05/2012 09:34

Uma experiência agradável que deu oportunidade aos alunos de conhecerem um pouco
sobre o trabalho de autores e ilustradores, de como um livro é produzido.
Postado por 
Ana Leal
 em 07/05/2012 13:48

PARABÉNS GAROTADA!!!! Muito bom participar desses eventos, não???
Postado por 
JOSÉ LUIZ
 em 07/05/2012 14:27

"Um país se faz com homens e livros!" - Monteiro Lobato. Aprendamos esta lição.
Postado por 
Sonia M.
 em 07/05/2012 17:08

A leitura deve ser cultivada desda tenra infância.Parabéns colegas!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 07/05/2012 22:13

Parabéns aos colegas da E.M. João de Camargo pelo incessante trabalho de 
incentivo à leitura!
Abraços a todos.  Cida
Postado por 
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Maria Martinez
 em 10/05/2012 14:23
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 02/05/2012
<TÍTULO>
Capacitação da Educopédia Marca o  1º  Centro de Estudos Integral de 2012

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, educopédia.
O primeiro Centro de Estudos Integral na Escola Municipal Professor Ivan Rocco 
Marchi foi especial. 
Os professores participaram da Capacitação da Educopédia e juntos descobriram 
todas as possibilidades
que a plataforma proporciona para aulas mais atrativas e din
micas.

[FOTO]

[FOTO]

O objetivo da Capacitação é dar o suporte para que o professor possa acessar a 
Educopédia e assim ir descobrindo as possibilidades de recursos para o 
planejamento de suas aulas. Portanto, torna-se fundamental que o professor tenha
seu e-mail do Rioeduca para fazer o login na plataforma.

O problema é fácil de se resolver com informações simples. Se este for o seu 
caso, clique na imagem abaixo e resolva agora mesmo:

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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8ªcre
(193)

educopédia
(86)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a toda a equipe da escola!!! E muito sucesso para o ano letivo de 
2012!!! Ééééé da oitava!!!!
Postado por 
Jô Cruz
 em 02/05/2012 18:54

Parabéns professores da Escola Municipal Professor Ivan Rocco Marchi !
Usando a plataforma Educopéida suas aulas ficarão mais dinâmicas e atrativas e 
os alunos só terão a ganhar.
Postado por 
Fatima Lucia braga
 em 02/05/2012 19:57

Gostaria de agradecer a querida Neilda pela manhã de muito aprendizado. Ficamos 
muito felizes pela oportunidade de crescimento. Bjos e mto obrigada a equipe da 
Edcucopédia!
Postado por 
Maria Elizardo
 em 04/05/2012 17:05
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 04/05/2012
<TÍTULO>
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Blog: Espaço de Mais Conhecimento!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, blogdescolas.
A Escola Municipal Baronesa de Saavedra está empenhada em estimular os alunos a 
tomar 
gosto pela leitura.
O Blog da escola é um importante aliado
para estender este estímulo
até a casa dos alunos, pois seus pais podem acompanhar
as atividades e
complementar esses estímulos com perguntas, comentários e incentivos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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8ªcre
(193)

blogdescolas
(1)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns  Professora Jésica e a Turma EI-21
pela criação do "Livro da Turma" Estimular o gosto pela leitura e escrita é 
muito proveitoso para os alunos,
Neilda ,não consegui acessar o blog.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 04/05/2012 20:10

Parabéns pelo trabalho, professora Jéssica! Parabéns a todos da escola!!! Ééééé 
da oitava!!!!
Postado por 
Jô Cruz
 em 05/05/2012 18:00

Já ouvi falar sobre esta escola ano passado... que bom que agora com o Rioeduca 
podemos conhecer cada vez mais escolas, espaços, projetos e professores! 
Parabéns, 8ª CRE! Sempre um trabalho incentivador!
Postado por 
Marina
 em 06/05/2012 02:35
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 21/05/2012
<TÍTULO>
A Escola Tenente Renato César inserida nas redes sociais

<TAGS>
Tags: 
10ªcre.

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 23/05/2012
<TÍTULO>
A Conscientização Ambiental Começa Bem Cedo na Creche Municipal Nair da Fonseca

<TAGS>
Tags: 
10ªcre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 08/05/2012
<TÍTULO>
Era uma vez nosso EDI, no 14º Salão do Livro Infantil e Juvenil

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescola, edi.

No 
ltimo dia 25 de abril, nosso E.D.I. Renan de Souza Leal fez o seu primeiro 
passeio, direto ao 14
 Salão do Livro Infantil e Juvenil, no Centro de Convenções SulAmérica, na 
Cidade Nova. Foi vivenciado um dia mágico para nossos pequenos: um dia de novas 
experiências e incentivo à leitura. O vento 
acabou servindo como uma espécie de culmin
ncia para as atividades que havíamos desenvolvido nas 
ltimas semanas em sala de aula por conta do Dia Nacional da Literatura Infantil 
- 18/04.

[FOTO]

Na verdade, este foi um dia muito especial para toda a nossa equipe, que ficará 
para sempre em nossas lembranças.

No evento, cerca de 15.354 alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental da 
Prefeitura do Rio de Janeiro visitaram os estandes montados no local.

Foi 
muito agradável poder garimpar e escolher os livros para comprar para o nosso 
E.D.I. - A diretora Renata Albudane sabe bem como foi administrar as sugestões 
de compras de livros de suas PEI
s e AAC
s. 

Foram 1.387 escolas, creches, espaços de desenvolvimento infantil e bibliotecas 
escolares municipais receberam uma verba de R$ 600,00 para a compra de livros 
durante o evento, para compor seus respectivos acervos.

Agora, viaje com a nossa linda história mágica!

Era uma vez...

... Uma turminha que nunca tinha passeado junto fora de seu espaço.

Sabe aqueles passeios longos em que a gente tem que embarcar no ônibus e fazer 
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lanche no caminho de tanto que vai demorar?

Pois então, todos estavam ansiosos, queriam saber como era o tal lugar cheio de 
livros com histórias tão legais quanto as contadas na escola.

[FOTO]

A viagem foi um pouquinho longa, o que foi até bom, pois podemos nos surpreender
com um mundão de coisas que podem ser vistas pela janela - carros, caminhões, 
postes, casas, prédios, ambul
ncias, mar, pontes, barcos, fumaça, desenhos engraçados nas paredes, gente dando
tchau do outro ônibus, ufa... Caramba! Quantas coisas divertidas fizemos durante
a viagem!

Chegamos e pudemos ver outras tantas pessoas:

Adultos e crianças misturadas.

Fizemos nosso lanchinho e seguimos.

O que será que iremos encontrar lá dentro?

[FOTO]

[FOTO]

Que lugar cheio de vida! Que lugar cheio de livros!

[FOTO]

Livro grande, pequeno, fino, grosso, pesado, leve, de papel, de pano, de 
plástico, com a capa engraçada, com a capa assustadora...

[FOTO]

Nossa! Que felicidade!

Não queremos mais sair desse mundão de histórias!

Tem delas pra ouvir, tem delas pra contar, nem sei por onde começar!

[FOTO]
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Foi um dia muito bom, mas acabou.

Conhecemos um mundo cheio de livros: vimos, ouvimos, contamos e nos divertimos.

Agora temos novas histórias pra contar. As mamães e os papais, temos certeza, 
irão amar!

[FOTO]

[FOTO]

Na saída, todos os alunos receberam de presente um livro. Nossos alunos 
receberam o livro 
Tchibum
, do medalhista olímpico Gustavo Borges e do ilustrador Daniel Kondo, onde a 
proposta é incentivar as crianças a perder o medo da água e aproveitar os 
benefícios do esporte para a sa
de.

Veja o vídeo feito pela Revista Crescer com o Gustavo Borges a respeito do seu 1
 livro 
Tchibum
 - o livro que nossos alunos ganharam de presente:
[VÍDEO]

Esta postagem foi retirada na integra do 
Blog do EDI Renande Souza Leal

Divulgue seu trabalho. Este espaço foi criado para isso. 

Basta enviar um e-mail ao 
representante da sua CRE 

com um breve relato e registros de imagens (fotos, vídeos ou ppt), 

que você também poderá fazer parte desta 

REVOLUÇÃO.

Prof
 Márcia Cristina Alves

     Representante do Rioeduca na 9
CRE

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

Página 1090



RIOEDUCA 2
     Twitter: 
@marciacrisalves

9ªcre
(227)

blogdeescola
(73)

edi
(36)

<COMENTÁRIOS>

EDI Renan de Souza Leal fazendo bonito no Salão do Livro. Parabéns para todos!
Postado por 
Suely Boucas Rodriguez
 em 09/05/2012 09:40
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quinta-feira, 10/05/2012
<TÍTULO>
E. M. Arthur Bernardes Seguindo as Trilhas Literárias...

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescolas, salãodolivro.

A E. M. Arthur Bernardes, Unidade Escolar da 9
 Coordenadoria Regional de Educação,
visitou o 14
 Salão do Livro para Crianças e Jovens, percorrendo seus stands em busca de 
livros para enriquecer ainda mais o acervo da sua Sala de Leitura.

[FOTO]

A professora Shirlei, da Sala de Leitura, enviou-nos uma mensagem carinhosa, 
falando da visita da escola no Salão do Livro e fomos conferir no blog da escola
que ela administra. Percebemos a empolgação de todos e por isso estamos aqui 
mais uma vez tendo o imenso prazer de compartilhar com vocês as aventuras da E. 
M. Arthur Bernardes, uma unidade sempre voltada para novidades e parcerias. 

Quem nos conta sobre a visita é a professora Shirlei:

[FOTO]

Foi só entrar com disposição e explorar um mundo cheio de palavras, imagens e 
fantasias.

[FOTO]

É empolgante ver os alunos descontraídos e aproveitando os espaços que o Salão 
do Livro proporcionou a eles.

[FOTO]

Foi muito bom poder conversar com a 
escritora Sonia Rosa.
Foi uma oportunidade de descobrir como nasce uma história e a import
ncia dos ilustradores.

[FOTO]

[FOTO]

A escritora Sonia Rosa conta a 

Página 1092



RIOEDUCA 2
História da Vovó Benuta

[FOTO]

[FOTO]

A nossa missão:

Percorrer cada stand em busca de livros para enriquecer ainda mais o acervo da 
nossa Sala de Leitura. Percebemos que muitas histórias antigas ainda têm espaço 
em nossa escola e se misturam àquelas que acabaram de nascer.

[FOTO]

Ter liberdade de manusear os livros e até fazer uma rápida 
degustação
.

Compartilhar bons momentos com os amigos.

Assim ocorreu a nossa visita, em 27/04/2012, ao
Salão do Livro - 14
 edição 

que homenageou 

o escritor Bartolomeu Campos de Queirós.

BARTOLOMEU CAMPOS
 DE QUEIRÓS 

[FOTO]

Parabéns a toda equipe da E. M. Arthur Bernardes, por estar sempre em parceria 
com o Rioeduca e deixando um pedacinho de vocês neste espaço.

Fonte: 
Blog da E. M. Arthur Bernardes

Divulgue seu trabalho. Este espaço foi criado para isso. 

Basta enviar um e-mail ao 
representante da sua CRE 

com um breve relato e registros de imagens (fotos, vídeos ou ppt), 
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que você também poderá fazer parte desta 

REVOLUÇÃO
.

Prof
 Márcia Cristina Alves

     Representante do Rioeduca na 9
CRE

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

9ªcre
(227)
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blogdeescolas
(54)

salãodolivro
(1)

<COMENTÁRIOS>

Estou com saudade ir ao São do Livro com os alunos.Tudo de bom levar os alunos 
para ter contato direto com os livros e vê-los empolgados querendo pegar 
,manusear e comprar os livros.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 11/05/2012 01:03

Muito legal, da pra ver que os alunos ficaram bem impressionados com a 
leitura... O Ambiente também é muito bacana. Show de bola!
Postado por 
Vestir e Maquiar
 em 11/05/2012 14:25

Esta escola produz atividades maravilhosas.Parabéns a toda equipe!
Postado por 
VANIA VIDEIRA DE DEUS
 em 11/05/2012 19:27

A Escola Arthur Bernardes, como sempre, ampliando os horizontes de seus alunos. 
Parabéns a toda a equipe.
Postado por 
Sandra Souza
 em 12/05/2012 22:11
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 28/05/2012
<TÍTULO>
A prática da sustentabilidade no CIEP Deputado Ulysses Guimarães

<TAGS>
Tags: 
10ªcre.

O CIEP Deputado Ulysses Guimarães está localizado em uma área de Sepetiba 
conhecida como 
Alagados
. O nome, como podemos presumir, refere-se à região alagadiça ou pantanosa.
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De fato, boa parte da região compreendida entre a Estrada do Piaí até a orla da 
Praia de Sepetiba, tendo em vista estar praticamente ao nível do mar, sempre foi
sujeita a alagamentos.

Com a instalação de uma estação de tratamento de esgotos, urbanização viária, 
implantação de rede para captação das águas pluviais e reabilitação ambiental da
Praia de Sepetiba é que a população local passou a desfrutar de algumas 
melhorias no bairro.

Em razão dos problemas acima mencionados, o CIEP Deputado Ulysses Guimarães, 
assim como as demais unidades escolares do 
Alagados
, sempre participaram de movimentos comunitários em defesa da preservação do 
meio ambiente e da recuperação da Baía de Sepetiba.

A Rio+20, Conferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável está 
para acontecer no mês de junho de 2012, e o Governo brasileiro elaborou um 
documento de contribuição constante de várias propostas, desde sugestões para a 
erradicação da pobreza até questões ligadas à pesca e à agricultura.
Cultura e Educação também aparecem no documento brasileiro elaborado para a 
Rio+20.

No caso da Educação, convém ressaltar o item que propõe que 
os espaços educadores sustentáveis devem avançar estratégias para o 
desenvolvimento da cultura da sustentabilidade. Tais espaços são construídos a 
partir da adequação dos espaços físicos a padrões sustentáveis, da adoção de 
processos de gestão participativos e da inclusão dos temas do desenvolvimento 
sustentável nas propostas político-pedagógicas.

O trabalho que o CIEP Deputado Ulysses Guimarães vem fazendo, conforme postagens
mais recentes no Blog daquela unidade escolar é, exatamente, por em prática 
alguns dos princípios da sustentabilidade.

O texto do Blog que transcrevemos a seguir, dá bem uma ideia da iniciativa do 
CIEP Deputado Ulysses Guimarães em relação à prática da sustentabilidade:

[FOTO]

[FOTO]

Professores, alunos e responsáveis do CIEP Dep. Ulysses Guimarães colocam em 
prática alguns dos 20 princípios da 
Carta de Princípios Escolares para um Mundo Sustentável
. Mesas e cadeiras antigas foram reaproveitadas para dar origem a 
tabuleiros de dama
 e 
jogos da velha
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. As 
pedras
 desses jogos nada mais são do que tampas de garrafa. As mesas servem, ainda, 
como base para os jogos de 
futebol de dedo
 e 
dominó
. Garrafas pet são transformadas em 
brinquedos
. Os brinquedos confeccionados são usados nas aulas de Educação Física, em 
aulas livres, onde os alunos podem escolher a(s) atividade(s) que desejam 
realizar. Durante essas aulas, os alunos também são estimulados a se organizar e
a modificar, em grupo, as regras de cada jogo para melhor atender suas 
necessidades. Os alunos participaram da confecção de alguns brinquedos, 
trouxeram para a escola algumas das matérias-primas, além de contribuírem para a
sua manutenção. Acreditamos que associar diversão ao reaproveitamento de 
materiais que seriam descartados, pode representar uma das diversas maneiras de 
se levar para dentro e fora da escola, uma discussão sobre a relação do tema da 
Sustentabilidade/Qualidade de Vida. Uma discussão atual e necessária.

[FOTO]

[FOTO]

Tais iniciativas contribuem para transformar o CIEP Deputado Ulysses Guimarães 
em um polo de produção e difusão de informação sobre a educação para o 
desenvolvimento sustentável, como também em elo propulsor de mobilização da 
comunidade de Sepetiba através dos seus alunos e das suas famílias, para a 
preservação ambiental naquela região.

[FOTO]
tweet
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10ªcre
(292)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 08/05/2012
<TÍTULO>
Resultado do Concurso de Imagem e Slogan - Eleição CEC 2012

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, cec.

     Este ano ocorre eleição para o Conselho 
Escola Comunidade (CEC) nas escolas. A Coordenadoria de Gestão Escolar e 
Governança divulgou o resultado do Concurso de Imagem e Slogan 
 Eleição do
CEC/2012 que criará o cartaz de divulgação do período de eleição nas unidades 
escolares.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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7ªcre
(192)

cec
(3)

<COMENTÁRIOS>

Que linda a gatinha vencedora do concurso!
Parabéns Andréia da Silva Souza, aluna da Escola Municipal Victor Hugo pelo seu 
trabalho.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 08/05/2012 12:47

Parabéns a aluna Andréia da Silva Souza, da E.M. Victor Hugo, da 7ª CRE, pela 
criatividade, que resultou na imagem vencedora para  divulgação da eleição do 
Conselho Escola Comunidade.
Postado por 
Soeuso
 em 10/05/2012 15:49

Parabéns para  a aluna Andreia da Silva Souza e a professora Ana Maria pelo belo
trabalho apresentado. Sucesso, sempre!!!
Postado por 
bernadete de lourdes
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 em 10/05/2012 17:48
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 10/05/2012
<TÍTULO>
CIEP João Batista dos Santos e o Projeto: A Gentileza Começa Comigo

<TAGS>
Tags: 
7ªcre.

     O CIEP João Batista dos Santos está 
localizado na Cidade de Deus. Através do projeto 
Eu e o Outro Somos o Rio: A Gentileza Começa Comigo
, 
a unidade escolar pretende resgatar atitudes diárias e 
gestos simples, que implicam nas transformações de mentalidades e comportamentos
de uma sociedade.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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tweet

7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Belo projeto! Seria a função da escola, ensinar e a dos pais, educar, mas faz 
tempo que essa visão tem mudado e é nessa conscientização e reformulação que 
conseguimos obter êxito!
Postado por 
Gastão Monteiro Moutinho
 em 10/05/2012 08:40

Parabéns! O foco do projeto "Gentileza gera gentileza" é sensacional. A 
comunidade toda envolvida. Excelente trabalho!
Postado por 
Soeuso
 em 10/05/2012 15:32

Parabéns pelo projeto! Como sempre, o professor fazendo com que o aluno se 
conscientize da importância da gentileza, em todos os contextos.
Postado por 
bernadete de lourdes
 em 10/05/2012 17:41
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Que projeto excepcional! Excelente, os meus parabéns. COntinuem assim!
Postado por 
Criar Msn
 em 10/05/2012 18:18

Projeto que desenvolva  valores no aluno é tudo de bom. A escola deve  ser a 
principal fonte para  mostrar ao aluno valores que atualmente estão tão 
esquecidos. solidariedade,amizade,amor,paciência,gentileza etc.Parabéns CIEP 
João Batista dos Santos por este lindo e importante projeto.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 11/05/2012 01:10

Parabéns à equipe do CIEP JBS, sempre realizando um trabalho de vanguarda! 
Lucram os alunos, as famílias, os professores e a sociedade!
Postado por 
Vera Lúcia Martins Cerqueira de Sousa
 em 30/06/2012 06:27
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 02/05/2012
<TÍTULO>
Inscrições para os Jogos Paralímpicos da Cidade do Rio de Janeiro

<TAGS>
Tags: 
jogosparalímpicos.

Professor(a), temos o prazer de convidá-lo(a) a participar junto com seus 
alunos(as) incluídos(as) dos I Jogos Paralímpicos da Cidade do Rio de Janeiro 
que serão realizados nos dias 25, 26 e 27 de maio de 2012. 

[FOTO]

OBS: Atendendo a pedidos dos professores estamos prorrogando as inscrições para 
os I Jogos Paralímpicos da Cidade do Rio de Janeiro.

Pedimos que observem as deficiências a serem contempladas:DEFICIÊNCIA VISUAL, 
FÍSICA, AUDITIVA E INTELECTUAL. Observem que TRANSTORNOS GLOBAIS DO 
DESENVOLVIMENTO NÃO PARTICIPARÃO DESTA ETAPA DOS JOGOS.

Nos dois primeiros dias, a abertura e as modalidades individuais ocorrerão na 
Vila Olímpica Manuel Gomes Tubino, (Rua C
ndido Benício, n
 2.973, Mato Alto, Jacarepaguá), já o terceiro dia das competições e o 
encerramento, serão realizados no Parque dos Atletas (Av. Salvador Allende, s/n
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 - na Barra da Tijuca), ambos na Zona Oeste do Rio. Este evento é uma realização
conjunta da SME, SMPD e SMEL e contemplará alunos que praticam atividades 
físicas nas três secretarias que tenham as seguintes deficiências: Física, 
Auditiva, Visual e Intelectual.

O n
mero de vagas é bastante limitado, sendo que cada atleta só poderá se inscrever 
em uma modalidade. Segue em anexo o Regulamento Geral do Jogos.

Obs.: Caso queira inscrevê-lo em uma modalidade coletiva, as equipes serão 
formadas pela Comissão Organizadora dos Jogos (formada por elementos das três 
secretarias, com a colaboração do TIME RIO)

Segue o link para as inscrições:

http://bit.ly/I67W99

Maiores esclarecimentos por este e-mail ou pelo e-mail 
jogosparalimpicosrj@gmail.com 

Comunicamos que, por motivo de força maior, os I Jogos Paralímpicos da Cidade do
Rio de Janeiro foram adiados para os dias 16 e 17 de junho de 2012, sendo os 
dois dias a serem realizados na Vila Olímpica Prof. Manoel José Gomes Tubino - 
Mato Alto. A programação será enviada posteriormente.

Certos de sua compreensão,

[Coordenação dos Jogos Paralímpicos]

Veja o regulamento:

[FOTO]
tweet
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jogosparalímpicos
(1)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 07/05/2012
<TÍTULO>
Planejamento e Parcerias Efetivam o Sucesso das Atividades

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, projetos, eventos, blogdeescolas.

O planejamento é uma necessidade constante em todas as áreas da atividade 
humana. Além disso, quando comunidades inteiras trabalham de forma conjunta em 
parceria para melhorar a educação,

     todos são beneficiados.

Planejamento e Parceria, Combinação Perfeita para o CIEP Ministro Gustavo 
Capanema

A atividade realizada com as crianças foi uma parceria com o Bairro Eucador. 
Para isso, seguimos algumas etapas: Na escola, levantamos hipóteses sobre o que 
encontramos em um museu e qual é a sua função. Lemos um texto informativo sobre 
a Quinta da Boa Vista (Localização, residência dos imperadores, atualmente 
espaço de lazer). Vimos fotos e alguns alunos pesquisaram na internet. Falamos 
também sobre quais os comportamentos adequados e permitidos no museu e em áreas 
p
blicas como a Quinta da Boa Vista.

[FOTO]
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Além de ser uma atividade de aprendizagem cultural, aproveitamos para planejar 
um lanche coletivo. O objetivo desse lanche foi o de sensibilizar nossos alunos 
para o fato de que pertencem a um grupo e que estarão juntos durante o ano e 
esse estar tem que ser permeado pelo cuidado, pelo respeito e pela atenção ao 
outro. Isso envolveu distribuição de responsabilidades em relação ao que levar, 
como organizar o lanche, distribuir e recolher o lixo, etc. Outro desdobramento 
foi a produção de relatório sobre a atividade, isso envolveu escrita e reescrita
de texto.

[FOTO]

No contexto da Quinta da Boa Vista, o objetivo era o de sensibilizar nossos 
alunos de modo que percebessem a beleza do espaço e também apresenta-lo 
contextualizando-o com a sua import
ncia cultural, histórica e como patrimônio da sociedade. O que exige que seja 
preservado. Além disso, visitamos o Museu onde os meninos puderam conhecer a 
evolução da vida através do acervo apresentado no museu. 

[FOTO]

A turma 1402 é a minha turma. Fomos acompanhados pela Ruth, por Priscila, a 
nossa fotógrafa, e por Luana do Bairro Educador. Texto enviado por: Professora 
Janete Trajano

[FOTO]

(...) que era fundamental existir(...) respeito m
tuo, respeito entre seres humanos
no desempenho de seus papéis; um relacionamento baseado na amizade, na 
fraternidade, na cooperação para que pudesse proceder ao crescimento individual,
a apropriação e o aperfeiçoamento, a edificação de uma cultura numa relação 
coletiva. (ANGOTTI, 2002, p.65).

Confiram essas e outras açóes no 
capanemare.blogspot.com

[FOTO]
tweet
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(334)

eventos
(210)

4ªcre
(164)

blogdeescolas
(54)

<COMENTÁRIOS>

Aula passeio é tudo de bom para ampliar os conhecimentos de forma prazerosa. E 
ainda há espaço para agregar valores e atitudes. Que delícia!
Bjks
Stella Reis - E/SUBE/4ªCRE/GED
Postado por 
STELLA REIS
 em 07/05/2012 08:06

Parabéns aos alunos por tantas descobertas, à Professora Janete Trajano pelo 
belo trabalho realizado em nossa escola e por buscar o afeto como fonte inicial 
da aprendizagem.Obrigada aos demais professores que acompanharam a atividade.
CIEP Capanema, escola viva.
Postado por 
carmen lucia
 em 07/05/2012 09:54

Aula Passeio uma maneira lúdica  de aprender.
Célestin Freinet  sabia de como se aprende  com prazer.
Para Freinet, a educação deveria proporcionar ao aluno a realização de um 
trabalho real. 
E nada mais real do que aprender vivenciando a aprendizagem.Parabéns CIEP 
Ministro Gustavo Capanema.
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Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 07/05/2012 22:20
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 10/05/2012
<TÍTULO>
Mitologia Grega na E. M. Suíça

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, eventos.

Mitologia grega é o estudo dos conjuntos de narrativas relacionadas aos mitos 
dos gregos antigos. O mito grego explica as origens do mundo e os pormenores das
vidas e aventuras de uma ampla variedade de deuses, deusas, heróis, heroínas e 
outras criaturas mitológicas.

[FOTO]

Saiba como a Escola Municipal Suíça trouxe o assunto para o 6
 Ano

Realizamos o Projeto Mitologia Grega com o 6
 ano experimental e o Programa Mais Educação na oficina Vídeo Escola. O projeto 
foi planejado pela diretora, Prof
 Fátima Barros, a professora do 6
 ano experimental, Márcia Barros, as Professoras da Sala de Leitura Lourdes e 
Viviane e a oficineira da atividade de Vídeo Escola do Programa Mais Educação, 
Maria Beatriz. Nossa ação partiu do Caderno Pedagógico a atividade 
 Lição A origem da vida humana 
 Caderno de História e aula n
 7 da EDUCOPÉDIA (atividade realizada pela Prof
 Márcia).

Assistiram no data show a origem da Mitologia Grega e seus Deuses. 
Percebereram que determinados nomes em nossa língua também são oriundos do 
Grego. Por exemplo: o nome Crack, que é o filho de Hades, irmão de Zeus foi 
associado à droga Crack, e nesta percepção, houve oportunidade 
para falar sobre o uso e malefícios do crack! (atividade realizada pela Diretora

 Prof
 Fátima).

Logo depois, foi escolhido um dos personagens da Mitologia Grega a ser 
pesquisado na Sala de Leitura. Leram e escreveram sobre ele. Logo após, o 
assunto foi exposto 
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para todo o grupo

( atividade desenvolvida pela Prof
 Lourdes).

[FOTO]

Depois, assistiram ao Filme 
F
ria de Titãs
, onde viram alguns dos personagens da Mitologia Grega. Depois escreveram a 
versão deles para o final do filme. (atividade desenvolvida pela Oficineira 
Maria Beatriz).

Para concluir, fizeram um relato comparando o que leram com o filme na Sala de 
Leitura (atividade desenvolvida pela Prof
 Lourdes).

Para viabilizar nossa ida ao cinema, entramos em contato com o Cinemark 
 Shopping Downtown e levamos os alunos do 6
 ano, do Programa Mais Educação, envolvidos neste projeto e alguns alunos da 
turma 1501 e 1502 para assistirem ao filme F
ria de Titãs 2.

Preferimos que fosse no Shopping Downtown, por ser uma outra realidade para 
eles. Aí entra o papel social da escola, que é abrir os horizontes, mostrando 
locais e realidades diferentes, pois para muitos deles é bastante difícil acesso
a determinados locais. Até então, vários alunos, daquele grupo, nunca tinham ido
ao cinema. Partimos de uma frase de Emília Ferreiro: 
Quem tem muito pouco, ou quase nada, merece que a escola lhe abra horizontes
.

[FOTO]

Compartilhe a trajetória de sua turma conosco, esse canal é feito por nós e é 
todinho pra nós!!

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 15/05/2012
<TÍTULO>
Jubileu de Ouro, A Fernão Dias Está em Festa...

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, blogsdeescolas, eventos.

A Escola Municipal Fernão Dias comemorou 50 anos de existência com uma proposta 
pedagógica de 
visitação
 pelas cinco décadas de existência, criando uma retrospectiva dos fatos 
históricos mais relevantes, da moda, dos costumes, da m
sica e dança de cada década. 

A Escola Municipal Fernão Dias comemorou, no mês de abril de 2012, seus 50 anos 
de existência, criando uma proposta pedagógica para celebrar o Jubileu de Ouro 
com muitas atividades. Por isso delegou à
Mônica
 e 
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Magali
, ambas personagens da Turma da Mônica, a tarefa de mostrar aos pequeninos 
alunos como foram as décadas que antecederam 2012.

Muito trabalho, muitas pesquisas e a cada turma coube a tarefa de representar 
uma década. Dos murais às apresentações das turmas, todo trabalho foi 
desenvolvido com muito carinho pelos professores e alunos, para que os anos 60, 
70, 80, 90 e 2000 fossem os mais atrativos possíveis.

[VÍDEO]

A escola tem mostrado todo seu trabalho através do blog, dando-nos uma dimensão 
do trabalho realizado. 

Década de 60 

A moda das saias e vestidos rodados de bolinhas foi referenciada pelo filme 
Grease 
 Nos Tempos da Brilhantina
, apresentando John Travolta e Olivia Newton-John; Brasil conquista a Copa do 
Mundo de 62; a chegada do homem à Lua; os Beatles lançam seu primeiro LP e a TV 
brasileria abre seu espaço levando aos telespectadores a TV a cores.

Década de 70 

Os hippies lançam as técnicas de pintura Tie Dye utilizando-as como 
vestimentas... 

[FOTO]

O aparecimento da Disco Music; 

Os Embalos de Sábado à Noite
, filme protagonizado por John Travolta; a pop-art, o punk, o glamour rock, as 
roupas extravagantes cheias de brilho, as célebres calças boca-de-sino, os 
óculos enormes, foram as modas da época; incia a era discoteca; inaugura a Ponte
Rio Niterói e o Metrô de São Paulo; morre o rei do rock Elvis Presley e no 
futebol, o 
Brasil sagra-se tricampeão da Copa do Mundo de Futebol.

Década de 80 

Os anos 80 foram marcados pelo exagero da moda, no visual, nas cores, na 
decoração e na animação. O 
cafona
 era a 
bola da vez
. Tudo muito colorido. Michael Jackson faz sucesso mundial com o álbum 
Thriller
; Nelson Piquet torna-se bicampeão mundial de Fórmula 1; nasce o primeiro bebê 
de proveta no Brasil. Na política Tancredo Neves é eleito Presidente do Brasil, 
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por voto indireto, mas morre antes de assumir o governo e Collor é eleito pelo 
povo, sendo mais tarde IMPUGNADO. O povo pede Diretas Já. Chega ao fim a 
ditadura. Jonh Lennon é assassinado.

Década de 90

Nos anos 90, os Mamonas Assassinas explodiram com sucessos como: 
Pelados em Santos
; os celulares aparecem como 
tijolinhos
 e o Super Nitendo era o jogo do momento.

[FOTO]

Década de 2000 (Terceiro Milênio)

Tragédias abalaram o mundo. O triste dia 11 de setembro, quando os ataques 
terroristas derrubaram as Torres Gêmeas em New York; tsunamis e terremotos 
acontecem no mundo; a gripe suína mata e assusta o país. Na política, o início 
do governo de Luís Inácio Lula da Silva. Na internet, o Google lança o Orkut.

[FOTO]

A M
sica Inserida na Proposta

A m
sica foi um marco nas comemorações da Escola Municipal Fernão Dias e a 
professora Amanda mostrou que 
tem talento de sobra ao cantar uma m
sica que emocionou a todos os presentes. Um coral de alunos homenageou a 
Escolinha do Professor Raimundo
 com a m
sica de abertura, sob a regência das Tias Dayse e Amanda.

É na escola que a gente aprende,

a contar, a criar e a crescer,

     É na escola que nasce o desejo,

de pensar, de tudo saber...

É na escola que tudo começa,

lá se aprende a viver,

     Na escola que a gente entende,
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o sentido de ser...

[FOTO]

A criação das din
micas históricas, social e cultural da escola incentivam o trabalho coletivo e a
interdisciplinaridade, levando todos a serem participativos e solidários. São 
sentimentos que internalizamos e levamos para toda vida.

Comemorar 50 anos de existência é, no mínimo, prazeroso. 

O resgate da história
vivida durante cinco décadas
envolve muito trabalho, dinamismo, perseverança, luta por dias melhores. São 
esses
momentos que, ao vermos a comunidade envolvida,
compreendemos como é
satisfatório fazer parte desta mega rede de
Educação. 

Parabéns a toda comunidade escolar da 
Escola Municipal Fernão Dias
!

Visitem e acompanhem o blog da Fernão, clicando no endereço: 
http://emfernaodias2011.blogspot.com

E você, vai ficar de fora do Portal Rioeduca? Então, envie para nós o endereço 
de seu blog e/ou projetos que tenham desenvolvido ou estejam desenvolvendo para 
que possamos publicá-lo.

Junte-se a nós!

Regina Biza_ representante do Rioeduca/5
CRE

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

[FOTO]
tweet
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5ªcre
(268)

eventos
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns  Escola Municipal Fernão Dias.Que trabalho lindo e postagem super 
interessante.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 15/05/2012 00:30

Parabéns !!! Já fiz parte da equipe Fernão Dias e sei como é gostoso trabalhar  
ai !!!!
Bjks
Postado por 
Ana Carla
 em 15/05/2012 09:26

Parabéns para a escola. Produzir sentido e significado por intermédio do 
trabalho pedagógico é missão da escola. A história da Fernão é testemunha disso.
GED
Postado por 
Henrique
 em 15/05/2012 16:16
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Sexta-feira, 18/05/2012
<TÍTULO>
Projeto Singing at School

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, projetos.

É preciso a certeza de que tudo vai mudar... 

Henfil
escreveu um texto que inicia com
a frase acima e
o Projeto
Singing at School,
 que a E. M. Silvio Romero nos
apresenta,

mostra-nos que a mudança já começou. Vamos conhecer?

[FOTO]

Com a frase que faz parte do texto de Henfil, iniciamos
esta publicação e quem nos apresenta o 
Projeto Singing and School 
é a
Escola Municipal Silvio Romero, que, pela primeira vez, se apresenta
ao Portal
Rioeduca.

Muito
projetos estão surgindo ao longo desse processo e o Portal Rioeduca apresenta-os
para que possam ser compartilhados com todos os professores e comunidade 
escolar,
com o Brasil e, quissá, com o Mundo.

O 
Projeto Singing at School 
(
Cantando na Escola
) foi desenvolvido e realizado pelas professoras Fernanda Pepe, de Língua 
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Inglesa, e Cássia Rosa de Souza, professora regente da Sala de Leitura.

[FOTO]

Justificativa

Diante da necessidade de desenvolver no aluno o interesse por uma cultura nova 
através da língua inglesa, criamos este projeto procurando, também, estimular 
talentos individuais como ferramenta de um trabalho em sociedade, criando e 
aumentando a autoestima pessoal e do grupo.

[FOTO]

Objetivo

Exercitar a língua inglesa; d

ifundir o conceito de grupo e o trabalho em equipe; 

despertar o interesse pelos diversos
 gêneros musicais; desenvolver a oralidade e a compreensão textual; estimular a
 criatividade.

[FOTO]

Metodologia

Com os alunos selecionar a m
sica, explorar os aspectos
 gramaticais, fonéticos, a tradução em sala de aula, além do contexto sócio 
cultural e político em que a m
sica está ambientada registrando as opiniões em cartazes ou depoimentos. Ensaiar
a m
sica e produzir simultaneamente um vídeo registrando todo o processo. Fazer uma 
apresentação para outros alunos da escola. Os alunos responsáveis pela 
fotografia e edição irão finalizar o vídeo e apresentar para toda unidade 
escolar e divulgação no blog. 

[FOTO]

Avaliação

Foi realizada durante todo processo pelo grupo e chegaram à conclusão no fim 
deste módulo de fazer o vídeo em diversos locais da escola gravando imagens com 
os alunos e editando mais tarde a voz para um melhor efeito final. As opiniões 
foram respeitadas e avaliadas as mais pertinentes para o sucesso do trabalho.
[VÍDEO]
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Clique 
AQUI
 para ler a letra da m
sica FIREWORK de Katy Perry e sua tradução.

É preciso a certeza de que tudo vai mudar. É necessário abrir os olhos e 
perceber que as coisas boas estão dentro de nós: onde os sentimentos não 
precisam de motivos nem os desejos de razão, o importante é aproveitar o momento
e aprender sua duração, pois a vida está nos olhos de quem sabe ver...

     Se não houve frutos, valeu a beleza das 
flores, se não houve flores, valeu a sombra das folhas, se não houve folhas, 
valeu a intenção da semente.

Henfil

Texto de
Henfil compartilhado entre os professores da EM Silvio
Romero, dia 25 de abril, no Centro de Estudos Integral.

Parabéns às professoras Fernanda Pepe e Cássia Rosa de Souza
pelo desenvolvimento deste projeto, pela disponibilidade do envio por e-mail e 
pelas informações via telefone.

Parabéns à comunidade escolar da Escola Municipal Silvio Romero.

Visitem e acompanhem o blog da EM Silvio Romero, clicando no endereço: 

http://emsilvioromero.blogspot.com

E você, vai ficar de fora do Portal Rioeduca? 

Então, envie para nós o endereço de seu blog e/ou projetos que tenham impactado 
sua escola ou turma
para que possamos publicá-lo. Clique 
AQUI
 e encontre o representante de sua CRE.

Junte-se a nós!

Regina Biza_ representante do Rioeduca/5
CRE

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

[FOTO]
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projetos
(334)

5ªcre
(268)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns !
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 18/05/2012 00:36

Fiz a 1ª série na Silvio Romero.  Hoje sou  diretora na EM Dep. Pedro Fernandes.
Postado por 
Júnia Raquel
 em 18/05/2012 12:38

Adorei o trabalho, parabéns a essa turma maravilhosa e a Fernanda Pepe (ingl) 
junto com a Cássia Rosa (sala de leitura) , pelo serviço bem feito.
Postado por 
paulo guabiraba
 em 22/05/2012 11:04

Foi muito gratificante ver nossos alunos e as professoras Cássia e Fernanda 
engajadas nesse projeto! É um prazer trabalhar com vocês! Parabéns! Ana 

Página 1117



RIOEDUCA 2
Rosa(Coordenadora Pedagógica)
Postado por 
ANA ROSA
 em 24/05/2012 14:25

Parabéns ! Excelente trabalho!
Postado por 
Eliane
 em 24/05/2012 21:53

Parabéns!!!
Postado por 
Elimar
 em 25/05/2012 22:44

Rs. Foi muito legal fazer este trabalho .
Postado por 
Estefani Dias
 em 30/05/2012 16:49

Fiz esse e trabalho e faria de novo..foi muito legal como os alunos se juntaram 
para realiza-lo..
Postado por 
Yuri Santana
 em 30/05/2012 20:25

Parabéns, professora Fernanda. Seus trabalhos sempre contribuem positivamente!
Postado por 
Aretuza
 em 05/06/2012 11:50

Bom trabalho. Parabéns
Postado por 
Lucas
 em 05/06/2012 22:27

Parabéns, o trabalho fico ótimo !
Postado por 
Anna Luisa
 em 06/06/2012 09:01
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 24/09/2012
<TÍTULO>
Projeto cineclube

[FOTO]
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E. M. Joaquim Nabuco inaugura, no dia 14 de setembro, seu cineclube

No dia 14 de setembro, às 9h, será inaugurado o Cineclube Nabuco.

     Haverá uma sessão especial de curta 
metragem, seguida de debate, organizada pela professora articuladora do Projeto 
Cineclube nas Escolas da E. M. Joaquim Nabuco, Márcia H. M. da C. Vetromilla.

Vida longa ao Cineclube Nabuco!

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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Quinta-feira, 07/06/2012
<TÍTULO>
Escolas da Rede no Green Nation Fest
Entre os dias 31 de maio e 7 de junho, acontece, na Quinta da Boa Vista, a 
primeira edição do Green Nation Fest.
O evento tratará de questões ambientais de maneira descontraída, usando cinema, 
educação, esporte e moda para abordar o assunto.

[FOTO]

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Já fiz  minha inscrição.
Postado por 
Fatima  Lucia Braga
 em 07/05/2012 12:34

Obrigado pela noticia, vou convidar mais alguns colegas de trabalho e ver se nos
inscrevemos.
Postado por 
Como Fazer Orkut
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 em 10/05/2012 16:54

Queremos participar do evento.Temos o Projeto Vida na Escola que vem realizando 
atividades com toda as turmas.Nossa escola fica localizada na cidade de Duque de
Caxias- RJ- Escola Municipal Expedicionário Aquino de Araújo.Rua Gal Manuel 
Rabelo 593,Vila São Luiz.
Postado por 
Maria Fatima Martins D'Aqui
 em 01/06/2012 10:03

Eu já votei.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 01/06/2012 11:16

Passei por lá e já votei em todos ! Excelentes trabalhos! Fiquei muito feliz em 
ver o vídeo da Escola Municipal que estudei :Benevenuta Ribeiro 
concorrendo.Parabéns a todas as escolas e aos professores pelos trabalhos 
apresentados. Bjs.
Postado por 
Maria Delfina
 em 01/06/2012 20:46

Olá Andréa, sou professora de Artes do Gec Rivadávia Corrêa e estou concorrendo 
também no Green Nation Fest, mostrando o trabalho realizado com meus alunos 
durante as aulas de artes.
Concorremos na categoria  blog "Arte na Escola Pública"  setor "arte e cultura" 
e o link do blog é esse :  http://artescolapublica.blogspot.com.br/ 
e o da votação no Green é: 
http://www.greennationfest.com.br/pt/obra/1444/Janete-Martins-Bloise/Arte-na-Esc
ola-Publica
Nos visitem no Blog e votem também, prestigiando a cultura que é levada a nossos
alunos! Obrigada, Janete Martins Bloise
Postado por 
janete Martins Bloise
 em 02/06/2012 20:01

Bom poder fazer parte desta equipe.
Postado por 
Bárbara
 em 11/06/2012 16:09
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 07/05/2012
<TÍTULO>
Compartilhando Leituras – Blog da Professora Angela Ramos

<TAGS>
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Tags: 
2ªcre, blogsderioeducadores, riodeleitores.

     Os blogs têm sido utilizados de várias 
maneiras por professores e escolas de nossa rede. Estes ambientes virtuais 
propiciam a troca de conhecimento. No blog 
Compartilhando Leituras
, criado pela professora Angela Ramos, encontramos sugestões de livros 
infanto-juvenis.

[FOTO]

Professora Angela Ramos

A professora Angela Ramos é mestre em Educação, leciona para o Ensino 
Fundamental, no momento em Sala de Leitura, e também é tutora à dist
ncia no curso de Licenciatura em Pedagogia (UNIRIO).

Na descrição do ambiente virtual, Angela cita a lei 10.639/03 e fala sobre o 
objetivo do blog 
Compartilhando Leituras
.

A lei 10.639/03 destaca a literatura como um dos caminhos para a construção de 
conhecimentos sobre história da África e dos africanos, a luta dos negros no 
Brasil, a cultura negra e o negro na formação da sociedade brasileira. 

Temos aqui o objetivo de contribuir com sugestões de livros infanto-juvenis que 
apresentem narrativas de culturas africanas e ou protagonistas negros. Estas 
histórias devem estar presentes no cotidiano escolar sendo lidas e 
disponibilizadas como outras tantas.

Nota: Retirado do blog 
Compartilhando Leituras

Vejamos algumas indicações de livros feitas pela professora Angela Ramos em seu 
blog.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

No vídeo abaixo podemos conhecer a história do livro 
Menina Bonita do Laço de Fita
, também indicado no blog 
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Compartilhando Leituras
. 
[VÍDEO]

Parabéns à professora Angela Ramos, pela iniciativa de indicar livros de 
literatura infantil!

Para conhecer outras indicações literárias visite o blog 
Compartilhando Leituras
. 

[FOTO]

Divulgue também o blog de sua escola aqui no portal Rioeduca. Basta entrar em 
contato com o representante de sua CRE. Clique 
aqui
 para conhecê-lo!

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em 
curtir
 para compartilhá-la com seus amigos no Facebook. 

Professora Renata Carvalho - Rioeduca 2
CRE

Email: renata.carvalho@rioeduca.net

Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet
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2ªcre
(192)

riodeleitores
(165)

blogsderioeducadores
(64)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns, Angêla!!!  Com certeza voc~e tem feito a diferença para  muitas 
crianças. Você conhece o livro Amanhecer Esmeralda, do Ferrèz? 
Um grande beijo
Postado por 
Morgana Rezende
 em 07/05/2012 03:02

Parabéns Angela pelo blog.Já estou seguindo e depois irei fazer ,uma
 leitura.Amei!!!!!!!!!!!!!!!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 07/05/2012 12:33

Que lindo trabalho, Ângela! Parabéns pelo blog! Beijinhos, Nívea.
Postado por 
Nívea Segreto
 em 12/05/2012 15:50
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 15/05/2012
<TÍTULO>
O Blog do Polo de Educação pelo Trabalho Dr Jair Tavares de Oliveira

<TAGS>
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Tags: 
9ªcre, blogdeescola, pet.

Vamos conhecer o Blog do PET Dr. Jair Tavares, que fica na Rua José de Andrade, 
s/n
 em Campo Grande e faz parte do Espaço de Extensão da 9
 Coordenadoria Regional de Educação e as diversas atividades desenvolvidas neste
Polo.

[FOTO]

O Polo de Educação pelo Trabalho (PET) tem como objetivo fazer com que os alunos
adquiriram experiências relacionadas ao mundo do trabalho que expressem a busca 
de outras formas de integração social na formação para a cidadania. Nesses 
polos, os alunos começam a vivenciar a cultura do trabalho, alcançando maior 
integração social.

No PET Dr. Jair Tavares de Oliveira, que tem na sua Direção I o professor Márcio
e Direção II a professora Silvia, oferece oficinas aos alunos no contraturno que
estão distribuidas em:

Fotografia, Informática e Artes Visuais 
 Professora Alice

Vídeo e Informática 
 Professor Maurício

Artes Visuais, Alimentação Saudável e Reforço 
 Professora Elaine

Reciclagem, Meio Ambiente e Fotografia 
 Professora Shirley

Teatro 
Professora Sandra

Informática 
 Professor Wladimir 

[FOTO]
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No blog, que foi criado em março deste ano, vamos encontrar diversas atividades 
realizadas pelo polo que se preocupou em resgatar suas atividades de 2011 e dar 
continuidade, resgistrando em suas páginas as atividades de 2012.
 Isso pode ser observado no post sobre 
Algumas fotos de Atividades do ano de 2011
, onde vêm relacionadas várias imagens que demonstram como foi movimentado o ano
de 2011 neste PET. 

Para conferir clique na imagem abaixo do blog.

Para inaugurar o blog a equipe fez uma chamadinha...

Inauguração do nosso blog!

O ano já começa com muitas novidades no nosso polo!

A primeira delas é o nosso blog!

Criado em conjunto com os alunos das Oficinas de informática, nosso blog tem 
como objetivo divulgar o trabalho coletivo de nosso espaço!

Um trabalho multidisciplinar envolvendo as oficinas de fotografia, informática, 
alimentação saudável, reciclagem, teatro, artes visuais...

Todo mundo junto com o mesmo intuito: capacitar nosso aluno a ser sempre 
melhor...

Junte-se a nós!

Sejam todos bem-vindos!

[FOTO]

O Projeto Político Pedagógico que o Polo de Educação pelo Trabalho Dr. Jair 
Tavares de Oliveira desenvolve é o 
Projeto 
Um mundo
 melhor... Depende de nós!
, onde através de várias atividades, inclusive de aulas passeio, tem como 
objetivo conscientizar os alunos e a comunidade escolar, que é preciso preservar
para sempre ter. Nossa casa, nosso bairro, nossa escola, nossa cidade, nosso 
país... Nossa vida, nosso mundo!

Conheça o projeto clicando na imagem abaixo.

[FOTO]

[FOTO]
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O PET esteve presente no 
4
 CINEDUCANDO 
no dia 08 de maio e também registrou no blog esta atividade. 

Os
alunos participaram da exibição do Vídeo 
 Onde estão os peixes?
 no Cinema 02, da Caixa Cultural, acompanhados do Diretor do polo, professor 
Marcio Mendes, os dos professores de Informática e Vídeo, Alice Venturi e 
Mauricio Losque. 

Para conferir clique nas imagens abaixo:

[FOTO]

[FOTO]

Estas e muitas outras ações vêm sendo desenvolvidas no PET Dr. Jair Tavares, 
vale a pena acessar o blog e acompanhar seu trabalho.

Parabéns a toda equipe do PET Dr. Jair Tavares pelo belo trabalho que vem sendo 
realizado e por compartilhar conosco através de seu blog estas atividades.

Se a sua escola ou professor tem um blog ou está integrada em algum projeto,

 aproveite para divulgar e concorrer ao 
Troféu Rioeduca 2012.

 Basta enviar um e-mail ao representante da sua CRE

Prof
 Márcia Cristina Alves

     Representante do Rioeduca na 9
CRE

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: @marciacrisalves 

Página 1127



RIOEDUCA 2

9ªcre
(227)

blogdeescola
(73)

pet
(8)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 17/05/2012
<TÍTULO>
Uma Travessia de Sucesso - Projeto 6º Ano Experimental

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, ginasioexperimental.

Vamos conhecer o Projeto Travessia do 6
 Ano Experimental do CIEP Nelson Mandela 

Página 1128



RIOEDUCA 2
 9
 CRE, que através das Professoras Djanira Carla e Luciana Silveira vem nos 
mostrar as atividades que foram desenvolvidas ao longo de 2011 e que fizeram o 
Projeto nesta Unidade ter 
Uma Travessia de Sucesso

No mês de março, como já relatei aqui na postagem que fiz sobre a 
professora Miriam
, fui convidada a participar de um encontro da Gerência de Educação (GED) da 9
 CRE com os professores do Projeto Travessia do 6
 Ano Experimental da nossa coordenadoria, que ocorrem mensalmente para repasse 
de informações e acompanhamento deste projeto. Nesta ocasião fui convidada a 
apresentar o uso das aulas da 
Educopédia
 em offline. 

Neste dia, as professoras 
Djanira Carla
 e 
Luciana Silveira
 foram convidadas pela GED para apresentar suas experiências, já que sua Unidade
Escolar estava no piloto do Projeto Travessia do 6
 Ano Experimental na 9
 CRE. Elas apresentaram na ocasião um breve relato de suas experiências e 
reflexões sobre o trabalho desenvolvido ao longo de 2011.

A seguir compartilharei as atividades que as professoras me enviaram e que 
fizeram suas turmas terem...

O SISTEMA SOLAR

[FOTO]

OBJETIVOS: Relacionar origem do universo com a origem do nosso planeta; 
reconhecer o Sistema Solar, no contexto histórico da astronomia, identificando 
as singularidades dos modelos geocêntricos e heliocêntricos.

 PRINCIPAIS PASSOS: Confecção e montagem de maquetes do Sistema Solar; trabalhos
com vídeos e m
sicas temáticas; relacionando fenômenos cíclicos como duração dos dias / anos / 
estações e movimentos; pesquisas sobre o tema. 

A COLCHA DE RETALHOS

[FOTO]

INTRODUÇÃO: Para interagir com os diferentes tipos de textos de modo efetivo, 

Página 1129



RIOEDUCA 2
não é suficiente ao leitor apenas decifrar/decodificar o que tem diante dos 
olhos. Mais que isso, é preciso compreender, interpretar e articular as 
informações, estabelecendo relações entre o que lê e a realidade em que vive.

 OBJETIVOS: Desenvolver a interação texto/leitor, envolvendo a multiplicidade de
possíveis sentidos.

 PRINCIPAIS PASSOS: Partimos da leitura do texto para a vivência do aluno, 
partilhando experiências e lembranças importantes e inesquecíveis; montando um 
painel em forma de colcha de retalhos com as lembranças e outra colcha 
trabalhando com simetria de rendas.

LI, GOSTEI E RECOMENDO

[FOTO]

INTRODUÇÃO: 
Um texto só existe se houver um leitor para lhe dar um significado.
 (Chartier, 1994, p.11).

 OBJETIVOS: Desenvolver o hábito da leitura; ser capaz de compartilhar suas 
experiências de leitura.

 PRINCIPAIS PASSOS: Leitura de diversos livros; escolha de um preferido e 
exposição da escolha com um resumo e desenho que represente a história.

AN
CIOS E PROPAGANDAS

[FOTO]

INTRODUÇÃO: É refletindo e agindo sobre a realidade que os cerca que os seres 
humanos, imersos na cultura, criam novas e reinventam possibilidades para 
interagir com o meio. (Multieducação - Temas em Debate. P. 18)

 OBJETIVOS: Proporcionar o trabalho com diferentes linguagens em sala de aula.

 PRINCIPAIS PASSOS: Conhecendo a import
ncia da utilização de an
ncios e propagandas; criando produtos e preparando an

Página 1130



RIOEDUCA 2
ncios e propagandas para a divulgação e venda destes.

TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO

[FOTO]

INTRODUÇÃO: O processo de constituição do conhecimento se dá numa rede de 
relações entre o que já foi internalizado pelo sujeito e as possibilidades de 
ampliar seu repertório. 

 OBJETIVOS: Conhecer a história e a import
ncia do desenvolvimento da tecnologia e da comunicação. 

 PRINCIPAIS PASSOS: Apresentação de vídeos para exposição sobre o assunto; 
proposta de pesquisa sobre o tema e elaboração de trabalhos. 

LEITURA E CONHECIMENTO

[FOTO]

INTRODUÇÃO: A escola deve ser um espaço em que os alunos façam leituras diversas
de textos científicos, jornalísticos, de propaganda, de ficção e não ficção, de 
poesia, enfim, todos aqueles recomendados na maioria dos currículos. 

 OBJETIVOS: Desenvolver o hábito de ler; identificar diversos gêneros textuais e
compreender a partir da leitura qualquer tipo textual.

 PRINCIPAIS PASSOS: Incentivo à leitura de jornais, revistas e sites 
informativos; socialização de assuntos diversos e produção textual a partir das 
reportagens.

O PLANETA TAMBÉM É MEU!

[FOTO]

 INTRODUÇÃO: Nos dias atuais, o entendimento da complexidade da crise 
socioambiental só se faz possível quando se busca a relação permanente entre os 
processos locais vividos pelas populações e as transformações de ordem 
econômica, política e cultural, observadas no mundo globalizado. 

 OBJETIVOS: Perceber a import
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ncia da proteção ao meio ambiente e a complexidade da crise socioambiental; 
compreensão da relação existente entre o cuidado e as consequências vividas.

 PRINCIPAIS PASSOS :Pesquisas sobre o assunto; debate em sala; confecção de 
cartazes e cartilhas de prevenção e combate a dengue. 

TANGRAN

[FOTO]

INTRODUÇÃO: Não existe um 
nico modo de tecer a rede de conhecimentos. O uso de jogos favorece a 
estruturação do pensamento e o de materiais concretos favorece o caminhar do 
pensamento mais intuitivo para o mais generalizado.

 OBJETIVOS: Favorecer a estruturação do pensamento; permitir o conhecimento de 
diferentes recursos matemáticos e sua história. 

 PRINCIPAIS PASSOS: Pesquisa da origem do Tangran; conhecimento da estrutura do 
jogo; confecção do material e preparação da atividade para exposição. 

Veja nos slides a seguir a apresentação que as professoras Djanira Carla e 
Luciana Silveira preparam para apresentar na 9
 CRE.

Para conhecer melhor o 
Projeto Travessia do 6
 Ano
, confira nos slides abaixo.

Apresentação 6
 ano

View more 
PowerPoint
 from 
9
 CRE - RJ

Agradeço as professoras Djanira e Luciana por compartilhar conosco seu trabalho 
e nos dar a oportunidade de conhecer este projeto de perto. 

A equipe do Rioeduca deseja muito sucesso a vocês e a toda equipe do CIEP Nelson
Mandela.
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Se a sua escola ou professor tem um blog ou está integrada em algum projeto,

aproveite para divulgar e concorrer ao 
Troféu Rioeduca 2012
.

Basta enviar um e-mail ao 
representante da sua CRE

Prof
 Márcia Cristina Alves

     Representante do Rioeduca na 9
CRE

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves 
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9ªcre
(227)

ginasioexperimental
(1)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pelo Projeto.O trabalho de TANGRAN ficou muito lindo.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 17/05/2012 01:07
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 09/05/2012
<TÍTULO>
Café com Tecnologia, Rioeduca e Educopédia na 3ª CRE

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, educopédia, eventos, capacitação.

A tecnologia não é só uma moda nesta segunda década do século XXI. Ela é 
ferramenta em diversas áreas do conhecimento e a educação precisa apropriar-se 
dela. A equipe de Tecnologia Educacional da 3
 CRE está trabalhando para isto.

A equipe de Tecnologia Educacional da 3
 CRE organizou, nesta sexta-feira, o I Encontro Café com Tecnologia. Foi um boa 
oportunidade para os gestores tomarem contato mais estreito com as ferramentas 
que podem auxiliá-lo no dia a dia. A equipe de Tecnologia Educacional da 3
 CRE, composta pelas professoras Luciene Vales e Andréa Fonseca, preparou um CD 
para ajudar os diretores de creches e escolas a elaborarem apresentações muito 
teis em reuniões tanto pedagógicas quanto de pais.

[FOTO]

A import
ncia da criação dos blogs educativos também foi abordada junto com algumas 
considerações sobre como o blog pode auxiliar na interação entre os membros da 
comunidade escolar durante a apresentação da equipe. O CD contém um tutorial 
para a criação do blog.
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Representando o Rioeduca, apresentei nosso portal e suas funcionalidades, além 
de esclarecer algumas d
vidas recorrentes sobre a divulgação dos projetos das escolas em nosso blog. 
Finalizando o encontro, a professora Clarice Menezes, coordenadora dos 
Embaixadores da Educopédia, detalhou os usos da nossa plataforma de aulas 
digitais, que completa dois anos este mês.

[FOTO]

Professoras Andréa Fonseca, Angela Freitas, Clarice Menezes e Luciene Vales 

A tecnologia, além de auxiliadora, encurta dist
ncias. Os gestores não devem colocá-la em segundo plano. A equipe da 3
 CRE, 
antenada com a necessidade dos diretores, acertou em cheio ao organizar o 
encontro. Os cursos de tecnologias educacionais da 3
 CRE também estão a todo vapor e podemos aguardar uma oficina de blogs.

[FOTO]

Os diretores, muito participativos, levando questões e deixando sugestões

Até mesmo nosso filósofo maior, Paulo Freire, recentemente declarado Patrono da 
Educação Brasileira, pareceu pressentir a import
ncia do registro diário dos pensamentos e ações dos professores, espírito dos 
blogs. As salas de aulas sempre desejaram ser do tamanho do mundo. Agora, a 
janela do mundo está aberta para a escola.

[FOTO]

Visitem e sigam o blog da 
3
 CRE
 para não perder as novidades.
Aproveitem para conferir no post 
I Café com Tecnologia da 3
 CRE
 as apresentações utilizadas no encontro.

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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3ªcre
(223)

eventos
(210)

educopédia
(86)

capacitação
(52)

<COMENTÁRIOS>

A tecnologia está presente cada vez mais no cotidiano de todos e também precisa 
estar assim dentro das escolas e das salas de aula.Ótima iniciativa da 3ªCRE 
realizando esse encontro! Parabéns também para as professoras Luciene, Andréa, 
Clarice e Angela!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 09/05/2012 07:16

Foi um prazer estar com esta equipe apaixonada pela tecnologia e espalhar esta 
paixão para gestores atentos e interessados. Aguardando novos encontros. :)
Postado por 
Angela Regina de Freitas
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 em 09/05/2012 09:02

Nossa, esse encontro foi ótimo! Os diretores saíram com muitas idéias e nós, 
palestrantes também. Teremos outros momentos de formação aqui na 3a. CRE 
contamos com a presença da equipe Rioeduca/Educopédia conosco, nessa parceria 
pelo uso das tecnologias com os alunos.
Postado por 
Luciene Vales
 em 09/05/2012 19:29

Hoje em COC minha diretora nos relatou.Fica faltando apenas internet funcionando
nas salas. Estamos animadas para utilizar. E.M.BRICIO FILHO
Postado por 
Monica
 em 09/05/2012 23:12

Amei este encontro! Apresentação maravilhosa de todos os palestrantes e ainda de
brinde um CD! Parabéns!!
Postado por 
Conceição Aparecida Barcellos Galiaço
 em 09/05/2012 23:42
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 11/05/2012
<TÍTULO>
Formando Valores através da Cultura Indígena

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, meioambiente, blogsdeescolas.

Reconhecer-se no outro é o primeiro passo para respeitá-lo. Respeito e 
valorização vem do conhecimento. Exercício de formação de valores é que nos faz 
crescer como seres humanos e como cidadãos. Assim pensa e trabalha a E. M. 
Reverendo Álvaro Reis 3
 CRE.

O Projeto Político Pedagógico da Escola Municipal Reverendo Álvaro Reis 
intitulado 
Construindo a Cidadania com a Formação de Valores
 tem por objetivo a valorização do ser humano, resgatando a import
ncia das virtudes em prol de uma cidadania construída com base na sensibilização
para a boa convivência social.

Aproveitando o mês de abril, a equipe da escola desenvolveu uma atividade de 
mergulho na cultura indígena para ampliar o conhecimento de valores dieferentes 
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dos nossos. Mas será que os índios têm valores muito diferentes?

[FOTO]

Índios Fulni-ô apresentam sua cultura aos alunos da escola

Eles receberam a visita de integrantes da etnia Fulni-ô, do município de Águas 
Belas em Pernambuco, que partilharam um pouco da sua cultura através do seu 
cantar, dançar e seus utensílios. Durante o relato dos índios todos puderam 
perceber a diversidade cultural e aprenderam a respeitá-la. O cacique explicou 
para a criançada que os índios de hoje não são mais como antes. Eles agora usam 
roupas como as nossas, celulares e outras tecnologias. Estudam e trabalham, mas 
ainda mantém suas tradições como a confecção de colares, brincos, arco, flecha e
até um cachimbo da paz. Os alunos puderam ouvi-los em seu falar e cantar.

[FOTO]

Vivendo na tribo, pescando, cozinhando e fazendo som como os índios.

Este mergulho na cultura indígena aconteceu na culmin
ncia do projeto. Houve exposição dos trabalhos em sala pelos alunos. Além disso,
as crianças atendidas pela escola puderam vivenciar, através do brincar, algumas
atividades do dia a dia dos índios. Foi montado um espaço interativo em que os 
alunos puderam circular e participar das atividades.

[FOTO]

Navegando de canoa, caçando com arco e flecha e cuidando da família. Detalhes da
etnia Fulni-ô.

Conhecendo os valores do outro com respeito, pode-se construir e valorizar o 
nosso próprio conhecimento. O Projeto Político Pedagógico da E. M. Reverendo 
Álvaro Reis seguirá durante este ano letivo. Para não perder essas ações, sigam 
o blog da escola. Eles aguardam sua visita e comentário.

[FOTO]

Imagens e informações retiradas do blog da escola

[FOTO]
tweet
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blogsdeescolas
(402)

3ªcre
(223)

meioambiente
(95)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns E. M. Reverendo Álvaro Reis 3ª CRE. pelo lindo projeto. 
A  cultura indígena precisa ser valorizada e preservada pois eles foram os 
primeiros habitantes do Brasil e merecem respeito.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 11/05/2012 11:53

adorei a iniciativa de vocês....é disso que nosso país precisa.
Postado por 
nice rocha
 em 11/05/2012 19:00

Parabéns para equipe da nossa escola!!! 
Mais uma vez conseguimos por meio do esforço coletivo desenvolver uma rica 
atividade com as nossas crianças.
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Postado por 
Suzane Almeida
 em 06/06/2012 19:19
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 08/05/2012
<TÍTULO>
Oficina de Blogs na 2ª CRE

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, blogsderioeducadores, capacitação.

     No dia 3 de maio, aconteceu mais uma 
edição das 
Oficinas de Blogs 2012
 e desta vez o encontro foi no auditório da 2
CRE.

[FOTO]

O blog pode ser considerado um das formas de publicação da Web 2.0, isto 
significa que faz parte de uma geração da web que propõe o compartilhamento das 
informações e colaboração na construção do saber. Uma das características da Web
2.0 é que podemos deixar de ser simplesmente receptores de informações, como 
acontecia na Web 1.0 vista apenas como repositório, para sermos produtores de 
conhecimentos e informações que podem ser compartilhadas e discutidas no 
universo online.

[FOTO]

Foi com o objetivo de compartilhar seus conhecimentos sobre os blogs 
educacionais, que as professoras Regina Bizarro e Renata Carvalho, 
representantes do Rioeduca na 5
 e na 2
CREs, respectivamente, criaram as oficinas de blogs.

Sempre que possível, as professoras Regina e Renata auxiliavam outros 
professores na criação e manutenção de seus blogs e foi por perceberem esta 
necessidade, que surgiu a ideia de criar as oficinas de blogs.

Neste ano, já realizamos 
Oficinas de Blogs
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 na 5
 e na 4
 CREs e no 
ltimo dia 03 de maio, foi a vez de nos reunirmos com os professores da 2
CRE, para compartilhar o que sabemos sobre os blogs educacionais e também 
aprender com nossos colegas, afinal o título do blog que criamos é 
Oficina de Blogs 2012 
 Compartilhando Experiências
.

[FOTO]

Professoras Regina Bizarro e Renata Carvalho

Entrei em contato com a Gerência de Educação da 2
CRE e fui recebida pela professora Morgana Rezende, gerente da GED, e pela 
professora Maria Inez Zain Brazuna, coordenadora da E/SUBE/2
CRE. Conversamos sobre a realização da oficina e a import
ncia dos blogs educacionais.

As escolas que ainda não possuíam blogs ou o responsável por ele com 
dificuldades em interagir com a plataforma foram convidados a participar. As 
inscrições foram realizadas através do blog 
Oficina de Blogs 2012
, nele disponibilizamos dicas e materiais que podem ser 
teis na criação e manutenção de blogs educacionais.

Após as inscrições terem sido realizadas, as dinamizadoras e um grupo de cerca 
de vinte e cinco professores se reuniram para trocar conhecimentos sobre os 
blogs educacionais e aprender como criá-los.

A professora Inez Brazuna iniciou a 
Oficina de Blogs 2012

, na 2
CRE, recebendo os professores participantes e falando sobre a import
ncia de aproveitar aquele momento de troca de conhecimentos.

[FOTO]

Da esquerda para direita: Professoras Regina Bizarro, Renata Carvalho, Inez 
Brazuna e Morgana Rezende

A tarde em que passamos reunidas com os professores da 2
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CRE, foi gratificante para nós, dinamizadoras da oficina de blog, pois 
conseguimos compartilhar nossos conhecimentos e aprender com os colegas 
presentes no encontro.

Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina.

     Cora Coralina

Com o intuito de aperfeiçoar nosso trabalho, deixamos no blog 
Oficinas de Blogs 2012
 um formulário onde os participantes da oficina puderam opinar sobre o 
desempenho da mesma.

Adorei a oportunidade de participar. Apesar de já dominar alguma coisa da 
ferramenta, aprendi coisas novas também. Precisamos de outras oficinas... o 
tempo foi curto.
 Professora Karla Bastos 
 Classe Hospitalar Fernandes Figueira

Agradeço pela oficina de blogs, tirou algumas d
vidas que eu possuía e me deu mais segurança para mexer mais. Quando tiver a 
oficina avançada não se esqueçam de comunicar, pois com certeza estarei lá para 
aprender novas possibilidades.
 Professora Valeria Silveira 
 E.M. Bárbara Ottoni

Gostei muito, mesmo o tempo tendo sido muito curto, me orientou bastante para 
preparar o blog da escola e colocá-lo em tempo recorde online. Obrigada a todos
. Professora Celia Regina 
 E. M. Guararapes C
ndido

[FOTO]

Obrigada a todos os participantes pela presença na 
Oficina de Blogs 2012
 na 2
CRE!

Conheça mais sobre este trabalho visitando nosso blog 
Oficina de Blogs 2012

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em 
curtir
 para compartilhá-la com seus amigos no 
Facebook
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[FOTO]
tweet

2ªcre
(192)

blogsderioeducadores
(64)

capacitação
(52)

<COMENTÁRIOS>

Ahh também quero!!! A 7ª CRE está esperando vcs!
Postado por 
Dilma
 em 08/05/2012 08:33
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Renata e Regina
Obrigada! Foi muito boa a oficina . E o melhor está sendo ver os resultados: já 
temos blogs novos como resultado da oficina. Parabéns!!!!
Postado por 
Morgana Rezende
 em 08/05/2012 12:28

Agradeço imensamente a Coordenadora da 2ªCRE, profª Inez Brazuna, e a profª 
Morgana, GED, pela simpática acolhida. Os professores se engajaram de tal 
maneira que ultrapassamos o tempo estimado da Oficina, mas valeu a pena. Gente 
boa! 
Agradeço a Renata por ter abraçado este projeto comigo, possibilitando-nos 
crescimento profissional na troca de experiências.
Postado por 
ReginaBizarro
 em 08/05/2012 19:47

Muito bom!!! Parabéns pela iniciativa! Os alunos gostam muito de ver seus 
trabalhos publicados nos blogs!
Postado por 
Renata Pontes
 em 09/05/2012 02:17

Parabéns pela iniciativa! 
O uso do blog ajuda a integrar toda a comunidade escolar e essa troca de 
experiências é fundamental!
Postado por 
Adriana Afonso
 em 09/05/2012 10:28
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 09/05/2012
<TÍTULO>
Educação Transformadora para Vencer os Desafios na E. M. Roberto Simonsen

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, centrodeestudos.
A Escola Municipal Roberto Simonsen busca cada vez mais propostas para realizar 
um trabalho centrado e de qualidade, visando a formação
satisfatória dos seus alunos. 
O Centro de Estudos Integral tornou-se uma importante oportunidade para 
professores e equipe pensarem juntos em estratégias eficazes para vencer os 
desafios que se apresentam diariamente. 
Momentos de reflexão e
troca de ideias com registro de alvos e metas marcaram a reunião que promete 
render bons resultados.
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet

8ªcre
(193)

centrodeestudos
(1)
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns para a equipe gestora, professores e funcionários da escola!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 09/05/2012 07:08

É assim que se constrói uma escola de sucesso, partindo dos desejos de cada um 
em conquistar cada vez mais!
Postado por 
Adriano
 em 09/05/2012 11:23

Parabéns equipe da  E. M. Roberto Simonsen.
Postado por 
Fatima Lucia  Braga
 em 09/05/2012 11:40

Parabéns ao grupo pelo trabalho e à Coordenação Pedagógica que, notavelmente, 
está fazendo a equipe prosperar em prol do objetivo maior que é o sucesso do 
aluno.
Abraço; Deise Araújo.
Postado por 
Deise Araújo
 em 09/05/2012 12:34

Fiquei feliz em ver vcs no portal Rioeduca. Parabéns para toda a equipe da E.M. 
Roberto Simonsen.
Desejo toda sorte do mundo para vocês.

do amigo da escola Júlio.
Postado por 
Julio da E.M. Roma
 em 09/05/2012 14:48

É muito bom ver que aos poucos o nosso trabalho vai dando o resultdo tão 
esperado e desejado! Nunca podemos esquecer que com pequenas gotas de agúa que 
se faz o oceano!

Conheçam mais do trabalho realizado na E.M Roberto Simonsen no blog:
http://blogdarobertosimonsen.blogspot.com.br/2012/04/este-blog-e-destinado-mostr
ar-um.html
Postado por 
Lúcia Helena Santos
 em 09/05/2012 18:36

Um carinho especial pela escola onde estudei quando criança! Desejo a todos 
muito sucesso!!! Ééééé da oitava!!!!!
Postado por 
Jô Cruz
 em 09/05/2012 18:43
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Não haveria um tema mais apropriado para esse momento de reflexão na Roberto, os
desejos e a vontade de cada um em contribuir para o avanço e o sucesso da 
escola. Parabéns à equipe!
Postado por 
Mônica Andréa
 em 09/05/2012 21:14

É ótimo saber que nossos jovens estão sendo guiados por profissionais capazes e 
que amam o que fazem. Um enorme parabéns para toda a equipe e em especial, para 
a mestra Polyana Rodrigues !
Postado por 
Valmir Dias
 em 09/05/2012 21:34

Fé ! Fé ! Fé !

All we need is faith ! (Tudo que precisamos é Fé)
Postado por 
Polyana !
 em 09/05/2012 21:37

Foi muito emocionante iniciar o COC de ontem mostrando aos professores e 
funcionários nossa escola no Rioeduca.  Todos nós aqui da escola nos sentimos 
muito gratificados e felizes!!!  Obrigada a todos pelo carinho. Nós apenas 
fazemos a nossa parte!!!  Um beijão...
Postado por 
Viviane Lazarini Guimarães
 em 10/05/2012 12:56
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sábado, 12/05/2012
<TÍTULO>
xxx

     APAGUE ESTA LINHA E DIGITE SEU TEXTO

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 08/05/2012
<TÍTULO>
ppp
Carregando...

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 09/05/2012
<TÍTULO>
Lançamento da Educoteca

<TAGS>
Tags: 
educopédia, educoteca.

Lançamento da Educoteca e Encontro com o Autor Laurentino Gomes

(autor dos livros 1808 e 1822)

Inscrição para 50 vagas remanescentes com direito a um acompanhante 

(após atingirmos esse limite o formulário será encerrado para preenchimento)
Carregando...

[FOTO]
tweet
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educopédia
(86)

educoteca
(3)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns à equipe Educopédia e Rioeduca e a todos que organizaram o evento. 
Deram SHOW!
Postado por 
Dilma
 em 10/05/2012 21:54
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 15/05/2012
<TÍTULO>
Inclusão e Educação É o Blog da E. E. Maria Therezinha

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, educação, inclusiva, blogsdeescolas.

     O blog Inclusão e Educação, da  Escola 
Especial Maria Therezinha, foi criado recentemente, em abril de 2012. A Escola 
está localizada em Jacarepaguá (Freguesia) e atende cerca de 120 crianças, em 
dois turnos .
[VÍDEO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

     Para saber mais sobre Educação Especial 
nas escolas da Prefeitura do Rio:
http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/exibeconteudo?article-id=96318

[FOTO]
tweet

blogsdeescolas
(402)

7ªcre
(192)

educação
(73)

inclusiva
(1)
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns E. E. Maria Therezinha pelo lindo blog.
Respeitar,incluir e amar é dever de todos!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 15/05/2012 00:27

Importantíssima  essa integração  entre pais,alunos e professores!Parabéns pelo 
blog. Sucesso!!!!!
Postado por 
Bernadete de Lourdes
 em 15/05/2012 15:58
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 17/05/2012
<TÍTULO>
Projeto Nossa Terra, Nossa Casa, na E. M. Gastão Monteiro Moutinho

<TAGS>
Tags: 
7ªcre.

     A Escola Municipal Gastão Monteiro 
Moutinho realizou uma Feira Cultural, no dia 4 de maio, como culminância do 
Projeto Nossa terra, nossa casa. Da criação do Mundo ao Brasil de Hoje.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]
tweet

7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Devemos conhecer o Passado, para entender  o presente e construir o futuro.Belo 
projeto o da E. M. Gastão Monteiro Moutinho.Parabéns!!!!!!!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 17/05/2012 01:04

Que lindo!!!
Postado por 
Glauce Fontes
 em 17/05/2012 09:17
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Parabéns equipe Gastão! Mais um trabalho de qualidade ampliando horizontes. 
Um abraço a todos !
Postado por 
DILMA VIANNA GUIMAR
 em 17/05/2012 16:46

Trabalho lindo!!!! Parabéns!
Postado por 
Alessandra Xavier
 em 17/05/2012 17:35

Belo trabalho!.Parabéns a toda equipe da Escola Gastão Monteiro Moutinho.
Postado por 
Bernadete de Lourdes
 em 18/05/2012 12:01
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 22/05/2012
<TÍTULO>
Espaço Virtual do CIEP Dr. Joaquim Pimenta

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, blogsdeescolas.
O CIEP Dr. Joaquim Pimenta está localizado em Jacarepaguá (Curicica) 
e atende cerca de mil alunos em dois turnos. O Blog da unidade escolar é 
recente, 
tendo sua primeira postagem no mês de abril.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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blogsdeescolas
(402)

7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns CIEP Dr. Joaquim Pimenta pela criaçao do blog.
Blog é uma ferramenta essencial e indispensável  nesta era digiral para informar
e ensinar.
Pode e deve ser  aproveitado no ambiente escolar como instrumentos facilitador e
auxiliar do  processo ensino/aprendizagem.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 22/05/2012 10:30

Parabéns pela  criação do blog!
Postado por 
bernadete de lourdes
 em 22/05/2012 15:12

Fico muito honrada em  fazer parte da Direção do CIEP Dr Joaquim Pimenta e estar
junto desta comunidade escolar.
Postado por 
Lucia Vasconcelos
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 em 22/05/2012 21:13
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 24/05/2012
<TÍTULO>
E. M. Álvaro Sodré e as Oficinas de Matemática do Projeto Mais Educação

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, oficinas.

     A Escola Municipal Álvaro Sodré está 
desenvolvendo oficinas de matemática com seus alunos do 1
 ao 3
ano. 
As oficinas fazem parte do projeto Mais Educação.

As oficinas de matemática do Projeto Mais Educação, da Escola Municipal
 Álvaro Sodré, têm como
 objetivo despertar o interesse das crianças pela matemática e desenvolver o 
raciocínio lógico. As oficinas ocorrem uma vez por semana, 1 hora por turma.

Além disso, trabalha-se
 com materiais concretos e simples como jogos e atividades l
dicas, que facilitam o desenvolvimento do aluno com dificuldade e desinteresse 
pelo estudo.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

O titulo do PPP da Escola é
 Ler...uma descoberta, uma aventura, um desafio! E o Plano de Trabalho da 
unidade escolar é 
Planeta Terra, Minha casa!

Objetivos do Projeto Político Pedagógico:

1. Estimular mais intensamente as manifestações culturais com base e ênfase nas 
artes plásticas, musicais e de expressão corporal, facilitando o processo de 
alfabetização e letramento.

2. Estimular consciência maior sobre a pessoa como parte do ecossistema: noções 
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de higiene e segurança no lar, respeito à natureza, de saneamento básico, 
cuidados pessoais de sa
de bucal. Identificar, refletir e construir soluções para as demandas em sa
de da comunidade escolar buscando parceria com o projeto municipal ESCOLA 
PROMOTORA DE SA
DE.

3. Incentivar o levantamento dos costumes e das riquezas naturais de comunidade 
a fim de valorizá-los.

4. Desenvolver consciência de que uma gestão democrática envolve participação 
efetiva de toda a comunidade educativa: alunos, pais, professores e 
funcionários. Dinamizar a escolha de representantes de turma através da atuação 
do Grêmio Escolar eleito em 2011, para despertar a liderança e a capacidade de 
organização dos alunos.

5. Estimular fortemente a formação dos professores especialmente na área de 
alfabetização e letramento.

6. Valorizar cada vez mais a autoestima dos docentes através da divulgação de 
projetos e de experiências bem sucedidas, promovendo a solidariedade e a 
partilha de experiências, saberes e valores.

7. Informar os pais e responsáveis sobre a organização curricular, do cotidiano 
e da avaliação da aprendizagem da escola de Turno 
nico, segundo os par
metros da Secretaria Municipal de Educação, e incentivar sempre mais a 
participação da comunidade, especialmente das famílias, no processo educativo e 
de aprendizagem de nossos alunos.

8. Estabelecer parcerias com a comunidade local buscando respaldo para a 
realização dos projetos da escola.

9. Incentivar e privilegiar o espaço do Centro de Estudos como momento de 
excelência para capacitação, formação continuada e reflexão da práxis docente e 
planejamento do trabalho docente.

10. Estimular o funcionamento e uso do Laboratório de Informática e Sala de 
Leitura como ferramentas para favorecer o processo de alfabetização e de 
inclusão digital de nossos alunos.

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!
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CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php

[FOTO]
tweet

7ªcre
(192)

oficinas
(3)

<COMENTÁRIOS>

Os jogos são formas lúdicas de trabalhar a matemática e bem aceitos pelos 
alunos.Parabéns E.M Álvaro Sodré pelas Oficinas de Matemática.
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Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 24/05/2012 12:01

Espero que todos os objetivos desse projeto sejam alcançados! Parabéns a toda a 
equipe da Escola Municipal Álvaro Sodré!
Postado por 
bernadete de lourdes
 em 24/05/2012 14:05

Tenho orgulho de estar a frente desse trabalho. Parabéns equipe.
Postado por 
Marcia  Arruda Bastos
 em 24/05/2012 15:53

Os alunos adoram as atividades desenvolvidas e como professora de uma das turmas
atendidas percebo o quanto o trabalho está sendo importante. Parabéns!!
Postado por 
Renata Lyra
 em 24/05/2012 17:06

A essa equipe, meus sinceros parabéns!
O comprometimento de todos é percebida no rosto dos alunos e na alegria 
estampada em suas faces, em fazer parte desta Unidade Escolar. Que o trabalho 
prossiga e que frutifique a vitória!
Postado por 
Vitor Hugo Almeida
 em 24/05/2012 23:25
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 30/05/2012
<TÍTULO>
“Helena de Troia” concede entrevista ao Rioeduca

<TAGS>
Tags: 
10ªcre.

[FOTO]

As mais importantes são: empréstimos de livros; apresentação dos livros através 
do Data show; dramatização de obras infantis, elaboração de livros pelas 
próprias crianças e posterior dramatização da história inventada; 
promoção da Hora do Conto de Fadas, (momento em que 
as crianças têm a oportunidade de apresentar os contos que conhecem através de 
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mímica, dramatização e cartazes publicitários); organização de um mural na sala 
de aula (no qual o professor fixa informações sobre determinadas obras infantis,
estimulando os alunos a lerem as mesmas); relato parcial de uma história para 
aguçar a curiosidade dos pequenos leitores sobre seu conte
do; organização de jograis para a rescitação de poemas lidos; realização de uma 
atividade mista de leitura, dramatização e registro simbólico e/ou gráfico da 
história lida; criação de fantoches para representar o conte
do da história lida; incentivo à criação de clubes de leitura; escolha e fixação
nos cartazes da escola de frases significativas das obras lidas, organização de 
atividades de leitura fora da sala de aula; montagem da história lida apenas com
gravuras que possam revelar as idéias mais importantes dessa obra.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet

Página 1160



RIOEDUCA 2

10ªcre
(292)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns professora Maria Helena Lima da Silva pelo trabalho realizado na Sala 
de Leitura de sua escola. Lendo se conhece o mundo!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 30/05/2012 10:18

Lindo trabalho!Bjks!
Postado por 
Fabiana
 em 30/05/2012 11:33

Excelente abordagem!
Parabéns pelo trabalho Helena. A Escola Municipal Professor Jorge Gonçalves 
Farinha ganhou muito com a sua permanência na Sala de Leitura. 
Parabéns pelas ações realizadas.
Postado por 
Rosiane Espínola
 em 30/05/2012 11:56

Sem o apoio necessário de uma Direção Competente, Amiga, Transparente, Unida 
formada por Marcos Renovato, Alzira Barros e Kelly Liane. Os trabalhos 
realizados nesta Unidade Escolar não teriam o sucesso desejado. Os Projetos 
Idealizados pela Coordenadora Kelly em junção com as Idéias do Diretor Marcos 
Renovato e Alzira, agora se mostram visíveis pela moderna tecnologia. Cabe 
ressaltar sempre que a Escola Municipal Professor Jorge Gonçalves Farinha sempre
fez usos de Projetos variados administrados por esta direção e com o apoio total
da equipe de professores da escola, que acatam todas as tarefas com muita 
satisfação e prazer, ao ver o final satisfatório que se faz presente em nossas 
Culminâncias. Parabéns sempre a toda equipe!
Postado por 
Maria Helena Lima da Silva
 em 30/05/2012 14:20

Excelente matéria mostrando o trabalha das professoras da Sala de Leitura. 
Sabemos a importância de todo grupo e direção para o bom desempenho do sucesso 
deste profissional. A Equipe da U E está de Parabéns pelo trabalho realizado!
Postado por 
Maria José
 em 30/05/2012 16:11
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Muito bom o trabalho realizado nesta escola fui funcionária municipal e estou 
aposentada a mais de 10 anos. Sei muito da importância da professora da 
Biblioteca no aprendizado do aluno assim como a participação da Direção neste 
bom desempenho. estão de parabéns.Iady
Postado por 
Iady do Carmo Ferreira
 em 30/05/2012 16:20

Sempre ouvi falar bem da direção desta escola e das oportunidades de crescimento
que eles disponibilizam aos seus profissionais. A professora da sala de leitura 
está com um apoio positivo para realizar suas tarefas.A leitura abre portas.
Postado por 
Rubens Antonio
 em 30/05/2012 17:07

PARABENS A ESCOLA PELO EXCELENTE TRABALHO.
Postado por 
Luiz Carlos
 em 30/05/2012 20:55

Helena, ícone é sempre ícone. Helena de Troia, vencendo o tempo, as barreiras em
nome da conquista. No teu caso, já és o literal presente à Educação Carioca. 
Parabéns!
Postado por 
Vilma Barbareto
 em 30/05/2012 21:31

Sempre soube, que você realizaria um ótimo trabalho. você sempre mostrou esta 
capacidade. só posso falar para você, parabéns. Marcos Renovato, e Alzira 
acertaram na escolha, foi perfeita.
Postado por 
Ivana Pereira Barbosa Guimarães
 em 30/05/2012 23:36

Sempre comprometida com a qualidade do que faz! Quer algo bem realizado chame 
ela! Sempre realizando com capricho suas tarefas. Parabéns Professora Helena !
Postado por 
Lívia
 em 31/05/2012 18:21

Exemplo de Profissional já trabalhamos juntas! Sempre soube do seu potencial. 
Feliz por uma  direção competente ter descoberto seu talento! Que continue na 
sua trajetória em caminho do saber e educação. Parabéns a todos da escola pelo 
belíssimo trabalho.
Postado por 
Cristiane Toris
 em 31/05/2012 18:26

Me sinto orgulhosa de seu trabalho. Uma colega de trabalho exemplar, que sempre 
dá um jeito para tudo sair com um toque de qualidade. parabéns!!!!!!!!!!!!!!
Postado por 
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Profª Rosemary Fernandes
 em 31/05/2012 18:32

Um profissional integrado as propostas de uma Unidade escolar é visível. Além de
auxiliar a si mesmo, ajuda o bom desempenho de uma direção. Parabéns Helena e 
equipe do E M Jorge Gonçalves Farinha que estão com um Blog Maravilhoso.
Postado por 
Sueli P.
 em 02/06/2012 10:58

Adorei, muito legal a entrevista que a Maria Helena deu, estudei com ela fomos 
colegas do curso normal, e vejo que ela conseguiu realizar seu sonho de 
trabalhar com crianças. Parabéns minha amiga, lindo demais o seu trabalho.
Postado por 
Josete  Pimentel da silva
 em 02/06/2012 15:51

Parabéns para a professora Maria Helena,que é tb minha amiga!!!Estudamos 
juntas,compartilhamos momentos que jamais esqueceremos!!É uma professora 
maravilhosa,competente,divertida,amiga e outros tantos adjetivos!!Parabéns amiga
e professora!!!
Postado por 
Naide Abbade
 em 02/06/2012 18:41

Parabéns, querida amiga pelo trabalho desenvolvido na Sala de Leitura.
Bjs
Postado por 
Denise Pereira
 em 02/06/2012 21:44

Conheço Helena como de Troia a mais de 10 anos.Amiga internauta sempre ligada ao
mundo virtual e blogueiro. Tem uma boa malícia do que é internet e para que 
serve. Na educação exemplos e barreiras superadas no dia a dia! Parabéns amiga 
guerreira!!!!!!!!!!!!!
Postado por 
Guto
 em 03/06/2012 02:58

Parabéns à professora M Helena pelo excelente trabalho e à escola por tê-la 
escolhido para essa função e dar-lhe um excelente apoio, sem o conjunto direção 
com o apoio e funcionário com  a pedagogia, nada seria tal profundidade para 
todos os envolvidos, Escola, Sala de Leitura, para os alunos e chegando enfim 
aos lares desses alunos. Parabéns mais uma vez a todos.
Postado por 
Rubens antonio da Silva
 em 03/06/2012 14:53

Parabéns a Professora Helena. O profissional da Sala de Leitura tem uma função 
muito multi tudo já estando apenas na sua área de atuação que a própria sala de 
leitura ou biblioteca. São muitos livros a serem catalógados, emprestimos a 
serem realizados e todas estas 2 tarefas incluem outras tantas como escrever nos
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livros, etiquetar, carimbar, fazer anotações, planejamentos, cortar papéis e 
colar e tantas outras. Já estive nesta função e só quem está nela sabe como é 
relevante ver um profisional desta área ter um espaço aberto para expor seu 
pensamento. Parabéns ao Entrevistador e ao Rioeduca que teve esta brilhante 
idéia.
Postado por 
Maria das Dores
 em 03/06/2012 18:56

Que trabalho lindo! A leitura é o início do avança em nossa educação. Parabéns, 
querida1
Postado por 
Danielle Veras
 em 04/06/2012 23:04

Uma amiga muito competente. Fidelidade e sua marca registrada. Tem força para 
suportar várias negatividades que a vida e pessoas lhe colocam, afim de que seu 
trabalho não seja realizado com esmero. Ela é engraçada, piadista, mas quando 
fala é porque tem absoluta certeza do que diz. Querida. Não deixe jamais que 
profissionais negativos tentem apagar sua luz e obscurecer o belo trabalho que 
vc faz. Quem te critica negativamente não faria a metade do que vc consegue 
fazer. Só superiores irão te admirar pelo que vc faz! Os inferiores irão ficar 
remoendo outros pontos que nem eles realizam. Te conheço a muitos anos e o 
importante e saber que vc é do bem! E com certeza estaria a elogiar qualquer 
outro colega que estivesse aqui. Foi procurar a velha Troia na net e encontrei 
você aqui! Parabéns e continue trilhando isto tudo deste jeito brilhante. Isma e
familia Braga
Postado por 
Ismael Braga
 em 05/06/2012 00:12

Trabalhei com a Profª Helena em outra U.E.e sempre admirei suas habilidades.  
Que bom encontrar espaço para desenvolver excelentes projetos, que só são 
possíveis, graças ao trabalho desenvolvido em equipe. PARABÉNS A EQUIPE DA E.M. 
JORGE FARINHA!!!
Postado por 
CRSTIANE FERREIRA
 em 05/06/2012 19:33

Fico extremamente feliz por esta reportagem. Só quem dividiu o lado amigo bem 
antes do profissional conhece o verdadeiro talento desta amiga. Ela não mistura 
o profissional com o amigo, na realização de seu trabalho, características que 
devem ser observadas e admiradas, não que ela não seja amiga, mas sabe separar 
até onde pode ir sem ultrapassar seu lugar. Te admiro e gosto muito.Patricia 
Freitas S.
Postado por 
Patricia F.
 em 07/06/2012 13:00

Muito bom! Parabéns em vê-la aqui. Você é muito gente boa!
Postado por 
Regina N
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 em 07/06/2012 13:35

Os LimaS são demais! Parabéns!
Postado por 
Priscila G. Lima
 em 07/06/2012 13:49

Parabéns pela iniciativa!!!
Postado por 
Christiano Torreão
 em 07/06/2012 14:11

A Educação sempre foi o seu forte. Está ligada a sua vida! A SOCILA foi um 
marcante nas nossas vidas. Me recordei de seu nick e achei! Sucesso sempre. 
beijinhos.
Postado por 
Andrea Lua
 em 07/06/2012 15:05

Parabéns pelo trabalho. Orgulho renovado perante sua dedicação  e de sua equipe 
às crianças do RJ.
Postado por 
Robson Carvalho
 em 09/06/2012 11:17

Excelente! Que todos façam a diferença! Parabéns!
Postado por 
Paulo Gotelip
 em 09/06/2012 11:49

Parabéns!
Postado por 
Paulo Cesar
 em 09/06/2012 11:56

Belo trabalho! Como vc consegue realizar tantas coisas tão bem???? beijinhos 
querida!
Postado por 
Claudia Souza
 em 09/06/2012 14:51

Parabéns! Curti muito!!!!!!!!!!!!! beijocas
Postado por 
Maria Chagas
 em 09/06/2012 20:34

Parabéns pelo belo exemplo de profissionalismo! Você é especial. bj
Postado por 
Dharana Gaia
 em 10/06/2012 10:54

Muito Bom o trabalho de vocês! As escolas do Rio de Janeiro só tem a ganhar com 
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profissionais deste tipo! Parabéns!
Postado por 
Maikon Parreira
 em 10/06/2012 19:38

Parabéns Helena pela bela entrevista. Você é uma pessoa muito querida! E vejo o 
bom trabalho que desempenha. Que deus possa continuar a te iluminar, pois quem 
vive da verdade e transparência dos fatos só tem a lucrar da vida.
Postado por 
Helton
 em 10/06/2012 22:40

Seu talento é para tanta artes!
Postado por 
Chal
 em 10/06/2012 22:48

Uhhhhhhhhhhh! Parabéns!!!!!!!!!!!!!!
Postado por 
Paula Maruyama
 em 11/06/2012 07:54

Parabéns professora pelo seu trabalho!
Postado por 
Marcos Nogueira
 em 11/06/2012 20:54

Que bela entrevista Helena. Que seu trabalho continue sendo realizado  com toda 
esta satisfação.bj
Postado por 
Avelino
 em 11/06/2012 21:02

EDUCAÇÃO EM 1º LUGAR, VIVA O RIO DE JANEIRO....
Postado por 
ANTONIO
 em 11/06/2012 23:14

Parabéns! Minha linda quero seu autógrafo. beijinhos
Postado por 
Lia Costa
 em 13/06/2012 23:28

Você é uma pessoa iluminada que nos enche de orgulho e esperança de dias sempre 
melhores na educação!
Postado por 
Alana Costa
 em 13/06/2012 23:50

Muito interessante, Conheço Helena a mais de 20 anos, sei da sua luta diária 
para o desenvolvimento da educação. Sua visão moderna por vezes não foi 
entendida por colegas que achavam que a metodologia do vc faz e eu mando é a que
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ainda serve para a educação contemporânea, o que não é mais valido. Parabéns 
Helena e mais e mais sucesso! bjs Vania
Postado por 
Vania Lima
 em 17/06/2012 20:56

PARABENS MINHA QUERIDA E PODEROSA .HELENA DE TROIA..TEU TRABALHO E LINDO  E  
EXEMPLO PRA SER  ESTENDIDO PARA O BRASIL..PARABENS  LINDA. BEIJOSS
Postado por 
WILSON IDOGAWA
 em 17/06/2012 21:21

Maria Helena fico muito feliz em ver esta entrevista! Parabéns! Você é uma 
batalhadora educacional.beijos
Postado por 
Monica
 em 17/06/2012 22:37

É um prazer imenso poder compartilhar com tantos amigos sua entrevista querida! 
Parabéns  sucesso sempre.
Postado por 
Katia Knupp
 em 17/06/2012 23:13

Adorei ver esta iniciativa da Prefeitura do Rio, ainda mais com uma pessoa 
maravilhosa que é a Lena. parabéns a todos desta equipe!
Postado por 
Regina
 em 18/06/2012 01:41

Com muita satisfação vejo ca minha amiga Helena, uma profissional exemplar.
Postado por 
Avelino
 em 18/06/2012 18:14

Educação está no sangue desta família. Impressionante como vc e seu irmão tem o 
dom do ensinar nas veias
Postado por 
Di Monaco
 em 18/06/2012 21:21

Minha caríssima amiga quanta saudades!!!!Fico feliz ao saber que está caminhando
no que sempre desejou e lutou. A educação é uma chama que poucos conseguem 
acender! Parabéns!
Postado por 
Douglas
 em 18/06/2012 21:40

Que sua glória esteja sempre presente querida! Você é muito dez! bj Hiro
Postado por 
Hiromio
 em 20/06/2012 18:45
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PARABÉNS HELENA PELO TRABALHO DESENVOLVIDO. SEMPRE SOUBE QUE ERA CAPAZ!
Postado por 
claudilene
 em 21/06/2012 14:20

Cá em Portugal seria tratada com muito respeito e admiração. Tens honra e 
sabedoria.bj querida
Postado por 
Daniel Salgueira
 em 22/06/2012 16:27

Querida no curso de Capacitação de Gestor escolar. Pude ver em seu desempenho e 
notas sempre 100% a capacidade que tem! Sucesso!
Postado por 
Leila
 em 24/06/2012 10:53

Parabéns pelo seu trabalho. Tenho muito orgulho de ter uma amiga como você. É 
muito competente no que faz.
Postado por 
Conceição
 em 25/06/2012 00:27

Seu desempenho profissional é fantástico! Parabéns a todos desta escola!
Postado por 
Soraia
 em 25/06/2012 16:13

Querida é com imensa satisfação que a encontro no site educativo. Seu desempenho
escolar, seu domínio de turma, seu relacionamento com os alunos em sala tudo é 
visto agora. Parabéns a prefeitura por esta oportunidade dada a todos os 
professores que desejam mostrar suas qualidades.
Postado por 
Maria Rodrigues
 em 26/06/2012 16:28

Está moça é demais da conta! Parabéns Leninha te admiro e adoro 
muitooooooooooooooooooooooooooooooooo
Postado por 
Michael
 em 26/06/2012 17:55

Querida, você é sucesso em qualquer área! Cuidado com a Inveja ela é fogo! 
Beijocas
Postado por 
Stefany D'lohan
 em 27/06/2012 10:26

Conheço Troia a mais de 10 anos. Ser humano maravilhodo só faz o bem sem olhar a
quem! Feliz Por você.
Postado por 
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Luiz
 em 27/06/2012 11:22

Meu coração não é estrada para passeio de muitos.Meu coração é lugar que só fica
quem faz por merecer e você sempre mereu estar aqui! Parabéns pelo seu 
desempenho numa biblioteca!
Postado por 
Penha
 em 27/06/2012 13:26

Parabéns a todos desta escola! merecido reconhecimento deste talento de 
pessoa!Como é bom de ter notícias sua. beijos
Postado por 
Giordano
 em 27/06/2012 19:12

A educação tem que ser documentada isto também é ensino e pedagogia, quem fala 
que não tem que voltar aos bancos escolares. Excelente matéria.
Postado por 
Matheus
 em 27/06/2012 21:19

Excelente trabalho realizado nesta escola. Parabéns Professora Helena.
Postado por 
Ludicéia
 em 28/06/2012 23:48

Beautiful Troya!
Postado por 
Anthony
 em 29/06/2012 00:29

Tenho visto as fotos da sua escola na internet e tenho me encantado com cada 
uma, seu trabalho exposto tem sido muito proveitoso para todos. Parabéns.
Postado por 
Sonia
 em 30/06/2012 10:22

Congratulazioni amica sei molto competente in materia di istruzione.
Postado por 
Savierio
 em 04/07/2012 19:06

Excelente profissional.
Postado por 
Affonso
 em 13/07/2012 12:42

Parabéns!!!!!!!!! Você é um ser humano maravilhoso..Seu trabalho deve ser visto 
sempre com olhos bons. beijos
Postado por 
Beatriz
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 em 24/07/2012 14:33
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 10/05/2012
<TÍTULO>
C. M. Homero José dos Santos e a Valorização da Cultura Mangueirense

<TAGS>
Tags: 
1ªcre.
Dia 2 de maio, professores, gestores e Agentes Auxiliares de Creche da C. M. 
Homero José, localizada na Mangueira, participaram do Centro de Estudos, 
visitando o Centro Cultural Cartola. Seguindo o calendário, a equipe se reuniu 
para conversar sobre o trabalho desenvolvido na unidade, e avaliar o Projeto 
Pedagógico.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Fonte:

Centro Cultural Cartola

Blog da Creche Municipal Homero José

[FOTO]
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1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a C. M. Homero José dos Santos pela maneira como levou a escola a 
conhecer à comunidade.Eu mesma ainda não conheço o Centro Cultural Cartola.
Amo a composição de cartola As Rosas não Falam.
"...As rosas não falam
 Simplesmente as rosas exalam
 O perfume que roubam de ti, ai..."
Postado por 
Fatima Luca Braga
 em 10/05/2012 01:10

Muito bom essa "viagem" dos profissionais da creche privilegiando a comunidade e
se inserindo no contexto cultural. Parabéns a todos" 
"A sorrir eu pretendo levar a vida... pois chorando eu vi a mocidade perdida..."
Postado por 
JOSÉ LUIZ
 em 10/05/2012 07:46

Dá um orgulho danado ver nossas crianças tomando conta do patrimônio cultural da
cidade desde bem pequeninas. Parabéns a tod@s!
Postado por 
Claudia Reis
 em 10/05/2012 11:05

Muito legal a atividade, antes nas creches os funcionários eram da comunidade, 
agora são servidores públicos que moram em vários bairros e precisam conhecer e 
valorizar o lugar onde atuam. Adoramos! Parabéns a equipe da creche.
Postado por 
Creche Municipal Samora Machel
 em 31/05/2012 18:41
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 14/05/2012
<TÍTULO>
Novidades no GEC Rivadávia Corrêa
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<TAGS>
Tags: 
1ªcre.
O Ginásio Experimental Rivadávia Correa, situado no Centro da Cidade do Rio de 
Janeiro, desenvolve projetos de excelência com o objetivo de dar a cada um dos 
alunos, melhores condições para que desenvolvam seus projetos de vida.
Heróis do Futuro

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns às colegas diretoras e a toda equipe da E.M. Rivadávia Corrêa, pelo 
excelente trabalho que estão desenvolvendo. Temos orgulho de vocês!
José Luiz - 1ª CRE
Postado por 
JOSÉ LUIZ
 em 14/05/2012 11:05
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 14/05/2012
<TÍTULO>
Novidade no Mundo Virtual: Blog da E. M. Matta Machado

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, blogsdeescolas.

     Hoje apresentamos o blog da E. M. Matta 
Machado, que recentemente nasceu para o mundo virtual. Neste novo ambiente, 
encontramos a história da escola, de seu patrono e também alguns registros de 
atividades que já aconteceram no ano de 2012.

[FOTO]

O desenvolvimento do blog da E. M. Matta Machado é fruto da 
Oficina de Blogs
 que aconteceu no dia 03 de maio, no auditório da 2
 CRE. A professora Rita Pinheiro, Coordenadora Pedagógica desta unidade escolar,
esteve presente no encontro e pode adquirir novos conhecimentos que auxiliaram 
na construção deste ambiente virtual.

[FOTO]

A E. M. Matta Machado está localizada no bairro do Alto da Boa Vista e suas 
novas instalações foram inauguradas no dia 10/02/2010. 

[FOTO]

A construção do novo prédio foi determinada após levantamento feito pela 
Secretaria Municipal de Educação, no qual foi constatado que a antiga escola não
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tinha capacidade para atender a demanda de estudantes. A nova construção colocou
à disposição dos alunos: biblioteca, quadra coberta, cozinha, salas de 
orientação pedagógica e de informática, além de estacionamento, parque para a 
Educação Infantil, elevador e banheiros para alunos portadores de deficiência.

Nota: Retirado do blog da escola

[FOTO]

Nascido em Diamantina, em 14 de Novembro de 1850, João da Matta Machado iniciou 
seus estudos com o célebre latinista Dr. Lucindo Pereira Passos. Mudou-se para o
Rio de Janeiro aos 14 anos e matriculou-se no Colégio Santo Antônio. Em 1874, 
formou-se na Escola de Medicina, onde fundou o 
Radical Acadêmico
 e redigiu a 
Revista Médica
, além de outros periódicos.

Retornou à terra natal, onde clinicou com grande êxito. Foi provedor da Santa 
Casa de Misericórdia e Presidente da C
mara Municipal de Diamantina.

Ao ser eleito Deputado Provincial em 1878, prestou ótimos serviços. Por sua 
influência foram votadas as leis de autorização da Estrada de Ferro de 
Philadelphia e criados: o Lyceu de Artes e Officios do Serro, a Escola Normal de
Diamantina e a Navegação a Vapor do Rio São Francisco.

Em 1884, foi convidado para ocupar o cargo de Ministro dos Negócios Estrangeiros
no Gabinete Dantas, onde se notabilizou pelo caso litigioso das Missões, 
garantindo aos brasileiros as terras do sul do país. Anos após, tornou-se o 
primeiro Presidente da C
mara dos Deputados na história da Rep
blica, sendo reeleito em várias legislaturas.

Abolicionista, foi preso por ocasião da Revolta de 1893, após sua libertação 
dedicou-se à agricultura.

Nota: Retirado do blog da escola

Além da história da unidade escolar, este novo ambiente virtual apresenta 
atividades que aconteceram no primeiro trimestre de 2012.

[FOTO]

[FOTO]

Página 1174



RIOEDUCA 2

Parabéns à equipe da E. M. Matta Machado pela criação do blog! 

Muito sucesso com este novo ambiente virtual!

Clique 
aqui
 para conhecer mais sobre o trabalho da E.M. Matta Machado. 

O portal Rioeduca é um espaço feito por e para professores. Você também pode 
divulgar os blogs ou projetos desenvolvidos por sua escola, basta entrar em 
contato com o representante de sua CRE. Clique na imagem abaixo para conhecê-lo.

[FOTO]

Gostou desta publicação? Deixe um comentário ou clique em 
curtir
 para compartilhá-la com seus amigos no 
Facebook
.

[FOTO]
tweet
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blogsdeescolas
(402)

2ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Que legal, Renata! Este blog resultou da oficina de blogs? Isso é muito bom para
abrir um canal de diálogo direto mais rápido para troca de experiências entre 
unidades escolares. Bj!
Tatiana Moura (professora de artes, Escola Municipal Lúcia Miguel Pereira)
Postado por 
Tatiana
 em 14/05/2012 15:16

Parabéns E. M. Matta Machado pela criação do blog.visitei e gostei muito.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 14/05/2012 19:36

Oi, Renata!
Gostei muito da sua postagem referente a Matta Machado. Tenho essa escola e as 
pessoas que nela trabalham no meu coração. bjs
Postado por 
Fernanda
 em 14/05/2012 22:19

Renata:
Nossa escola agradece a divulgação de nosso blog. Estamos felizes em poder estar
com algumas de nossas atividades nas páginas do Rioeduca!
Postado por 
Rita de Cássia Pestana Pinheiro
 em 16/05/2012 17:19
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 11/05/2012
<TÍTULO>
Frei Orlando, a Serviço da Fé, do Exército Brasileiro e da Educação

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, patronos.
Conhecer o patrono de uma escola é desvendar o mistério da identidade de alguém 
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que, de alguma forma, está intimamente ligado à Educação. 
Frei Orlando é o patrono de uma das escolas municipais da 8
 CRE e sua história de vida é
uma combinação de Fé, Patriotismo e Educação. 

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet

8ªcre
(193)

patronos
(25)

<COMENTÁRIOS>
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Amei conhecer a história do patrono  da Escola Municipal Frei Orlando.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 11/05/2012 01:00

Quantas saudades dessa escola...Trabalhei aí em 2005 e minha filha estudou em 
2010. Só tenho a agradecer a todos...Beijos Myrthes
Postado por 
Myrthes
 em 11/05/2012 23:11

Muito boa a ideia de nos informar sobre os patronos das escolas. Esta escola foi
bem interessante! Parabéns.
Postado por 
Adriano
 em 12/05/2012 00:34
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 14/05/2012
<TÍTULO>
Uma Bahia de Leitores

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, eventos, projetos, riodeleitores.

Através da leitura realizada com prazer, é possível desenvolver a imaginação, o 
hábito da escuta, o enriquecimento do vocabulário e as multiplas linguagens. 
Além disso, a

leitura proporciona um aumento da capacidade de escrita e de argumentação em sua
forma de se expressar.

[FOTO]

Conheça como a Sala de Leitura Pólo Bahia aborda essa questão

Fazendo parte do projeto anual da sala de leitura: 
Uma Bahia de leitores
, a Escola Bahia esteve 
no 14
 Salão do Livro, além de um momento de prazer e encantamento, a visita 
foi também uma excelente oportunidade de aprendizagem.

[FOTO]

As dinamizadoras da Sala de Leitura Vanessa, Sandra e Renata dividiram os alunos
do 4
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 ano em três grupos e apresentaram a seguinte proposta: Cada grupo deverá 
escolher um livro do agrado de todos os componentes para ser comprado para 
escola. Foi destinado a cada grupo um valor para as aquisições. A proposta foi 
recebida pelos alunos com euforia. Os grupos visitaram os stands, manusearam os 
livros, consultaram os vendedores, pediram descontos, pesquisaram editoras e 
conversaram sobre suas escolhas.

[FOTO]

Ao final da visita fizeram as compras. Foi uma experiência gratificante na qual 
foram trabalhados os valores de cooperação e respeito, além de conceitos 
matemáticos.

Texto da
Equipe Sala de Leitura Polo Bahia

A leitura traz ao homem plenitude, ao discurso segurança e à escrita exatidão.

     Francis Bacon

Parabéns às Professoras
Renata Vaz, Vanessa Bahia e Sandra Costa por realizarem um excelente trabalho 
para a 
formação de nossos futuros leitores!!

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

eventos
(210)

riodeleitores
(165)

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

que coisa mais linda essa interação muito importante aos nossos adolescentes.
dei aulas nessa escola e fiquei emocionada em vê-los aqui!
liana
Postado por 
liana p ferreira
 em 14/05/2012 07:50

fiquei emocionada de saber que fiz parte,mesmo que por dois anos,dessa 
trajetória linda!
liana
Postado por 
liana p ferreira
 em 14/05/2012 07:53

Parabéns!!!! Escola Bahia e professoras!!!
Postado por 
Roberta Bighi
 em 14/05/2012 15:18

Parabéns E.M Bahia por contribuir grandemente para tornar o Rio Uma Cidade de 
Leitores.
"A leitura de um bom livro é um diálogo incessante: o livro fala e a alma 
responde.
 André Maurois"
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 14/05/2012 19:46
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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Segunda-feira, 21/05/2012
<TÍTULO>
E. M. Cardeal Arcoverde e Sala de Leitura Apresentam o Projeto Vídeo Poesia

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, projetos.

A Escola Municipal Cardeal Arcoverde, através da
Sala de Leitura Monteiro Lobato,
desenvolveu o
 Projeto Vídeo Poesia_ 
As Mãos
, mostrando alunos cada vez mais criativos, desenvolvendo
a
interdisciplinaridade e
chegando muito mais próximo a educação que tanto almejamos.

Projeto Vídeo Poesia, apresenta 
As Mãos
.

[VÍDEO]

A Escola Municipal Cardeal Arcoverde está de parabéns pelo Projeto Poesia_As 
Mãos, que mostra-nos uma sutileza em suas imagens, inspirando-nos
desenvolver e utilizar a linguagem escrita como meio de produção, expressão e 
comunicação de nossas ideias.

A poesia é uma das sete artes tradicionais pela qual expressamos através da 
linguagem oral, verbal ou visual nossa imaginação com fins estéticos, retratando
algo dependendo da imaginação do autor, assim como a do leitor. 

A professora Eliane Pessoa foi muito feliz ao retratar 
as mãos
, levando aos alunos e ao leitor
compreender o sentido da mensagem através da edição de vídeo.

[FOTO]

Apresentação

O projeto foi desenvolvido pela professora regente de Sala de Leitura, Eliane 
Pessoa,
da EM 05.15.054 Cardeal Arcoverde e incluiu alunos do 4
 ao 6
 ano.

Justificativa

Página 1181



RIOEDUCA 2

Necessidade de ampliar o repertório de construção do gênero literário (poesia) 
promovendo habilidades de leitura e escrita, usando recursos tecnológicos.

Desenvolvimento

A proposta do vídeo poesia 
As mãos
 partiu da atividade 
Redescoberta da palavra
 desenvolvida na oficina de Produção de Texto com as turmas de 4
, 5
 e 6
 ano.

1
 momento: Foi realizada uma sensibilização em torno da palavra redescoberta
_ mãos e as expressões encontradas no dicionário sobre a mesma.

2
 momento: O vídeo sobre a linguagem de sinais e a reflexão sobre a import
ncia das mãos na nossa comunicação.

Os alunos fizeram o molde de suas mãos com papéis variados (jornais, revistas , 
papel de presente etc.);
utilizando como base papel cartão azul os alunos em grupo organizaram de forma 
artística os moldes das mãos;
foram fotografadas as composições dos moldes e das próprias mãos quadro a 
quadro.

3
 momento: Os alunos escreveram os versos para a criação da poesia coletiva 
As mãos
; 

selecionaram as fotos e a m
sica para finalização do projeto do vídeo poesia.

Objetivos

Incentivar a leitura e o gosto pela poesia nas suas mais variadas formas de 
comunicação; 

Explorar recursos existentes na oralidade, valorizando sentimentos que a poesia 
transmite; 

Tornar o fazer poético uma atividade l
dica utilizando recursos visuais.

Culmin
ncia
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Apresentação do vídeo poema para toda UE.

Parabéns pelo belo trabalho da professora Eliane e toda equipe da 
EM Cardeal Arcoverde
!

Acessem o Blog da Cardeal e participem, clicando 
http://emcardealarcoverde.blogspot.com

A EM Cardeal Arcoverde
 atende aos alunos da Aceleração 3, Ed. Infantil - Pré-Escola, Realfabetização -
2B e do 1
 ao 9
 Ano. de escolaridade.

Este portal é nosso!

Aproprie-se dele!

Se todos trabalharmos juntos, faremos a diferença!

Afinal, somos a maior rede de Educação Municipal da América Latina.

Escolas e professores, 
enviem para nós
 o endereço de seus blogs e projetos

que publicaremos no Portal Rioeduca.net

Regina Bizarro_ Representante do Rioeduca na 5
 CRE

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

Facebook: 
https://www.facebook.com/#!/rebiza

[FOTO]
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projetos
(334)

5ªcre
(268)

<COMENTÁRIOS>

Nossa escola é assim : lugar de muito trabalho, lugar de gente feliz, 
comprometida . Parabéns Eliane !!!
Postado por 
Ana Carla
 em 21/05/2012 09:48

Parabéns Profa Eliane Pessoa pelo Projeto.Amei o trabalho de foto com as mãos 
dos alunos,muito criativo .Ficou showww! Você já tem meu voto para o Trófeu 
Rioeduca.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 21/05/2012 11:41

A GED parabeniza o trabalho realizado pela escola. O compromisso com a formação 
de nossos alunos, tanto no que diz respeito ao conhecimento quanto à 
sensibilidade, evidencia-se em iniciativas como essa. Parabéns!
Postado por 
Henrique
 em 21/05/2012 22:25

Parabéns, Eliane Pessoa pelo brilhante trabalho. Que sua "mãos" possam nos 
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trazer muitos outros projetos tão fascinantes como este! Fico feliz por fazer 
parte deste grupo da E.M. Cardeal Arcoverde!
Postado por 
Luciana Monteiro
 em 23/05/2012 19:50

Lindo ! O trabalho fico fantástico , mostrei aos aluno do segundo ano e eles 
ficarm muito estimulados e estão anciosos pelo proximo! que fofo!
Postado por 
valquiria do nascimento de farias
 em 23/05/2012 20:27

Fico muito feliz com os trabalhos apresentados por nosso grupo de professores 
sendo sempre ricos pela criatividade dos nossos alunos...Juntos,tudo acontece
Postado por 
Nancy Ribeiro
 em 24/05/2012 12:38

QUE LEGAL! EU ADOREI ESSA IDEIA DE BOTAR OS VIDEOS DA ESCOLA, MUITO LEGAL !!!
Postado por 
MARIANA FONTES DE SOUZA
 em 25/05/2012 10:27

FOI MUITO LEGAL PROFESSORA ELIANE!
Postado por 
JUAN PERUCIO
 em 25/05/2012 10:32

Espetacular! Sem palavras.
Postado por 
Vilma Barbareto
 em 08/06/2012 19:03
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 23/05/2012
<TÍTULO>
Projeto Correio na Escola_ EM JCarlos/5ªCRE

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, projetos.

A Escola Municipal J. Carlos desenvolveu um projeto que inclui
a troca de correspondências entre alunos de diferentes turmas, professores e 
funcionários em geral, além de valorizar a profissão do carteiro e, ainda, 
serviu de suporte para o Projeto Político Pedagógico. 

O projeto foi desenvolvido pela Professora Regente de Sala de Leitura, Denize 
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Garcez, com o objetivo de mostrar aos alunos a import
ncia do
Carteiro, como também servir de suporte para o PPP da escola que tem como tema 
principal a leitura e a escrita. 

[FOTO]

A Justificativa

Sua finalidade é aprimorar a escrita, a leitura e a compreensão de textos e 
mensagens. Trata-se de uma troca de correspondências entre alunos de diferentes 
turmas, professores e funcionários em geral.

Os Objetivos

Criar um vínculo positivo de amizade e harmonia na comunidade escolar, 
enfatizando a import
ncia da comunicação em nossas vidas e valorizar a profissão do carteiro.

Como e o Que Foi Elaborado

Os procedimentos criados para que o projeto fosse compreendido e para que os 
alunos tivessem interesse em participar, foram a confecção da caixa do correio e
o uniforme do carteiro. 

Foram elaborados papéis de carta criativos e envelopes que foram
confeccionados pelos alunos. Cada sala da escola recebeu um endereço com nome de
rua, n
mero e CEP, inclusive a secretaria, o pátio e o refeitório.

A cada mês, uma turma
será responsável pelo correio.
Semanalmente, um dos alunos será escolhido para ser o carteiro. Este irá separar
as correspondências e distribuí-las.

     A Entrega das Correspondências

A entrega das correspondências está sendo feita pelos
alunos, passando pelas professoras, direção, funcionários da limpeza e 
merendeiras. Todos entraram no clima!

[FOTO]
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[FOTO]

Em tempos de internet, redes sociais, e-mails e etc., o velho, mas nunca 
ultrapassado hábito de enviar e receber cartas, voltou à J.Carlos, envolvendo as
turmas do 1
 ao 5
 ano,
professores e funcionários e se estenderá por todo o ano letivo.

Visitem o blog da 
Escola Municipal J Carlos

http://emjcarlos.blogspot.com.br/

Agradeço o empenho das professoras Denise Barbosa, Sala de Recursos, e Denize 
Garcez, da Sala de Leitura, que
 não mediram esforços para que esta publicação acontecesse.

Este portal é nosso!

Aproprie-se dele!

Se todos trabalharmos juntos, faremos a diferença!

Afinal, somos a maior rede de Educação Municipal da América Latina.

Escolas e professores, 
enviem para nós 
o endereço de seus blogs e projetos

que publicaremos no Portal Rioeduca.net

Regina Bizarro_Representante do Rioeduca na 5
 CRE

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

Facebook: 
https://www.facebook.com/#!/rebiza

[FOTO]
tweet
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(268)

<COMENTÁRIOS>

Legal o  projeto que resgata o envio de correspondência escolar.Hoje não me vejo
escrevendo ou mandando carta ou cartão pelo correio. Acho que nem sei mas ir ao 
correio postar uma carta.Tenho que ir a E.M J.Carlos para aprender.A primeira 
coisa que pergunto as pessoas é: Você tem e-mail?
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 23/05/2012 09:43

A GED da 5ª CRE parabeniza a escola pela iniciativa. Ficamos orgulhosos do 
trabalho realizado. O compromisso com o desenvolvimento e aprendizagem dos 
nossos meninos e meninas pauta as ações desenvolvidas. Parabéns!
Postado por 
Henrique
 em 23/05/2012 10:21

muito bacana ver que nossa escola, conseguiu esse espaço .
Adorei saber, que nosso trabalho foi publicado.
Temos muitas atividades ótimas em nossa escola.
Parabéns à todos nós que fazemos o melhor para nossos pequenos.
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Com carinho e agradecimento:
Prof. Cátia Dias- 1º Ano
Postado por 
Cátia
 em 23/05/2012 13:39

Muito bom estar com uma equipe que valoriza nosso trabalho. Com professores 
comprometidos, alunos estimulados e uma Direção acolhedora. Estamos muito 
felizes em saber que este trabalho está sendo valorizado fora do nosso espaço 
escolar. Tudo isto serve de incentivo para desenvolvermos novos projetos. 
Parabéns pra toda a nossa equipe!
Postado por 
Denize Garcez
 em 23/05/2012 18:42
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 30/05/2012
<TÍTULO>
Tr@nsform@5@ e o Projeto  Histórias em Quadrinhos Online

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, projetos.

As histórias em quadrinhos servem para criar hábitos de leitura,

     além de discorrer sobre temas 
importantes entre crianças e jovens,

     usando a Internet como ferramenta.

O Projeto Tr@nsform@5@ - Informática/5
CRE, mais uma vez nos surpreende com uma oficina, desta vez, sobre histórias em 
quadrinhos, porém, usando uma forma eficiente e prazerosa que é a Internet, 
através de sites disponíveis para esse fim.

O professor Luiz Covas, coordenador do projeto Tr@nsform@ 5@, apresentou a 
proposta, abrindo a Oficina, 
mostrando que a informática é uma ferramenta que professores podem e devem 
lançar mão para realizarem o trabalho nas turmas.

As Oficinas, que acontecerão durante 2012, terão como culmin
ncia
 uma mostra de trabalhos realizados durante o ano letivo.
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[FOTO]

Dessa vez, a Escola Municipal Pará, localizada no bairro de Rocha Miranda, foi a
anfitriã da Oficina de HQ Online, um projeto da Prof
 Denise, GRH/5
CRE. 

Um grupo de professores adquiriu mais subsídios para transformarem suas aulas em
momentos de prazer, lendo e produzindo histórias em quadrinhos.

[FOTO]

A professora Denise, criadora deste projeto, mostrou uma maneira fácil e 
desembaraçada de fazer histórias em quadrinhos online. Segundo a prof
, 
o objetivo 
é uma maneira de usar a Internet trabalhando histórias em quadrinhos, com prazer
. 

Ela, que é lotada na GRH/5
CRE, dinamizou o trabalho interagindo muito bem com os professores participantes
sobre esse tema interessantíssimo de produção de textos.

Foi usado o site
Máquina de
Quadrinhos

para criar as histórias. As professoras foram orientadas a se cadastrarem para 
que pudessem criar suas histórias. O próprio site sinaliza esse processo.

A professora Denise indicou alguns
sites mais acessados para esse fim, com atenção especial para os direitos 
autorais dos produtores, como, no caso da oficina, Maurício de Sousa. 

Ela fez uma explanação minuciosa sobre a história das HQs em quadrinhos no 
mundo, relacionando algumas ferramentas importantes na produção de textos 
usadas, como: balões que mostram a fala do personagem ou sentimento.

Final da Oficina _ Mostra de Trabalhos

[FOTO]

[FOTO]
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A Máquina de Quadrinhos é fantástica e prende a atenção de professores e alunos 
na construção das histórias. 

O Projeto
Tr@nsform@5@
tem
 um blog e para a 

acessá-lo, clique em 
http://transforma5cre.blogspot.com.br/

Este portal é nosso!

Aproprie-se dele!

Se todos trabalharmos juntos, faremos a diferença!

Afinal, somos a maior rede de Educação Municipal da América Latina.

Escolas e professores, 
enviem para nós
 o endereço de seus blogs e projetos

que publicaremos no Portal Rioeduca.net

Representante do Rioeduca na 5
 CRE.

Regina Bizarro_representante do Rioeduca na 5
CRE

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

Facebook: /rebiza

[FOTO]
tweet
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(334)

5ªcre
(268)

<COMENTÁRIOS>

Muito interessante este trabalho. Pena que não fui inscrita pela minha escola. 
Quando tiver outro e puderem me informar, eu queria participar. A divulgação 
destas oficinas pelas escolas é essencial para o sucesso do projeto. encontros 
que valorizem a aprendizagem do professor devem ser priorizados pelas escolas.
Postado por 
Patricia Tavares
 em 30/05/2012 12:37

A postagem ficou muito boa. Obrigada Regina. Vamos organizar outra, pois muitos 
professores ficaram interessados.
Postado por 
Denise Faria
 em 01/06/2012 17:09
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 22/05/2012
<TÍTULO>
Aprendendo, Criando e Brincando com a Turma da Mônica, Projeto da E. M. Gustavo 
Lessa

<TAGS>
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A Escola Municipal Gustavo Lessa desenvolverá, durante o ano letivo,

     o 
Projeto Aprendendo, Criando e Brincando com a Turma da Mônica
,

uma oportunidade para enriquecer o processo de desenvolvimento cognitivo,

     social e cultural na formação das 
crianças da Educação Infantil.

As professoras da Educação Infantil da
E. M. Gustavo Lessa
descobriram uma maneira
fantástica de trabalhar o mundo mágico das histórias de Maurício de Sousa, 
criando o 
Projeto Aprendendo, Criando e Brincando com a Turma da Mônica
, partindo do tema gerador O Mundo Mágico de Maurício de Sousa. 

Assim,
pretendem levar as crianças a

identificarem, através dos personagens,
características, habitats
e valores, desenvolvendo
subprojetos integrados ao
Projeto Político Pedagógico da Escola.

As p

rofessoras Rejane, Renata, Dejauréa e Suzane, em parceria com as auxiliares 
Marinei, Milena, Rejane, Adriana, Sandra, Fátima, Maria das Graças e Fernanda 
estão mobilizando as turmas de Educação Infantil 30, 31 e 32, do Maternal II, 3 
anos, para que
o projeto seja uma porta aberta à aprendizagem das crianças.

Tema gerador: O MUNDO MÁGICO DE MAURICIO DE SOUZA.

Tema motivador: APRENDENDO, CRIANDO E BRINCANDO COM A TURMA DA MÔNICA.

[FOTO]

JUSTIFICATIVA:

A ideia de trabalhar esse projeto surgiu quando as professoras viram que seus 
alunos traziam muitos CDs, gibis e DVDs da Turma da Mônica para a sala de aula. 
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Os alunos falavam muito e faziam muitas perguntas sobre essa turma e isso nos 
sinalizou que era um tema rico e abrangente que poderíamos explorar. Pelo fato 
dos personagens serem crianças, os alunos se identificariam com os mesmos com 
mais facilidade. Assim, poderíamos trabalhar as diversidades nas 
características, habitats, valores e desenvolver subprojetos que estariam 
integrados ao nosso Projeto Político Pedagógico.

OBJETIVOS:

Enriquecer o desenvolvimento das atividades de forma l
dica e prazerosa no processo do desenvolvimento cognitivo da criança, levando a 
uma aprendizagem em que o aluno interaja com o meio em que vive, participando de
transformações sociais e culturais;

     Levar os alunos a refletir, criticar, 
participar e contribuir para a sua formação no meio em que vive através da 
Literatura Infantil;

     Despertar na comunidade escolar o 
interesse pelo aprofundamento da cultura brasileira;

     Explorar a import
ncia de desenvolver hábitos de higiene, de leitura, alimentar e de convivência;

     Trabalhar de forma l
dica e prazerosa a educação moral e ética, auxiliando a criança no processo de 
ensino-aprendizagem.

INTRODUÇÃO:

Cada turma lançará o projeto com vídeos da Turma da Mônica durante a semana, a 
fim de que 
alunos conheçam os personagens que serão trabalhados ao longo do ano.

[FOTO]

SUBPROJETOS:

MAIO: 

A família da Mônica (trabalhar a Mônica e sua família dando import
ncia aos valores, enaltecendo a imagem da mãe e mostrando aos alunos diferentes 
tipos de família):

     *Nascimento da Mônica.

Página 1194



RIOEDUCA 2
     *Nosso nascimento.

     *Família da Mônica.

     *Minha família.

     *Dia das mães.

     *O brinquedo preferido da Mônica é o 
Sansão. Qual é o seu?

ATIVIDADES PROPOSTAS
: 

* Desenho da família feito pelos alunos.

     * Cartazes com diferentes tipos de 
família.

     * Exposição de fotos das famílias dos 
alunos.

     * Comemoração do Dia das Mães.

CULMIN
NCIA:

Peça sobre o cotidiano de uma família.

[FOTO]

JUNHO: 
Chico Bento e Rosinha (trabalhar o Meio ambiente destacando a import
ncia da reciclagem, de não jogar lixo no chão e manter o ambiente escolar sempre
limpo)

     * Campo e a cidade

     * Animais

     * Festa junina. 
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ATIVIDADES PROPOSTAS:

* Confecção de uma árvore com materiais reciclados.

     * Fiscalização da limpeza das salas.

     * Onde o Chico Bento mora? Diferenciação
entre o campo e a cidade.

     * Exposição de objetos feitos com 
recicláveis.

     * Arraiá do Chico Bento

     * Apresentação de uma dança típica.

CULMIN
NCIA: 
Será feita no Arraiá onde será apresentada a dança.

JULHO:
 Magali (características, alimentação saudável, cuidados com os alimentos e 
alimentos típicos das regiões)

     * Alimentação saudável.

     * Preparo dos alimentos.

     *Comidas típicas.

ATIVIDADES PROPOSTAS:

* Apresentação de legumes e verduras para os alunos.

     * Elaboração de uma salada feita pelos 
alunos.

     * Confecção de cartazes de alimentos 
gordurosos e alimentos saudáveis.

CULMIN
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NCIA: 
Será feita no refeitório com a degustação de legumes e verduras.

AGOSTO: 
Cebolinha (mês do folclore - trabalhar as lendas brasileiras, cantigas de roda, 
trava-língua).

     * Folclore.

     * Brincadeiras folclóricas.

     * Modo de falar do cebolinha.

ATIVIDADES PROPOSTAS: 

* Apresentação das cantigas de roda.

     * Encenação das lendas brasileiras.

     * Concurso de trava-línguas.

CULMIN
NCIA: 
Será no dia do folclore.

SETEMBRO:
 Cascão (hábitos de higiene, import
ncia do asseio corporal).

     Turma da mata (características)

     * Hábitos de higiene.

     * Dia da árvore.

     * Primavera.

ATIVIDADES PROPOSTAS: 

* Conversação sobre hábitos de higiene.

     * Cartazes sobre o dia da árvore e 
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primavera.

     * O Cascão tem medo da água e você?

CULMIN
NCIA: 
Exposição dos trabalhinhos feitos durante o mês.

OUTUBRO:
 Toda a Turma (dia das crianças)

     Todos os animais da Turma da Mônica.

     * Dia dos animais, animais domésticos e 
selvagens.

     * Semana nacional de tr
nsito.

     * Dia das crianças.

     * Dia dos professores.

ATIVIDADES PROPOSTAS: 

* Dia do bichinho na escola (os alunos trarão os animais de estimação para a 
escola).

     * Confecção do semáforo.

     * Brinquedos e brincadeiras.

     * Festa dia das crianças.

     * Homenagem às professoras.

CULMIN
NCIA:
 Passeio ao zoológico e piquenique da Magali.

NOVEMBRO: 
Pelézinho e André (trabalhando as diferenças)
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     * Somos diferentes.

     * Você é especial!

     * Inclusão e cuidado com os nossos 
amigos 
especiais

ATIVIDADES PROPOSTAS: 

* Confecção da Bandeira do Brasil.

     * Conscientização dos alunos sobre as 
diferenças.

CULMIN
NCIA: 
Dia de Zumbi dos Palmares.

DEZEMBRO: 
Anjinho (características solidariedade e amor ao próximo, o verdadeiro sentido 
do Natal).

     * Festa da Natal.

     * Ceia de Natal.

     * M
sica da Mônica de Natal.

ATIVIDADES PROPOSTAS:

* Confecção dos símbolos de Natal..

     * Ensaio para a festa de Natal.

CULMIN
NCIA:
 Festa de Natal.

AVALIAÇÃO:

Será feita através da observação dos trabalhos feitos pelos alunos nas 
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exposições mensais
no pátio da escola.

OBSERVAÇÃO:
 Todos os meses, cada professora escolherá um livro de acordo com o tema do mês 
que irá para casa dos alunos. Os pais terão que ler a história para o seu filho 
e fazer um relatório contando como foi a experiência.

Parabéns ao grupo de professores envolvido neste projeto, assim como toda 
comunidade escolar da E.M. Gustavo Lessa, pelo carinho demonstrado em 
compartilhar este trabalho com todos aqueles que visitam o Portal Rioeduca.

Para conhecerem e acompanharem os trabalhos da E. M. Gustavo Lessa, cliquem no 
endereço 
http://emgustavolessa.blogspot.com.br/

Este portal é nosso!

     Aproprie-se dele!

     Se todos trabalharmos juntos, faremos a 
diferença!

     Afinal, somos a maior rede de Educação 
Municipal da América Latina.

RerErERE

Regina Bizarro_representante do Rioeduca na 5
CRE

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

Facebook: #rebiza

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

Estou adorando participar deste projeto,as crianças se identificam muito. Já é 
um sucesso!!!
Postado por 
Rejane Cristina
 em 22/05/2012 08:56

Parabéns da E. M. Gustavo Lessa pelo projeto.Turma da Mônica irá fazer sucesso 
entre os alunos.Eu sempre amei a historinha do Chico Bento.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 22/05/2012 10:40

O projeto está sendo um verdadeiro sucesso! As crianças estão gostando e 
interagindo muito bem com as atividades propostas.Elas adoram conhecer cada vez 
mais as estórias e se divertem muito a cada dia.
Postado por 
suzane
 em 22/05/2012 13:19

Parabéns a todos!!!! O Projeto é lindo e muito construtivo!!!!
Postado por 
Profª. Ana Neves
 em 22/05/2012 18:14

estou muito impressionado com esse projeto parabens para todas as professoras.
Postado por 
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edson
 em 22/05/2012 20:52

adorei esse projeto essa é uma boa ideia que vai melhorar a educação no rio de 
janeiro,,,
Postado por 
Victor Hugo
 em 22/05/2012 21:03

É muito bom.E sera muito bom para a educação
Postado por 
thauane
 em 22/05/2012 21:22

A GED da 5ª CRE parabeniza a escola pelo projeto implementado. Sensibilizamo-nos
pelo compromisso e competência com que encaminham a formação de nossos meninos e
meninas.
Postado por 
Henrique
 em 22/05/2012 23:43

Adorei o projeto!Vocês estão de parabéns!
Postado por 
Filipe
 em 23/05/2012 08:54

Parabéns pela escolha do projeto,  a Turma da Mônica é realmente mágica e 
possibilitará trabalhar com maior interação com as crianças.
Postado por 
Maria das Graças L. Oliveira
 em 24/05/2012 00:35

Meninassssss!!!!! Vocês estão de parabéns pela iniciativa e continuidade de uma 
proposta que é a nossa cara!!!! Pode-se ver o quanto é enriquecedor o trabalho 
quando se tem comprometimento com os nossos pequeninos. Estão arrasando!!! bjs e
bjs!!!! O Projeto está muito legal!!!! ;)
Postado por 
Isis Camardella
 em 25/05/2012 12:51

Eu achei esse projeto maravilhoso! Parabéns a todos que estão empenhados em 
realizá-lo.
Postado por 
Fátima
 em 27/05/2012 17:02

Parabéns professoras li o projeto Turma da Mônica e adorei.
Postado por 
Rosane
 em 29/05/2012 21:41

prejeto bem criativo,vai ser um sucesso para você, parabens e força total
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Postado por 
Filipe
 em 01/06/2012 12:33

Projeto esta de parabens, bem criativo e de grande interesse pelas crianças, 
sucesso!
Postado por 
Filipe Santos
 em 01/06/2012 12:36

Parabéns, pela iniciativa das professoras e de suas auxiliares. Acredito que os 
gibis são maravilhosos como incentivadores da leitura para crianças. Eu mesma 
aprendi com a turma da Mônica e hoje sou professora do ensino médio.
Postado por 
Laura Barbara
 em 02/06/2012 20:35

"Ansiedade, curiosidade e excitação em variadas expressões. Esse é um resumo do 
que o professor vai encontrar no espírito dos alunos! Carinho na recepção é 
tudo!"
Postado por 
Helena (by troia)
 em 09/02/2013 13:39
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 17/05/2012
<TÍTULO>
Ginásio Experimental Carioca Nilo Peçanha - Educação de Excelência

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.
O Ginásio Experimental Carioca Nilo Peçanha tem como proposta educacional ser um
modelo de educação, buscando sempre a excelência na qualidade de atendimento aos
jovens matriculados na Instituição. O GEC funciona em tempo integral e está 
voltado para alunos do 7
 ao 9
 ano, com dedicação exclusiva de seus professores. Entre algumas das ações do 
programa, estão as disciplinas eletivas, que são de livre escolha dos alunos, 
salas de aula temática e biblioteca composta com grandes clássicos da literatura
e material de pesquisa de profissões.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Linda construção ! Ontem passei em frente a GEC Nilo 
Peçanha.Parabéns!!!!!!!!!!!!!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 17/05/2012 01:10

Parabéns! O GEC está realizando um trabalho que fará diferença na vida destes 
adolescentes! Educação Carioca!!!
Postado por 
Marília
 em 17/05/2012 16:10

Parabéns Diretoras, funcionários e alunos! Sentimos orgulho de vocês!
Postado por 
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José Luiz
 em 20/05/2012 22:46

Parabéns a toda equipe do GEC Nilo Peçanha.
Obrigada pela acolhida!
Postado por 
Fernanda Tinoco
 em 30/05/2012 17:33
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 15/05/2012
<TÍTULO>
Projeto UCA na E. M. Madrid

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, projetos.

     A E. M. Madrid é a primeira escola do 
município do Rio de Janeiro a participar do projeto UCA 
 Um Computador por Aluno, proposto pelo Governo Federal. Hoje conheceremos um 
pouco sobre o desenvolvimento deste projeto nesta unidade escolar de nossa rede.

[FOTO]

O projeto 
Um Computador por Aluno
 é desenvolvido pelo Governo Federal desde 2005 e tem como objetivo ser um 
projeto educacional que envolva tecnologia e inclusão digital. 

Na E. M. Madrid, o projeto UCA chegou ao final do ano de 2010 e foi de fato 
efetivado em 2011. Apesar das dificuldades, a escola conseguiu colocar em 
prática a utilização dos 
Uquinhas
, forma carinhosa pela qual são conhecidos os computadores nas turmas da escola.

Antes de iniciar o uso dos computadores, a escola passou por uma capacitação, 
pela SME, em fins de 2010 e início de 2011, bem como acompanhamentos parciais 
pela Mídia Educação. Durante este processo, uma das professoras ficou 
responsável por capacitar alunos nas turmas, cerca de quinze por turma, para 
serem monitores que viessem a auxiliar os colegas e também os professores no 
projeto.

Neste ano de 2012, o projeto UCA continua sendo desenvolvido na E. M. Madrid e a
professora Paula Martins nos enviou um relato sobre o assunto: 
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C
aminhamos 
sobre pedras
 e ainda passamos por cima de algumas! Já temos um n
mero maior de professores que utilizam os 
Uquinhas
 nas turmas. Os alunos adoram pesquisar assuntos pedagógicos na internet, 
digitar seus trabalhos e utilizar as ferramentas pedagógicas que o netbook 
oferece. Resumindo, é muito bom ter o Projeto UCA na Madrid. Estamos gostando 
muito dos avanços e sabemos que poderemos ir bem mais adiante.

Outro fato interessante é que o computador acompanha o aluno durante sua 
permanência na escola. Exemplo: Se o João, que era da turma 1.602, tinha o 
Uquinha
 n
mero 120, no ano de 2011; em 2012, na turma 1.701, ele continuará com o 
Uquinha
 120. Afinal, a característica principal do projeto é a de ser um computador por
aluno, cada um tem o seu, com seus arquivos e sua personalização da área de 
trabalho.

Este ano, a E. M. Madrid conta com uma nova parceria, a UFRJ, 
que através de edital do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico), começou a realizar um trabalho junto aos professores.

Projeto UCA, Educopédia e Cadernos Pedagógicos

Algumas atividades já foram desenvolvidas pelos professores da E. M. Madrid, 
utilizando o projeto UCA em parceria com a Educopédia e os cadernos pedagógicos.

A professora Glória, de História, utilizou a 
Educopédia
 para falar sobre o Feudalismo com os alunos do 7
 ano. Esta aula foi complementada com o uso dos cadernos pedagógicos formulados 
pela Secretaria Municipal de Educação. Os alunos ainda puderam utilizar seus 
netbooks para pesquisar sobre o assunto e escrever sobre suas conclusões.

[FOTO]

Aluna utilizando o netbook do Projeto UCA durante as aulas de história

[FOTO]

Integração entre o projeto UCA, a Educopédia e os cadernos pedagógicos nas aulas
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de História

Em 2011, a Maratona de Histórias também contou com a colaboração do Projeto UCA,
pois através da utilização dos computadores pessoais, os alunos puderam 
pesquisar sobre a vida de Nelson do Cavaquinho, ouvir suas m
sicas e criar apresentações de slides.

[FOTO]

Agradecimentos especiais à professora Paula Martins, que entrou em contato e 
enviou o relato sobre o projeto.

Parabéns à equipe da E. M. Madrid e muito sucesso no desenvolvimento do projeto 
UCA!

Conheça mais sobre o trabalho da E. M. Madrid, visitando seu blog

http://escolamadrid.blogspot.com.br/

Professor, divulgue também os blogs ou projetos desenvolvidos em sua escola. 
Queremos conhecê-los! Para isto, entre em contato com o representante do 
Rioeduca em sua CRE.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário ou clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no
 Facebook.

Professora Renata Carvalho - Representante do Rioeduca na 2
CRE

Twitter: @tatarcrj

Email: renata.carvalho@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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2ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns E. M. Madrid pelo trabalho de inclusão digital realizado .
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 15/05/2012 00:37

Iara, Paula, Deise, Marina (sempre com Carinho) e toda equipe Madrid; Parabéns 
pelo trabalho que acompanho "de perto". Sei o quanto vocês defendem, acreditam e
investem  neste projeto. Tenho certeza que esses alunos possuirão uma relação 
bem diferente, mas urbana  com a tecnologia. Fico muito Feliz  por vocês!!!!! Um
grande abraço
Postado por 
Morgana Rezende
 em 15/05/2012 09:26

Como é bom saber que é possível e que esta realidade já está chegando para todas
as escolas. Parabéns pelo envolvimento e divulgação do trabalho.
Postado por 
Dilma
 em 15/05/2012 17:08

Saudades de quando estudava na Madrid. Quem dera que tivéssemos os recursos de 
hoje!
A toda equipe da Madrid, parabéns por manter a qualidade do trabalho realizado 
neste espaço.
Abraços
Postado por 
Valeria Silveira
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 em 15/05/2012 21:47
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 18/05/2012
<TÍTULO>
Concurso Rioeduca por Vias Sustentáveis

<TAGS>
Tags: 
rioeduca, concurso, educopédia.

     Concurso Rioeduca por Vias Sustentáveis

     A oportunidade que sua escola esperava 
para desenvolver seu projeto de sustentabilidade

[FOTO]

[FOTO]
tweet

educopédia
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(86)

rioeduca
(69)

concurso
(16)

<COMENTÁRIOS>

Olá Lilian, muito legal esse concurso! Vou divulgar na escola, temos um projeto 
muito bom por lá...verei se todos concordam com a inscrição.Tenha uma semana de 
muita luz! Bjs
Postado por 
Maria Delfina
 em 14/05/2012 22:50

Esse Concurso vai ser um sucesso!!!
Postado por 
Neilda
 em 15/05/2012 20:21

Como faço para postar o projeto que é desenvolvido em minha escola, nesse blog, 
para poder participar desse concurso?
Postado por 
Maria Beatriz Loureiro de Macedo
 em 16/05/2012 15:07

Sucesso a todos os participantes.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 16/05/2012 20:18
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 14/05/2012
<TÍTULO>
Troféu Rioeduca 2012

<TAGS>
Tags: 
troféurioeduca.
Regulamento Troféu Rioeduca 2012

Ou abra o arquivo
!

[FOTO]
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tweet

troféurioeduca
(32)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 17/05/2012
<TÍTULO>
A Importância  da Família no Desempenho  Escolar

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, projetos.

Sabemos que
o envolvimento dos pais tem um efeito direto e positivo na vida escolar dos 
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filhos. Diversos indicadores de envolvimento parental têm sido associados a um 
melhor desempenho escolar durante a primeira inf
ncia. Assim, é fundamental que a Família e 
a Escola sigam os mesmos princípios e critérios, bem como a mesma direção em 
relação aos objetivos que desejam atingir.

[FOTO]

Uma ligação estreita e continuada entre os professores e os pais leva a
muito mais que a uma informação m
tua: este interc
mbio acaba resultando em ajuda recíproca e, frequentemente, em aperfeiçoamento 
real dos métodos.
PIAGET
[...] (2007, p.50)

A Escola Municipal Holanda Aposta na Afetividade

[FOTO]

Nossa U. E. vem desenvolvendo um trabalho de conscientização do responsável para
que ele participe ativamente da vida escolar de seu filho. Várias ações estão 
sendo desenvolvidas como é o caso das palestras e das oficinas .

No dia 10/05, convidamos as mães a participarem de brincadeiras com seus filhos,
todas ministradas pelo professor de Educação Física Alexandre e a seguir, as 
turmas fizeram uma homenagem em comemoração ao Dia das Mães.
 Texto: Professora Regina - Gestora da Unidade

[FOTO]

É a família quem oferece os suportes afetivos e os recursos materiais essenciais
à sobrevivência e ao bem-estar dos seus componentes. Ela desempenha função 
primordial na educação formal e informal, pois em seu meio são transmitidos os 
valores éticos e morais, os laços de afetividade e de solidariedade. Nesse caso,
a Escola
 tem a função complementar de acolher, de ouvir e de valorizar a criança, pois 
tudo isso contribui para sua construção enquanto 
sujeito.

Para que a criança se sinta amada incondicionalmente, é necessário,acima de 
tudo, que seja respeitada.
 Içami Tiba

Parabéns a todos da Escola Municipal Holanda por promoverem uma Educação que 
valoriza e prioriza a afetividade entre 
todos os envolvidos no processo Ensino/Aprendizagem.

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

A relação família e escola é fundamental no processo educativo.Escola e família 
unidas em prol de uma Educação de qualidade para seus  filhos.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 17/05/2012 00:56

Amei o desenho colocado no destaque.Quem foi o autor?
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 17/05/2012 01:18

Parabéns meninas da Holanda! Você fazem a diferença!
Bjs
Stella Reis - E/SUBE/4ªCRE/GED
Postado por 
STELLA REIS
 em 17/05/2012 08:26
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--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 24/05/2012
<TÍTULO>
A C.M. Sempre Vida Dique Põe o Blog no Ar

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, blogdeescolas, creches.

Para muitos usuários, os 
blogs são uma ferramenta para vinculação de informações e participação de outros
usuários. Mas, no blog da 
Creche Municipal Sempre Vida Dique podemos encontrar relatos de experiências, 
troca de material didático e de informações, sugestões de pesquisas e muito 
mais.

[FOTO]

Aprendizagem, emoção e cognição na educação: uma perspectiva sócio-histórica
.

Os Espaços dedicados à Educação Infantil diante do surgimento dessas novas 
tecnologias não pode isolar a criança do mundo em que vivem, pois é através da 
interação e da comunicação que a criança cria situações concretas e imaginárioas
que contribuem para a construção de elementos próprios de seu contexto cultural.

As novas tecnologias surgiram para expandir e integrar o conhecimento de forma 
rápida e acessível a todos.

É esse mundo digital que temos que trazer para a escola e assim tornar mais 
atrativo o nosso ambiente deaprendizagem.

Na Creche Municipal Sempre Vida Dique o computador é utilizado 
para brincar e aprender, além de fazer a criança pensar, também agrega valores e
inclui a Família no ambiente escolar.

[FOTO]

Visite o blog da Creche Municipal Sempre Vida Dique e fique por dentro de tudo o
que acontece por lá, lembrem-se de deixar o seu recadinho o pessoal vai adorar! 
Para acessar é só clicar em
http://semprevidadique.blogspot.com.br/
ou então, clique sob as imagens.

[FOTO]
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tweet

4ªcre
(164)

creches
(89)

blogdeescolas
(54)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pelo lindo blog.
Postado por 
Fatiam Lucia Braga
 em 24/05/2012 16:34

Me orgulho de pertencer ao quadro de funcionário desta Creche. Compromisso com a
educação e o bem estar da criança sempre estão presentes em nossos projetos. 
Tudo em prol de uma melhor qualidade de ensino no Rio
Postado por 
Fabiana Cassimiro
 em 24/05/2012 18:50
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Parabéns pelo blog!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 24/05/2012 19:11
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 16/05/2012
<TÍTULO>
3ª Edição do Degusta Alemão

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, protagonismojuvenil, escoladafamília, eventos, bairroeducador.

Pelo terceiro ano consecutivo, a comunidade escolar do Complexo do Alemão se re
ne com o Bairro Educador para o Degusta Alemão, evento gastronômico-pedagógico 
já tradicional na região. Vamos conferir os melhores momentos deste projeto 
inovador.

Como já registrado aqui, nos posts 
Quem disse que não tem receita para aprender?
 e 
Degusta Alemão 2011 - 2
 edição
, o Degusta Alemão é um sucesso. O projeto iniciado pela prof.
 Deise Gonçalves, professora da E. M. Professor Affonso Várzea e precursora do 
evento, a partir do projeto: 
Receitas de Sucesso
, lançado pela mesma, em sala de aula, vem crescendo ao longo dos anos.

A temática gira sempre em torno de receitas simples e baratas que são estudadas 
pelos alunos. Ano passado, o evento privilegiou receitas de reaproveitamento 
alimentar, evitando o desperdício. Agora, em 2012, a literatura foi a 
inspiração, através da obra do autor das histórias do Sítio do Pica Pau Amarelo:
Monteiro Lobato.

[FOTO]

O universo do Sítio é permeado, como toda casa de avó, de sabores especiais. As 
receitas trabalhadas foram aquelas da culinária popular brasileira. 
Privilegiando ingredientes da nossa terra como a laranja, milho e outros, os 
alunos estudaram não só o gênero receita, mas matemática, geografia e história 
dos alimentos utilizados nas mesmas. O gênero proporciona uma aprendizagem 
divertida, saborosa e significativa daquelas que marcam a criança para toda a 
vida. 
A criança aprende efetivamente quando relaciona o que aprende com seus próprios 
interesses
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. (Rossini, 2003) 
e quem não gosta de comer bem e preparar com amor uma saborosa refeição?

 A estudante do 3
 ano da Escola Municipal Nereu Sampaio, Bruna Sousa, disse ter melhorado seu 
aprendizado, a partir do evento.

Sempre assisti ao Sítio do Pica Pau Amarelo, mas eu não conhecia o Monteiro 
Lobato. As receitas me ajudaram a aprender muitas coisas. A leitura já faz parte
da minha vida
 - relatou a estudante
, 
em depoimento colhido pela equipe do Bairro Educador, grande organizador do 
evento, que conta com a participação de 12 unidades escolares da região. 

[FOTO]

O aç
car e o afeto também esteve presente na 
palestra ministrada pelo psicólogo, Flávio Soares, direcionada aos responsáveis,
com o tema: 
Receita para uma Relação Familiar Saudável.
 A palestra abrangeu temas como: diálogo, paciência, afeto, amor e zelo. De 
acordo com a responsável Marluce da Silva, mãe de um estudante da E. M. José 
Aparecido do Prado Sarti, a palestra a ajudou a repensar mais sobre a sua 
relação familiar com o esposo e o filho.

[FOTO]

Para mais detalhes do evento, como as receitas trabalhadas e 
detalhes da peça apresentada aos alunos, visitem os blogs do 
Bairro Educador
, da 
E. M. Mourão Filho
 e 
E. M. Rubens Berardo
. Não percam o vídeo com as fotos do evento e aproveite você também esta receita
de sucesso.
[VÍDEO]

Imagens e textos retirados dos blogs ou enviados pelas escolas e Bairro Educador

[FOTO]
tweet
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3ªcre
(223)

eventos
(210)

protagonismojuvenil
(73)

escoladafamília
(22)

bairroeducador
(18)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pela 3a Edição do Degusta Alemão!
Angela,amei as montagens das fotos.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 16/05/2012 10:36

Ficou muito boa esta postagem! E excelente poder fazer parte deste belíssimo 
trabalho, potencializando as ações realizadas pelas Unidades de Ensino do Bairro
Educador Complexo do Alemão.
Postado por 
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Bruno Aguiar - Gestor de Projetos
 em 16/05/2012 12:33

Parabéns a Escola Municipal pela 3º Edição do evento, muito legal a forma 
pedagógica adotada, fazendo que estimule a leitra nos Alunos!
Postado por 
Android Aplicativos
 em 16/05/2012 14:48
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 18/05/2012
<TÍTULO>
Papel Pedagógico da  Educação Física

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, educaçãofísica, blogsderioeducadores.

Sem sombra de d
vidas, a Educação Física é a disciplina preferida da maioria dos alunos. Mas 
será que se trata apenas de correria e brincadeira? Vamos conhecer o blog da 
Prof.
 Ana Cristina Corrêa e ver a amplitude de seu papel pedagógico.

Um blog de educador, geralmente, se propõe a trocar 
experiências com seus pares ou com seus alunos sobre ações e reflexões da sua 
prática pedagógica. Ao visitá-lo, podemos perceber um pouco da filosofia que 
embasa essa prática. A Prof.
 Ana Cristina baseia seu trabalho em uma filosofia multidisciplinar, como já 
tivemos oportunidade de observar nos posts 
E. M. SUÉCIA INOVANDO NA PRÁTICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA
 e 
Xadrez e Educação Física na E.M. Suécia
.

Sua ênfase se concentra nos jogos de conte
do em que o aluno possa interagir com o conhecimento física e intelectualmente. 
Foi assim em suas atividades de auxílio à alfabetização e nas oficinas de 
xadrez.

[FOTO]

Prof.
 Ana Cristina Corrêa em ação
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Em seu blog 
Professora Ana Cristina (Ed. Física)
, ela nos apresenta algumas práticas de aulas com adaptações de esportes ao 
espaço disponível, vídeos de atividades esportivas e suas práticas para 
contribuir para o Projeto Político Pedagógico da E. M. Suécia, onde ela atua em 
uma de suas matrículas.

[FOTO]

Sugestões do blog

O PPP da escola 
Atitudes responsáveis, em prol de uma escola mais saudável
 pretende que os alunos interajam em um ambiente saudável, através de atitudes 
que, ao se tornarem hábitos, possam levá-los ao conhecimento. Para isso, ela se 
utiliza de livros, vídeos e da Educopédia. Mas, fazer Educação Física sentados 
na cadeira?

     Sim! Educação Física não é só suor. É 
interação com os movimentos do seu corpo e do outro em busca da harmonia do 
nosso corpo. Então, a participação do cérebro é fundamental. Após o estudo dos 
livros, vídeos e das atividades da Educopédia, é o momento da sistematização 
enfatizando o relacionamento do grupo para execução da atividade.

[FOTO]

[FOTO]

Exercitando o cérebro

Claro que a prática da Educação Física ganha em significado e em 
contextualização. Os alunos interagirão com muito mais respeito ao outro e a si 
mesmo. Assim fica mais fácil aprender.

Confiram e sigam para não perderem estas e outras atividades e dicas no blog 
Professora Ana Cristina (Ed. Física)

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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3ªcre
(223)

blogsderioeducadores
(64)

educaçãofísica
(30)

<COMENTÁRIOS>

Amei seu blog  Profa Ana Cristina.
Angela,a foto coloca como destaque ficou linda.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 18/05/2012 00:28

Parabéns Ana pelo lindo trabalho. Amo como vc a nossa profissão, mesmo não mais 
atuante mas usando sempre os jogos como incentivo a leitura. bjs
Postado por 
MONICA ONSECA
 em 18/05/2012 07:31

Muito obrigada! Realmente amo o que eu faço e sinto a necessidade de registrar 
esse trabalho e divulgar. Assim que eu puder, irei fazer novas postagens!
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Postado por 
Ana Cristina Corrêa
 em 19/05/2012 21:02

Seu trabalho é fantástico e sua boa vontade é incansável. Admiro o seu trabalho,
inspiro-me no seu comprometimento e vibro pelas crianças porque professoras como
você estão raras. Sucesso para você!!
Postado por 
Mariana
 em 22/05/2012 14:52

Eu amei seu blog. Mostra a importância da Educação Física na vida dos alunos. É 
fundamental ter atividades integradas, desenvolvendo a leitura, assim como o 
raciocínio e a concentração como ocorre  nas oficinas de xadrez. Educação Física
não é simplesmente o movimento, é o movimento pensado.
Postado por 
Lidiane de Oliveira Corrêa
 em 27/05/2012 07:13

Seu trabalho é incansável amiga, ta de parabens!! Saudades de qdo podia fazer 
essas peripécias com vc.
Postado por 
Isabella
 em 30/05/2012 21:33

Parabéns,Ana. É muito gratificante ver a sua dedicação e comprometimento com 
tudo que você faz pela educação.
Postado por 
sidney
 em 31/05/2012 23:04

A dinâmica deste trabalho vem desenvolvendo a dinâmica da atenção e do 
raciocínio. Habilidades que nossos alunos necessitam cada vez mais. Nada pronto 
.Tudo construído. Parabéns, Ana.
Postado por 
Rosangela Fadel
 em 10/06/2012 07:30
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 16/05/2012
<TÍTULO>
C. M. Zilka Salaberry Apresenta o Projeto Brincadeiras de Criança com Tia Bilu

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, creches.
Com o
projeto Brincadeiras de Criança com Tia Bilu, a Creche 
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Municipal Zilka Salaberry ajuda seus alunos a compreenderem e aceitarem formas e
padrões de comportamento social e pessoal, a terem autoconfiança e a resolver 
novas situações. O l
dico se transforma em um instrumento facilitador para a construção do 
conhecimento do aluno.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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6ªcre
(247)

creches
(89)

<COMENTÁRIOS>

ao imaginar este projeto pensei nas crianças de hoje, que por causa da 
tecnologia perderam o contato com algo tão importante que é o brincar, o contato
fisico e do se sociabilisar na integração com o outro.
Postado por 
adriana de oliveira
 em 16/05/2012 12:57

Esse projeto veio complementar nosso PPP que foca  a aprendizagem através de 
brincadeiras. Usando a ludicidade as crianças aprendem e desenvolvem a 
criatividade. A personagem vivida pela AAC Adriana Oliveira, Tia Bilu,  além de 
resgatar brincadeiras da nossa infância, desenvolve a criatividade das crianças.
Parabéns, querida Adriana, pelo seu comprometimento com a Educação das nossas 
crianças.
Postado por 
CÁTIA CRISTINA
 em 16/05/2012 21:10

adorei o projetota muito lindo  beijos
Postado por 
natalia_dutra@mail.com
 em 17/05/2012 10:15

Parabéns minhas queridas!!!!!!!
Vocês realizam um trabalho de excelência com essas crianças!!!!!
Um grande abraço!!!!!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 18/05/2012 10:35
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 16/05/2012
<TÍTULO>
A Escola e Você: Todos Contra a Dengue!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.
A Dengue é uma doença séria e pode levar à morte!
Para que os moradores da nossa cidade estejam protegidos, todos precisam 
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conhecer as medidas de prevenção e fazer, cada um, a sua parte.
A escola é um espaço
ideal para formar conceitos e hábitos que irão manter a Dengue longe de nossa 
população.
O
Ciep Marechal HenriqueTeixeira Lott,
em parceria com o Corpo de Bombeiros, formou os alunos multiplicadores do 
combate ao mosquito.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet

8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

Página 1225



RIOEDUCA 2
Parabéns Ciep Teixeira Lott pelo trabalho de prevenção contra o mosquito  da 
Dengue.Todos unidos nesta luta é a melhor solução.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 16/05/2012 10:32

Boa iniciativa da SME e do Corpo de Bombeiros! Se as crianças souberem se 
prevenir da Dengue, no futuro não teremos mais tantas mortes e tanto medo. Chega
deste mosquito acabando com a alegria da cidade mais maravilhosa de todas! 8ª 
CRE de parabéns!
Postado por 
Heloísa
 em 16/05/2012 15:44

Essa parceria dos bombeiros com o Ciep Teixeira Lott é muito interessante. Além 
de estimular as crianças à respeito do combate do mosquito da dengue, também 
leva para dentro da sala de aula, os nossos heróis, os bombeiros. 
Muito boa a postagem Neilda, cada dia mais e mais nos informando e nos 
envolvendo com a sua escrita. 
Parabéns ao Ciep e parabéns Neilda !!
Postado por 
Paula Souza
 em 16/05/2012 15:46

Acho incrível que os alunos possam ter acesso á este projeto onde eles serão 
multiplicadores de informação sobre este problema que se tornou um cancêr 
social.
Postado por 
Heloísa Santana
 em 16/05/2012 15:55

Sou aluna do Getúlio Vargas, e achei muito legal o que vocês fizeram !!!
Postado por 
Raissa
 em 16/05/2012 15:57
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 22/05/2012
<TÍTULO>
A Escola Atenas Mostra sua Cara e Sua Cor

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescola, diversidadecultural.

Com a intenção de valorizar a diversidade cultural e socializar os conhecimentos
da cultura afro-brasileira, a Escola Municipal Atenas desenvolveu o projeto 
A Escola Atenas mostra a sua cara e a sua cor
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. Este projeto representou um momento de muita satisfação para a escola, na 
medida em que possibilitou um espaço de liberdade, criação e socialização, 
através da vivência da capoeira, considerada um importante elemento da cultura 
corporal de movimento.

[FOTO]

O projeto, construído e implementado na Escola Municipal Atenas, teve como 
objetivo principal valorizar a diversidade cultural através da vivência de 
manifestações corporais afro-brasileiras.

[FOTO]

Para o desenvolvimento do projeto, foram tratados aspectos da cultura 
afro-brasileira, dentro das aulas de educação física, através da vivência da 
capoeira enquanto forma de linguagem e liberdade de movimentos. Foram abordados 
aspectos históricos, como a origem da capoeira e o seu significado social 
através da reflexão sobre a sua função como forma de resistência na época do 
regime escravocrata.

[FOTO]

O projeto envolveu toda a comunidade escolar e especialmente as turmas de 
educação infantil e 1
 ano que vivenciaram a capoeira como conte
do da cultura corporal de movimento dentro das aulas de educação física. O samba
e o maculelê foram trabalhados no 1
 ano, o que culminou na construção de uma coreografia para a mostra de dança 
municipal e para grande final no teatro Carlos Gomes (RJ).

[FOTO]

[FOTO]

Na escola, realizamos a culmin
ncia do projeto com a apresentação do grupo de dança, a apresentação da roda de 
capoeira composta pelos capoeiristas da comunidade e a apresentação dos 
trabalhos sobre a cultura afro-brasileira. Foi um momento muito rico onde 
percebemos um feedback positivo em relação a todos os conceitos que foram 
trabalhados durante o desenvolvimento do projeto.
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[FOTO]

Este projeto representou um momento muito especial para a Escola Atenas, pois 
além de possibilitar um espaço de liberdade, criação e socialização, permitiu o 
envolvimento de toda a comunidade escolar em uma prática corporal presente na 
realidade social dos educandos: a capoeira.

A seguir, a apresentação que mostra o projeto com mais detalhes:

Para conhecer este e outros projetos que a E. M. Atenas vem desenvolvendo, 
acesse o blog da escola. Basta clicar na imagem do blog.

Parabéns a E. M. Atenas pelo excelente trabalho desenvolvido e por colaborar 
sempre conosco
compartilhando
suas
experiências. 

Um agradecimento especial à professora 
Cristiane Norris
 por seu carinho e
grande simpatia
nos contatos que mantemos para esta troca.

[FOTO]

Se a sua escola está
desenvolvendo algum projeto,

aproveite para divulgar e concorrer ao 
Troféu Rioeduca 2012
.

Basta enviar um e-mail ao 
representante da sua CRE
 e concorrer.

Prof
 Márcia Cristina Alves

     Representante do Rioeduca na 9
CRE

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
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@marciacrisalves 

9ªcre
(227)

blogdeescola
(73)

diversidadecultural
(3)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns E.M Atenas pelo projeto .
"Diferente do que se tem hoje, à capoeira nos tempos de escravidão pode-se 
dizer, que surgiu da necessidade dos escravos se libertarem do regime de 
escravidão existente da época: "Tinham em seu próprio corpo uma arma, arma 
perigosa e de combate, mandinga de negro que ao mesmo tempo era luta nas horas 
de combate, também era dança, jogo, brincadeira nos momentos de festa ou de 
descanso em que se divertiam". (SANTOS, 2005).
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 22/05/2012 10:53
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Maravilhoso projeto, show de bola! Parabéns aos professores e toda comunidade 
escolar.
Postado por 
Maria
 em 22/05/2012 17:21

Trabalho em equipe!!!! Sucesso, eficiência e eficácia garantidos. Todos em busca
do melhor para nossos alunos.
Postado por 
Cristiane Norris
 em 22/05/2012 18:15

Lindo trabalho! Comunidade Escolar da Atenas fazendo a diferença. Parabéns para 
todos!
Postado por 
suely boucas rodriguez
 em 22/05/2012 21:40

Mais uma vez a E.M. Atenas mostra e comprova o resultado de um trabalho de 
excelência feito por professores comprometidos e que sabem e querem fazer a 
diferença !
Postado por 
juliana
 em 22/05/2012 22:03

Excelente trabalho. Parabéns a todos os envolvidos. Trabalho árduo gera frutos 
gratificantes.
Postado por 
janaina claudino
 em 22/05/2012 22:50
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 24/05/2012
<TÍTULO>
Escola Saudável é na E. M. Presidente Arthur Bernardes

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescola, saúdenaescola.

A sa
de é um estado de completo bem-estar não só físico como também mental e social.

     Organização Mundial de Sa
de
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Muitas são as ações que a E. M. Presidente Arthur Bernardes vem desenvolvendo 
para que seus alunos possam entender que podemos nos prevenir para que tenhamos 
boa sa
de e para isso vem fazendo parcerias com diversos órgãos que atuam nessa área 
 PAM Carlos Alberto Nascimento, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal.

Hoje vamos conhecer estas ações através do blog da escola:

Escola Sa
davel

Se algo não vai bem ou pode melhorar, precisamos agir. A prevenção ainda é o 
melhor remédio. Assim temos feito, buscamos parcerias com o PAM Carlos Alberto 
Nascimento, o Corpo de Bombeiros e a Guarda Municipal. Percorremos as ruas do 
bairro para alertar a comunidade sobre a dengue. Representantes do Corpo de 
Bombeiros realizaram atividades com os alunos, reforçando os cuidados com a 
dengue.

Notando que alguma coisa estava errada com a alimentação dos alunos, que 
aumentavam o consumo de alimentos não adequados, passamos a divulgar no blog, 
semanalmente, o cardápio da merenda escolar e a fazer campanha sobre alimentação
saudável. A nutricionista do Posto de Sa
de compareceu à reunião geral de responsáveis prestando muitos esclarecimentos, 
onde muitas d
vidas foram apresentadas, sinalizando a preocupação, um bom sinal para a 
mudança. 

Questões sobre higiene também são trabalhadas com a participação do Grêmio 
Estudantil.

Atividades físicas? Essa é a hora boa do dia. Professor também precisa, por isso
no Conselho de Classe teve um momento para o relaxamento.

MOBILIZAÇÃO CONTRA A DENGUE GERA RESULTADOS

[FOTO]

A nossa escola realizou mais uma caminhada com o objetivo de alertar a 
comunidade sobre como evitar a dengue. Com apitos, alegria e responsabilidade, 
percorremos o entorno da escola distribuindo panfletos e exibindo cartazes.

Somos incansáveis nessa missão e o nosso fôlego aumentou ao percebermos a 
preocupação e a colaboração da comunidade.

[VÍDEO]

PALESTRA COM PROFISSIONAIS DA SA
DE
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     NUTRICIONISTA, ENFERMEIRO E ASSISTENTE 
SOCIAL

[FOTO]

A IMPORT
NCIA DE UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA INF
NCIA

[FOTO]

A realidade entre crianças e adolescentes mostra um caminho contrário ao da 
busca pela sa
de. Sobrepeso e obesidade crescem cada vez mais nesta parcela da população, 
preocupando a sa
de p
blica.

Consumo excessivo de doces, fast-foods e snakcs (pequenos lanches, geralmente 
nada saudáveis, entre as refeições) são hoje rotina na vida das crianças e 
adolescentes modernos. Rodeados pela forte influência da mídia, que incentiva 
cada vez mais o consumo de alimentos ricos em gorduras e com alto valor 
calórico, tornam-se presas fáceis das grandes ind
strias alimentícias.

O cardápio da merenda escolar é elaborado por profissionais do Instituto Annes 
Dias e tem o cuidado de oferecer uma alimentação adequada e saudável. 

Para a formação de bons hábitos alimentares, contamos também com a participação 
dos pais.

CONFIRA O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DA NOSSA ESCOLA

[FOTO]

Cardápios do programa de alimentação escolar

Seguindo orientações do Instituto Annes Dias, o desjejum (manhã) e a 
suplementação (tarde), são servidos apenas aos alunos
 e alunas da Educação Infantil.

A Alimentação Escolar é direito dos alunos da educação básica p
blica e dever do Estado. Neste sentido, na Cidade do Rio de Janeiro, o Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), destinado às escolas e creches, tem o 
objetivo de garantir às crianças matriculadas nas unidades municipais o acesso a
uma alimentação saudável e adequada, que compreende o uso de alimentos variados,
seguros, que respeitem a cultura e que promovam a formação de hábitos 
alimentares saudáveis.
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[FOTO]

Mãos habilidosas que preparam as refeições

[FOTO]

Alunas do Grêmio Estudantil - Monitoras da merenda 

RELAXAMENTO NO CONSELHO DE CLASSE

[FOTO]

No dia 09/05, ocorreu o nosso primeiro Conselho de Classe, momento de 
avaliações, reflexões, tomadas de decisões e para isso é importante que o 
ambiente favoreça. Na organização do tempo e do espaço, a coordenadora 
pedagógica, Cristiane Lima, contou com a participação da professora de Educação 
Física, Anice, que preparou uma din
mica de relaxamento, surpreendendo todo o grupo.

Em duplas, seguindo as orientações da professora Anice, os exercícios eram 
realizados.

PRESENÇA DA NUTRICIONISTA NA REUNIÃO DE RESPONSÁVEIS

[FOTO]

Contamos com a presença da Nutricionista Cláudia, do PAM Carlos Alberto 
Nascimento, que realiza uma grande parceria com a nossa escola. As orientações 
da nutricionista deixaram os responsáveis muito atentos, pois todos têm uma 
grande preocupação com a alimentação dos filhos. Aproveitamos para ressaltar que
através do blog, também podem conferir o cardápio semanal e estimular hábitos 
alimentares saudáveis.

Vale destacar que a equipe da E. M. Presidente Arthur Bernardes vem 
desenvolvendo também uma grande parceria com o Portal Rioeduca, sempre 
compartilhando conosco seus projetos e aprimorando cada vez mais o seu blog. Por
isso, convidamos você leitor a explorar o 
Blog da Escola Presidente Arthur Bernardes 
e conhecer de perto seu trabalho.

Parabéns a toda a equipe por mais este projeto de qualidade!

Se a sua escola está desenvolvendo algum projeto,

aproveite para divulgar e concorrer ao 

Troféu Rioeduca 2012
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Basta enviar um e-mail ao 
representante da sua CRE 
e concorrer.

Representante do Rioeduca na 9
CRE

Prof
 Márcia Cristina Alves

E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

Twitter: 
@marciacrisalves 

9ªcre
(227)

blogdeescola
(73)

saúdenaescola
(1)

Página 1234



RIOEDUCA 2

<COMENTÁRIOS>

Lindo trabalho! Parabéns para toda equipe da Presidente Arthur Bernardes!
Postado por 
Suely bouças rrodriguez
 em 24/05/2012 08:10

Parabéns E. M. Presidente Arthur Bernardes pela caminhada contra a Dengue e pelo
resultado já visível no blog.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 24/05/2012 16:39

Alimentação Saudável é super importante! Cultivar esse hábito na infância é 
fundamental ! Parabéns pelo projeto!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 24/05/2012 19:15

Parabéns a toda Equipe da Escola Presidente Arthur Bernanrdes pelos projetos 
desenvolvidos. O sucesso de vocês é visível e merecido!!
Postado por 
Ivanete de O. Santos
 em 24/05/2012 21:41
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 23/05/2012
<TÍTULO>
UExpondo 2012 na 6ª CRE

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, eventos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]
tweet

6ªcre
(247)

eventos
(210)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns!!! O blog de vocês está lindo!!!!!!! Vou torcer para vocês no Troféu 
Rioeduca!!!!!! Abraços!!!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 23/05/2012 07:56

Parabéns à equipe da CRE e a todos os professores e alunos pela  belíssima 
exposição !!!!!!
Nós somos a seXta CRE!!!!!!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 23/05/2012 07:58

A UExpondo foi um sucesso. Todos da 6ªCRE foram agraciados em poder contemplar 
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os trabalhos de nossas Escolas que se empenham na busca da excelência em 
educação.
Postado por 
Lúcia Brizzio
 em 23/05/2012 09:13

Parabéns a todas as unidades escolares que com a colaboração de diferentes 
profissionais enriquecem o trabalho da escola diariamente.
Postado por 
Christiane Penha
 em 23/05/2012 10:08

Parabéns a 6a CRE pelo belíssimo trabalho que vem realizando junto as escolas. 
A educação continuada está centrada num processo de auto-educação, onde a 
centralidade está no “aprender”. Afinal, como dizia Paulo Freire, “ninguém educa
ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo; os homens se educam em 
comunhão, mediatizados pelo mundo”.
Postado por 
Christiane Penha
 em 23/05/2012 10:17
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 18/05/2012
<TÍTULO>
Voando nas Asas de Papel

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, troféu, rioeduca.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]
tweet

6ªcre
(247)

rioeduca
(69)

troféu
(1)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todos os professores, alunos e equipe gestora do Ciep Zumbi dos 
Palmares!!! Com este trabalho de excelência vocês fazem a diferença na vida 
desses alunos.
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Fico feliz em ver o trabalho da escola sendo divulgado e apreciado!!!
Abraços!!!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 18/05/2012 10:33

Excelente trabalho! Oportunizando aos nossos alunos o contato com a literatura e
novas tecnologias.
Postado por 
Maria Aparecida- Gerência de Educação
 em 18/05/2012 10:38

Excelente trabalho! Oportunizando aos nossos alunos o contato com a literatura e
novas tecnologias.
Postado por 
Maria Aparecida- Gerência de Educação
 em 18/05/2012 10:38

Parabéns ao grupo do Zumbi pela iniciativa. Essese meninos precisam muito.
Postado por 
Socorro Ramos de Souza
 em 21/05/2012 11:15

Obrigada a todos pelos comentários. Ao assumir a sala de leitura, agora com 
atendimento à grade curricular, tive à minha frente um novo desafio. Pensei logo
em algo que envolvesse mídias e novas tecnologias. As crianças amaram...e eu 
também!
Postado por 
Márcia Cristina Neves Reis
 em 22/05/2012 17:00

Parabéns, professora Márcia, pela sua criatividade e compromisso.
Postado por 
André Luiz
 em 22/05/2012 17:38

Marcia e equipe, parabéns pela criatividade e uso de tecnologia para aproximar 
nossas crianças da literatura. A Salada de Leitura abriu meu apetite literário. 
Beijinhos !
Postado por 
cassia cilene
 em 08/07/2012 20:10

Márcia, parabéns pelo realizado. Nossos alunos precisam de incentivo e de 
pessoas que acreditem em seu potencial. O seu trabalho fez a diferença na vida 
desses alunos.
 Sala de Leitura Polo Monte Castelo
Postado por 
Ester França
 em 13/07/2012 17:21
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 18/05/2012
<TÍTULO>
Um Blog pra Chamar de Nosso!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, blogsdeescolas, educaçãoinfantil.
Construídos com o objetivo de divulgar
ações e projetos, os Blogs Escolares estão cada vez mais
presentes no mundo virtual.
É uma nova maneira de estar perto da comunidade, conscientizando pais e alunos 
de que a
 Educação se consolida na participação.
Hoje o Rioeduca apresenta mais um: O Blog Mundo Fofura.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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blogsdeescolas
(402)

8ªcre
(193)

educaçãoinfantil
(100)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns Escola Municipal Frei Orlando  pelo lindo blog e excelente  trabalho 
realizado com os alunos da Educação Infanti.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 18/05/2012 00:42

Adorei o blog parabéns!! 5ª CRE
Postado por 
Prof. Ana Márcia Vieira
 em 18/05/2012 19:04

Fiquei encantada com o Blog da Professora e da Turminha 10 . Dá para sentir a 
alegria que é aprender. Parabéns!
Postado por 
Anna Beatriz
 em 18/05/2012 19:30

Parabéns pela iniciativa da Prof. Márcia Almeida. Está tudo muito lindo.
É muito gratificante saber que ainda existem pessoas preocupadas com a qualidade
de ensino das nossas criança.
Postado por 
silviadf
 em 18/05/2012 21:02

É emocionante ver projetos tão dedicados como este. A professora está de 
parabéns. Crianças lindas e alegres.
Postado por 
Magali Gomes
 em 19/05/2012 07:17

Lindo o blog ameiiiii...
Marcia parabéns..
Postado por 
Nayara
 em 19/05/2012 08:06

Que Bonitinho esse Blog ! Que carinhas de curiosas. E que professora valente ,eu
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seria a primeira a correr desse bicho .rsrsrs
Postado por 
Jessica
 em 19/05/2012 09:10

Fico muito feliz em poder ter meus  filhos nessa escola. Muito emocionada em ver
nas fotos o trabalho da Tia Márcia . Parabéns!
Postado por 
Márcia C. Silva
 em 19/05/2012 10:21

Que crianças mais queridas!!! Parabéns a todos!!!
Ééééé da oitava!!!!!! Um abraço da profª Jô
Postado por 
Jô Cruz
 em 20/05/2012 23:00

Ai, gente! Vamos entrar neste Blog! Vejam a matéria da perereca! Muito bom! Essa
escolinha deve ser mesmo muito fofa! Parabéns, Neilda, descobriu uma "pérola" da
8ª CRe.
Postado por 
Valeria
 em 21/05/2012 08:41

Fiquei muito feliz pela publicação do blog "Mundo de Fofura", criado pela profª 
Marcia Almeida, pois a mesma participou da Oficina de Blogs 2012, oficinas que 
estão sendo realizadas por mim, Regina/5ªCRE, e pela profª Renata/2ªCRE. Ela me 
enviou email de agradecimento, assim como sensibilizada por saber que seu blog 
iria ser divulgado pela nossa amiga Neilda. Estamos muito felizes, pois ganhamos
por saber que nossas orientações estão dando ótimos frutos, muito mais do que 
esperavamos.
Obrigada Marcia! 
Que venham mais publicações sobre esse blog que é uma "fofura".
Postado por 
ReginaBizarro
 em 27/05/2012 17:06

Parabéns Professora Márcia pelo belo trabalho que está realizando.
Postado por 
wilma santanna
 em 11/07/2012 19:37
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 21/05/2012
<TÍTULO>
O CIEP Presidente Agostinho Neto Apresenta seu Ambiente Virtual

<TAGS>
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Tags: 
2ªcre, blogsdeescolas.

O ambiente virtual do CIEP Presidente Agostinho Neto é novidade no mundo 
virtual. Foi criado recentemente e hoje conheceremos um pouco deste novo blog e 
suas publicações.

[FOTO]

O blog do CIEP Agostinho Neto é mais um fruto da 
Oficina de Blogs
,
que aconteceu no dia 3 de maio, no auditório da 2
CRE, dinamizada pelas professoras Regina Bizarro e Renata Carvalho.

A professora Rosana Ramos, diretora-adjunta do CIEP Agostinho Neto, esteve 
presente neste encontro e pode aprimorar seus conhecimentos e criar o blog da 
escola.

No blog desta unidade escolar, encontramos um texto sobre sua identificação e a 
proposta pedagógica para o ano de 2012.

[FOTO]

[FOTO]

Na primeira postagem do blog, encontramos uma mensagem de boas vindas à 
comunidade escolar e aos leitores deste novo ambiente virtual. 

Este ano, garantimos alguns espaços para que os responsáveis possam participar 
mais ativamente da gestão escolar.

Um deles são os encontros que acontecem na 
ltima sexta feira de cada mês, onde todos podem colocar suas d
vidas e sugestões com resposta atenta da diretora Márcia Nunes Rodrigues.

Já ocorreram dois encontros e o próximo será dia 25 de maio, às 07h30min, na 
Sala de Leitura.

Estamos preparando algumas surpresas para vocês!! Não deixem de participar!

     Outra novidade é este blog que foi 
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criado para que vocês possam acompanhar as atividades desta escola e se manterem
atualizados.

Aqui vocês poderão encontrar:

- avisos recentes;

     - calendário com eventos do mês;

     - atividades pedagógicas dos alunos;

     - história da escola e seu patrono;

     - espaços escolares;

     - equipe de funcionários;

     - e sempre uma novidade para vocês!

Uma boa escola se faz com a colaboração de todos!
Retirado do blog da escola

Também encontramos publicados no blog do CIEP Agostinho Neto, registros do 
passeio que os alunos fizeram à FURNAS 
 Centrais Elétricas.

[FOTO]

[FOTO]

Parabéns à equipe do CIEP Agostinho Neto pela criação do blog!

Para conhecer mais sobre o trabalho desta unidade escolar clique 
aqui
.

Professor, divulgue também seu blog ou o de sua escola. Entre em contato com o 
representante do Rioeduca em sua CRE!

Gostou desta publicação? Deixe um comentário ou clique em 
curtir
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 para compartilhá-la com seus amigos no 
Facebook
.

Professora Renata Carvalho - Representante do Rioeduca na 2
CRE

Twitter: @tatarcrj

Email: renata.carvalho@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

blogsdeescolas
(402)

2ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>
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Parabéns às professoras Regina e Renata pelos frutos colhidos da excelente 
"Oficina de Blogs". Felicitações a minha xará, professora Rosana Ramos, por 
produzir um Blog visualmente atraente e que nos faz viajar nas atividades 
realizadas no CIEP Agostinho Neto.Parabéns!
Postado por 
Rosana Sales
 em 21/05/2012 17:28

Parabéns,  Regina e Renata pelo trabalho que já deu muitos frutos!!!
Parabéns, Rosana, que como boa educadora consegue aprender e transformar a 
aprendizagem em ação!!! 
Parabéns, CIEP AGOSTINHO NETO, que continua se destacando pela  equipe de 
educadores, comprometidos com  uma educação de qualidade. Um grande abraço em 
todos!
Postado por 
Morgana Rezende
 em 23/05/2012 10:40
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 21/05/2012
<TÍTULO>
Conhecer para Preservar

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.
A Escola Municipal Marechal Espiridião Rosas fica localizada no bairro do Caju, 
zona portuária do Rio de Janeiro, dentro da vila militar que pertence ao Arsenal
de Guerra.
Esse nome foi dado em homenagem ao Marechal Espiridião Rosas, que foi professor 
durante algum tempo no Colégio Militar do Rio de Janeiro. Foi inaugurada no dia 
19 de abril de 1942 para atender os filhos de militares da época. Hoje, além dos
filhos de militares, a unidade também recebe toda comunidade do Caju.

[FOTO]

Este projeto apresenta-se como uma iniciativa de turismo pedagógico, que une 
responsabilidade social, educação e cultura.
Deste modo, consiste na realização de visitas guiadas com alunos da Rede P
blica Municipal ao Parque do Flamengo e seu entorno. O projeto tem como 
fundamento a ideia de 
que para amar, valorizar e preservar um lugar é preciso 
conhecê-lo
. 

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

O conhecimento não deve estar restrito ao espaço escolar, ele precisa estar 
vinculado à vida, à cidadania!
Postado por 
Adriano dos Santos
 em 21/05/2012 08:37

Parabéns pelo "Projeto Conhecer para Preservar"! Devemos levar o aluno à 
conscientização pela valorização do nosso patrimônio .Rio eu amo eu cuido!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 21/05/2012 11:23
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Os passeios culturais são importantes para ajudar os alunos a compreenderem a 
importância do patrimônio histórico. Parabéns a E.M Marechal Espiridião Rosas
Postado por 
marilia
 em 21/05/2012 13:39
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 21/05/2012
<TÍTULO>
Educação Infantil e Tecnologia

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, projetos, educopedia.

O acesso inicial à língua escrita não se reduz ao aprender a ler e escrever no 
sentido de aprender a grafar palavras e decodificar palavras - não se reduz à 
alfabetização no sentido que é atribuído a essa palavra. É parte integrante e 
principal do acesso ao mundo da escrita, mesmo do acesso inicial a esse mundo, é
preciso aprender a fazer uso dessa leitura e dessa escrita.

Conheçam o trabalho da Professora Kátia na E. I. 11, no CIEP Graciliano Ramos

A Professora inova e dispõe de recursos tecnológicos diversos, o que faz com que
as crianças comecem, desde muito pequenas, a partir da Educação Infantil, a se 
apropriar das tecnologias.

[FOTO]

Acredito na import
ncia da Educopédia na nossa educação.Vejo como um recurso rico a utlização das 
mídias sociais em sala de aula. Nos dias atuais, o uso de tais feramentas é 
fundamental
e tornam as nossas aulas mais din
micas, envolventes e prazerosas.

 Desde que fomos informados sobre a criação da plataforma Educopédia, achei 
interessante e consultava quando possível. Confesso que também tive resistência

     na sua utlização e inserção no 
planejamento. Em março desse ano, tomei conhecimento através do Facebook, do 
Funk do Alfabeto
 do Pé de Vento. Encantei-me 
e apresentei
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     a m
sica pra minha turma de Educação Infantil.

[VÍDEO]

A leitura e escrita do alfabeto já faziam parte da nossa rotina, junto com a 
escrita do nome, reconhecimento e representação de suas letras.

[FOTO]

No primeiro momento, apresentei a m
sica gravada no pen drive e depois no CD...eles adoraram!
O ritmo contagiante e do cotidiano da maioria das crianças foi importante para o
sucesso do trabalho.

[FOTO]

Inseri a m
sica no planejamento e na rotina escolar e por isso, passamos a cantá-la 
diariamente. 
Todos já sabem de cor o alfabeto, montam e brincam com letras móveis. Quando 
esquecem a sequência do alfabeto, a letra da m
sica os faz lembrar. 
Aprendem e brincam!.
Também fizemos o registro da m
sica e atividades relacionadas ao tema.

[FOTO]

A turma EI 11 sendo Educontagiada pelo Funk do Alfabeto! 

Texto: Professora Kátia Marques

Parabéns à Professora Kátia por apropriar-se e utilizar as novas ferramentas 
tecnológicas em sala de aula, pois
faz-se necessária a renovação cultural e, sobretudo, uma mudança rápida, face às
novas exigências de uma sociedade que se torna cada vez mais tecnológica.

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

4ªcre
(164)

educopedia
(16)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a Professora Katia, pessoas como você fazem a diferença!!!
Bjs carinhosos dos amigos da David Pérez
Postado por 
Cristiane
 em 21/05/2012 07:45

Conheço o trabalho da Professora Kátia não é de hoje, tive o prazer de trabalhar
com ela e é muito bom ver que os profissionais a cada dia melhoram e se superam.
Mais um excelente trabalho do CIEP Graciliano Ramos e dessa EI já reconhecida e 
premiada. Parabéns a Professora Kátia e toda equipe do CIEP! Vocês sempre 
mostrando a qualidade da Educação Carioca!
Postado por 
Fenanda Burla
 em 21/05/2012 08:44

Parabéns pela atividade!  Utilizando o Lúdico tudo fica bem mas fácil para 
nossos pequenos!!!!
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Postado por 
Fatima Gioia
 em 21/05/2012 09:56

"Brincar com criança não é perder tempo, é
ganhá-lo; se é triste ver meninos sem escola,
mais triste ainda é vê-los, sentados
enfileirados, em salas sem ar, com exercícios
estéreis, sem valor para a formação do homem"
Drumond
Showwwwwwwww! Alfabetizar através do lúdco é tudo de bom. Parabéns Profa Katia.
Postado por 
fatimabraga@rioeduca.net
 em 21/05/2012 11:11

Trabalho com a Professora Kátia no CIEP e vejo o lindo trabalho que ela 
desenvolve com as crianças do EI 11. Parabéns!
Postado por 
Roberta Bighi
 em 21/05/2012 15:39

São iniciativas como essa que resgatam pra sociedade em geral a plena 
importância de um professor dedicado, que sabe como aproveitar os meios à sua 
disposição para transformar a rigidez e monotonia do ensino "tradicional" em uma
brincadeira lúdica e eficiente, que envolve profissionais e crianças em torno de
um único objetivo: aprender!
Parabéns a Professora Katia e ao projeto Educopédia.
Postado por 
Alexandre Pinheiro Bueno.
 em 21/05/2012 18:05

Trabalho de qualidade, com compromisso. Não podia esperar nada diferente de 
você.  Parabéns a todos os amigos do CIEP Graciliano Ramos!!!!!!!!!!
Postado por 
Rosana
 em 21/05/2012 18:14

Kátia, PARBÉNS pelo lindo trabalho. Me orgulho MUITO de você. São profissionais 
assim que fazem a diferença.
Postado por 
Marise Machado
 em 21/05/2012 18:43

Tanto carinho,palavras de incentivo...só me estimulam cada vez mais na 
continuidade do trabalho!
Muito obrigada!
Postado por 
Katia  Marques
 em 21/05/2012 20:28

Muito lindo. É de grande orgulho para qualquer um que a conhece e sabe da sua 
dedicação ver os frutos de seu empenho.
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Postado por 
Marco Monteiro
 em 21/05/2012 20:29

Parabens professora katia.Realmente um exemplo muito inspirador para seus 
colegas de profissão!
Postado por 
Marcus
 em 21/05/2012 21:40

Parabéns pelo trabalho! Beijinhos
Postado por 
Elayne
 em 23/05/2012 20:36

Conheço seu trabalho e sei que é uma profissional dedicada e inovadora.
"Parabéns profª Kátia pelo seu excelente trabalho!!!!"
Postado por 
Valéria Cristina
 em 25/05/2012 14:18

Ótimo trabalho, é bom ver como vc se utilizou de ferramentas inovadoras e que 
estimulam tanto as crianças, parabéns!!!
Postado por 
Aglais
 em 29/05/2012 18:41

Parabéns a Professora Katia pelo excelente trabalho que vem 
desenvolvendo.Beijocas e muita luz para você e  para Ana Accioly.
Postado por 
Maria Delfina
 em 01/06/2012 20:00
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 08/06/2012
<TÍTULO>
Projeto Xô Dengue!

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, projetos, dengue.

A EM Rep
blica Dominicana realizou um projeto com
o tema a Dengue devido ao alto índice da doença no bairro de Madureira e recebeu
a
técnica de enfermagem Regina, do IABAS
_ Instituto de Atenção Básica e Avançada à Sa
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de, que palestrou para os alunos das turmas de 4
 e 5
 anos

A professora Elisa Bamonte, Regente da Sala de Leitura da EM Rep
blica Dominicana,
participou de uma das Oficinas de Blogs que aconteceram no mês de
março na 5
CRE e de lá para cá passou a alimentar o blog da escola, mostrando todo trabalho
desenvolvido pelos alunos. 

Hoje, apresentamos o
Projeto 
Xô Dengue!
realizado pelas turmas de 4
 e 5
 anos. 

A escola participa do
Programa Sa
de na Escola e o 

IABAS, Instituto de Atenção Básica e Avançada à Sa
de, através da técnica de enfermagem Regina, promoveu palestras para as turmas 
de 4
 e 5
 anos, relatando os malefícios que o mosquito Aedes Aegypti pode causar. 

O Programa Sa
de na Escola

é uma estratégia de integração da Sa
de e Educação para o desenvolvimento da cidadania e da qualificação das 
políticas brasileiras.

Projeto Xô Dengue!

Justificativa:

O surto da dengue preocupa os moradores de Madureira porque o bairro está com 
alto índice da doença. Então é necessário, novamente, debater com os alunos, os 
cuidados que se
deve ter para evitar o crescimento dos focos do mosquito, conscientizando sobre 
a import
ncia da prevenção. 

Objetivos:

Informar aos alunos a forma de transmissão da doença e como combater o mosquito 
transmissor;
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Formar na criança a noção de responsabilidade social e cooperação no combate ao 
mosquito da dengue;

Dar noção de higiene do ambiente para se combater o mosquito;

Perceber a import
ncia do trabalho de cada um para controlar a doença.

[FOTO]

CAMPANHA CONTRA A PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI

Vamos todos combater a Dengue! Xô dengue!!!

Adivinha quem é? 

Mede menos de um centímetro, tem pintinhas brancas e seu tempo de vida não chega
a um mês!

- Aedes aegypti, o mosquito da dengue!

Esse 
pequeno-grande vilão
 precisa ser eliminado! 

Então fique atento aos sintomas

[FOTO]

[FOTO]

Pólos de Tratamento da Dengue

Lista com os endereços dos 31 pólos de dengue no município do Rio. São dois 
tipos de atendimento por 12h e os por 24h. Os locais são exclusivos para casos 
suspeitos de dengue. Os profissionais de sa
de realizam consultas, avaliações, exames, medicação, acompanhamento e 
hidratação dos pacientes quando necessário. As unidades funcionam em vários 
bairros da cidade. 

A listagem completa está no site de 
Extra_Globo Notícias

Os moradores da Cidade do Rio de Janeiro também podem tirar d
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vidas
telefone 1746 da Prefeitura do Rio de Janeiro.

Assim o mosquito não se cria...

Você, o que tem feito para que o mosquito da dengue não prolifere?

Obrigada a direção da EM Rep
blica Dominicana, especialmente a professora Elisa Bamonte pela incansável boa 
vontade de trazer aos leitores
do Portal Rioeduca o trabalho desenvolvido pela escola.

Escreva, comente, participe do blog da EM Rep
blica Dominicana, através do 
http://escolamdominicana.blogspot.com.br/

Este 
Portal
 é nosso!

Aproprie-se dele!

Se todos trabalharmos juntos, faremos a diferença!

Afinal, somos a maior rede de Educação Municipal da América Latina.

Regina Bizarro_representante do Rioeduca na 5
CRE

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

Facebook: #rebiza

[FOTO]
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(268)

dengue
(23)

<COMENTÁRIOS>

Em 2008 realizei um projeto com minhas turmas de 2º ano com este mesmo título e 
os resultados foram muito bons, a dengue é um assunto que deveria estar sempre 
em destaque nas nossas escolas. Parabéns!
Postado por 
Ana Márcia Vieira
 em 08/06/2012 09:02

Dengue 
um assunto que nunca deve ser esquecido.Parabéns pelo projeto.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 08/06/2012 20:36

Trabalho explêndido!
Postado por 
Caroline
 em 09/06/2012 20:22

A Dengue é um assunto que nunca se esgota, pois devemos combatê-la 
incessantemente. Conscientizando os alunos para a não proliferação do mosquito e
criadouro. Uma ação de formiguinha mesmo. Todos JUNTOS venceremos essa guerra!
Postado por 
Elisa Bamonte Figueira
 em 09/06/2012 20:29

Este projeto é de conscientização para as pessoas e visa reduzir cada vez mais a
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incidência de DENGUE no RJ. Parabéns pela iniciativa!
Postado por 
Ricardo Figueira
 em 09/06/2012 21:06
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 28/05/2012
<TÍTULO>
S2 Mulher: Um Ato  de Coragem

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, projetos.

A Escola Municipal Maestro Pixinguinha, inserida no Projeto 
Gravidez...é uma questão
de escolha
, promovida pela Coordenadoria de Educação da Secretaria Municipal de
Educação da Cidade
do Rio de Janeiro, lançou oficialmente, dia 18 de maio, o projeto 
interdisciplinar 
S2 Mulher: um ato de coragem!

Dia 18 de maio próximo passado, a
Escola Municipal Maestro Pixinguinha (5
 CRE) lançou, oficialmente, o Projeto
 S2 Mulher: um Ato de Coragem 
inserido no
Projeto 
Gravidez... é uma questão de escolha
, promovido pela Coordenadoria de Educação da Secretaria Municipal de Educação 
desta cidade. Por isso,
a escola iniciou uma série de atividades voltadas aos alunos do segundo 
segmento, focando nos alunos das Turmas 1801, 1901 e 1902. 

O projeto, que
é interdisciplinar, pretende promover discussões e atividades com o intuito de 
fornecer aos alunos uma partida para suas escolhas no que tange a questão sexual
e atentar para o papel da mulher: mãe, esposa, educadora e responsável pela vida
na nossa sociedade.

O projeto está previsto para ser desenvolvido entre os meses de maio e agosto, 
mas, devido a sua import
ncia e abrangência, o mesmo poderá acontecer durante todo ano de 2012 envolvendo
as disciplinas de
História, Língua Portuguesa, Matemática, Inglês, Geografia, M
sica
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e Ciências.

Confiram
o vídeo produzido pela representante do Rioeduca/5
CRE, Regina Bizarro, conforme registro
de
sua visita ao lançamento do projeto, dia 18 de maio.
[VÍDEO]

1. 
Introdução:

A escola Municipal Maestro Pixinguinha (5
 CRE) inseriu-se no Projeto Gravidez... É uma Questão de Escolha, promovido pela
Coordenadoria de Educação da Secretaria Municipal de Educação, lançando no dia 
18 de maio de 2012 o Projeto 
S2 Mulher: Um Ato de Coragem
. Nele, uma série de atividades voltadas aos alunos do segundo segmento do 
Ensino Fundamental, focando nos alunos das turmas 1801, 1901 e 1902. O referido 
projeto pretende promover discussões e atividades como o intuito de fornecer aos
alunos uma partida para suas escolhas no que tange à questão sexual e atentar 
para o papel da mulher: mãe, esposa, educadora e responsável pela vida na nossa 
sociedade.

2. Período previsto para execução:

Entre maio e agosto de 2012.

3. Disciplinas envolvidas: 

História, Língua Portuguesa, Matemática, Inglês, Ciências, Geografia e Musica. 

4- Diagnósticos de Necessidade

4.1 da escola

Formar alunos conscientes da sua própria sexualidade fornecendo-lhes informações
que promovam o bem estar físico, moral e mental, ajudando-os nas escolhas que 
venham a tomar sobre a questão sexual.

4.2 da sociedade

Propiciar a garantia da dignidade do ser humano e meios para o respeito entre as
crenças, valores e comportamentos relativos à sexualidade.

4.3 dos alunos

Página 1258



RIOEDUCA 2

Interesse em receber orientações confiáveis sobre o tema sexualidade, englobando
a gravidez na adolescência, contribuindo para escolhas mais refletidas e 
pensadas.

5. Justificativa

Atualmente, o início das atividades sexuais precocemente e sem nenhum tipo de 
proteção é vista como um problema de sa
de p
blica. Várias são as tentativas do governo em uma melhor conscientização dos 
adolescentes com relação aos riscos do início do ato sexual sem nenhum método 
contraceptivo.

Segundo algumas pesquisas, as jovens grávidas não chegam a completar seu 
estudos, interrompendo sua formação escolar. Uma pesquisa feita pela 
Universidade de Brasília
 mostrou que 37,5% das jovens grávidas não chegaram a completar o ensino 
fundamental e apenas 17% conseguiram terminar o ensino médio. 

Fonte: 
Educação 
 Ciência

     A escola possui um papel de prevenção 
quanto aos riscos de uma gravidez não planejada, bem como as doenças que podem 
ser transmitidas pelo não uso do preservativo.
 Além disso, a questão da evasão por esse motivo tem se tornado algo frequente 
na realidade escolar.

A questão da orientação sexual é um tema transversal a ser trabalhado pela 
escola, sendo presente a preocupação com a gravidez indesejada e seu desfecho 
nos PCNs (1997)
 como se pode notar no trecho:

Percebe-se, com isso, que a questão tange a educação desses alunos para o uso de
métodos contraceptivos e uma efetiva orientação sexual. O crescimento da 
incidência de gravidez na adolescência e a percepção dessa possibilidade muitas 
vezes como a 
nica na vida de uma mulher, mostra, contudo, a falha dos instrumentos de 
educação, inserindo nesse contexto, também a escola. Desse modo, esse projeto é 
fundamental como iniciativa de tentar intervir nessa falha, de forma, a tentar 
desenvolver um trabalho de orientação sexual dos alunos, enfatizando o papel de 
outras escolhas e colocando a mulher como foco principal, destacando a relev
ncia de seu papel na sociedade bem como mostrando um novo olhar sobre a mulher.
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A conscientização, tanto da questão sexual quanto do papel da mulher, visa 
proporcionar bases para futuras escolhas, direcionando o desejo para o além do 
sexual e oferecer critérios para o discernimento para entender as mudanças que 
uma gravidez fora de hora pode implicar na vida e ainda, esclarecimentos e 
reflexões acerca das doenças sexualmente transmissíveis e dos métodos de 
proteção e /ou contraceptivos.

Mesmo sabendo que a questão da sexualidade ultrapassa os espaços escolares de 
convivência, acredita-se que a escola instaura regras, normas e estabelecem 
mudanças no modo de vida dos educandos, perpassando pela individualidade do 
aluno, sua conduta, desejos, prazeres, sentimentos e projeções para o futuro. 
Acredita-se, portanto, que a melhor forma de ensinar novas ou outras escolhas é 
através do dialogo, reflexão e principalmente, conhecimento.

6. Objetivos

- despertar para a consciência do papel da mulher, seja como mãe, esposa, 
educadora e responsável por trazer a vida;

- atentar os alunos para questão sexual, destacando a gravidez na adolescência, 
usos de métodos anticonceptivos e doenças sexualmente transmissíveis.

7. Problemáticas para reflexão conjunta

Quais as implicações que uma relação sexual sem preservação pode trazer na
 vida do adolescente?

Quais as consequências e implicações da gravidez na adolescência para a menina e
o menino?

Que relação pode-se estabelecer entre gravidez na adolescência e baixa 
escolaridade?

Qual a relação existente entre gravidez na adolescência e evasão escolar?

Qual a relação entre gravidez na adolescência e menor qualidade de vida para os 
adolescentes?

Qual o papel da mulher e do homem na nossa sociedade na criação de um filho?

8. Desenvolvimento

O projeto divide-se em duas partes:

1) Realização de coleta de dados para entender o problema levantado; 
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planejamento e elaboração do plano de ação:

- O trabalho de coleta de dados deu-se a partir de questionários e a chamada 
caixa de pandora
 uma caixa na qual os alunos colocaram suas d
vidas e questões relacionadas a sexualidade;

- Pesquisa na internet sobre a problemática, discussões entre os professores 
participantes;

- Reuniões para elaboração do plano de ação.

2) Executar o plano de ação; 

- A primeira atividade do plano de ação dar-se-á por meio de apresentação formal
do projeto para as turmas participantes, através de uma palestra com 
profissionais da área de sa
de para reflexão da proposta pedagógica. 

Após a palestra, as atividades serão ministradas em sala de aula com as 
disciplinas participantes com produção de textos, vídeos, maquetes, pesquisas, 
dramatizações e discussões sobre as problemáticas levantadas anteriormente.

9. Avaliação

Será avaliado por disciplina e globalmente.

Língua Portuguesa: 

Será criado um Jornal, contendo relatos de experiências de alunos do 8
 ano. 

A peça 
Feiurinha
, de Pedro Bandeira, será protagonizada pelos alunos do 9
 ano e destaca a import
ncia da imaginação e do registro das histórias que são contadas de geração em 
geração. Além disso, ao trazer à cena as personagens das histórias de fadas, 
tece uma crítica bem humorada às concepções que originaram suas histórias, como 
a idéia de que a princesa só desperta para a vida com o beijo de um homem ou de 
que, depois do casamento, todos são 
felizes para sempre
. Há uma desconstrução da história.

História: 

A evolução da mulher nesse panorama, desde o século XV até os dias de hoje.
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Geografia: 

Exposição com a geografia dos locais, localização da mulher no espaço 
geográfico.

Matemática: 

Análise de gráficos e estatísticas relacionados ao longo da realização do 
projeto.

Língua Inglesa:

L

inha do tempo com a e

volução da mulher na história dos tempos, vestuário, comportamento, 
caracterização ao longo do século. Portfólio sobre muheres.

Artes Musicais: 

C

riação de m
sicas sobre mulheres em diferentes estilos musicais.

Pesquisa em site sobre gravidez na adolescência:

EducationWikinte _ Projeto Interdisciplinar Gravidez na Adolescência

Brasil Escola _Gravidez Adolescência

PCN _ Orientação Sexual

Gravidez na Adolescência e Evasão Escolar

PUC _ Rio

NEAD _ UNAMA

PCN
_ 

Orientação Sexual 

Este Portal é nosso!

Aproprie-se dele!
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Se todos trabalharmos juntos, faremos a diferença!

Afinal, somos a maior rede de Educação Municipal da América Latina.

Confira 
aqui
 o representante da sua CRE, através do Portal Rioeduca, e envie o trabalho 
desenvolvido pela escola.

Regina Bizarro_representante do Rioeduca na 5
CRE

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

Facebook: #rebiza

[FOTO]

projetos
(334)

5ªcre
(268)
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<COMENTÁRIOS>

Ótima matéria! Muito bom ver alunos, professores, direção e representantes da 5º
CRE tão entrosados e  rumo ao mesmo objetivo. O projeto tem tudo para dar certo 
e já está rendendo muitos frutos na cabecinha dos nosso jovens!!! Nota 10 com 
louvor!
Postado por 
Vinícius Farias
 em 28/05/2012 17:38

Projeto de peso e grande relevância, que tem obtido grande interesse entre 
nossos alunos e responsáveis. Parabéns, professores e alunos.É assim que 
caminhamos para a tão sonhada Educação Pública de Qualidade!
Postado por 
JOSÉ ROBERTO
 em 29/05/2012 23:35

Estou apostando muito neste projeto. Precisamos resgastar em nossa sociedade a 
mentalidade do feminino, com carcterísticas e necessidades próprias. Vamos lá 
meninas!!
Postado por 
Mônica F Grecoff
 em 30/05/2012 13:58
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 29/05/2012
<TÍTULO>
“Mãe: apenas um toque...”

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, projetos.

O Dia das Mães geralmente é comemorado em família, com um almoço generoso
e alguns presentes. Nessa hora, o que vale é a criatividade.

     Mais do que o valor financeiro, o 
importante é o significado 
do cartão feito manualmente na escola ou um ramo de flores do jardim
do vizinho.

Leia como aconteceu essa homenagem na C. M. Vovó Maria Joana.

A Creche Municipal Vovó Maria Joana, vencedora do 
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Troféu Rioeduca 2011
com o projeto 
Em Ritmo de Férias com a Vovó
,
na 
categoria Rio Escola da Família
, está nos apresentando o Projeto
Mãe: apenas um toque...
e será uma das protagonistas do dia de hoje no
Portal Rioeduca pela 5
CRE.

[FOTO]

PROJETO 
MÃE: APENAS UM TOQUE...

JUSTIFICATIVA

As crianças ingressam cada vez mais cedo no ambiente escolar. É neste contexto 
que pretendemos valorizar o papel da Mãe, cada vez mais ausente na vida do seu 
filho, portanto é de suma import
ncia que ações pedagógicas, possam proporcionar 
reflexão no que tange ao toque de mãe como algo 
mágico
 e capaz de transformar vidas, refletindo assim o espírito maternal.

[FOTO]

OBJETIVOS

.

     Resgatar valores importantes da relação 
mãe/filho, estimulando a afetividade entre eles;

     Proporcionar um vinculo maior entre a 
instituição escolar e a família, estreitando os laços afetivos; trabalhar a 
afetividade, linguagem e valores familiares, como um pilar para cidadania.

[FOTO]

DESENVOLVIMENTO

 Convite às mães para participarem de oficinas de leitura, cantigas de roda, 
pintura, dança na creche;
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 Piquinique em família;

 Confecção de lembranças para as mães;

 Festa em homenagem ao Dia das Mães com apresentação de dança e exposição das 
atividades realizadas pelos alunos.

[FOTO]

RESULTADOS

Abraçar o maior n
mero possível de mulheres, mães de nossa Creche, assim como possibilitar 
um maior entrosamento.

Parabéns a toda Comunidade da Creche pelo trabalho que desenvolve junto aos seus
pequeninos alunos.

Conheça, participe e
 acompanhe 
o blog da Creche Vovó Maria Joana

, clicando no link 
http://vovomariajoana.blogspot.com.br/

Este Portal é nosso!

 Aproprie-se dele!

 Se todos trabalharmos juntos, faremos a diferença!

 Afinal, somos a maior rede de Educação Municipal da América Latina.

Confira
 aqui 
o representante da sua CRE, através do Portal Rioeduca, e envie o trabalho 
desenvolvido pela escola.

Regina Bizarro_representante do Rioeduca na 5
CRE

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

Facebook: #rebiza
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[FOTO]

projetos
(334)

5ªcre
(268)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 24/05/2012
<TÍTULO>
Projeto Dia das Mães no Blog Alfabecriando

<TAGS>
Tags: 
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5ªcre, projetos.

Dia das Mães, uma data especial, onde professores e alunos

     trabalham 
para apresentar momentos emocionantes que, certamente, irão perpetuar para o 
resto de suas vidas.

     Sendo assim, as professoras Elisa e 
Paula, ambas da Rede Municipal, pensaram em um projeto onde o respeito e 
admiração

     pela figura maior da mulher fossem 
valorizados.

[FOTO]

Elisa Bamonte e Paula Helena são professoras da Rede Municipal da Cidade do Rio 
de Janeiro.

Lotadas nas Escolas Rep
blica Dominicana, na 5
 CRE e João de Deus, na 4
 CRE, respectivamente, são regentes e alfabetizadoras, além de Elisa atuar na 
Sala de Leitura.

Elisa
participou de uma das Oficinas de Blog, que aconteceu na 5
 CRE, e criou, junto com Paula, o Blog ALFABECRIANDO, pensando no professor de 
Educação Infantil, do Ensino Fundamental, nas Agentes Auxiliares de Creche, 
Educadores e outros profissionais envolvidos com a prática pedagógica.
 Seus focos são a troca de experiências e sugestões das mais variadas que 
estimulem a aprendizagem de um modo prazeroso e criativo, com objetivos de 
socialização de projetos que viabilizem uma aprendizagem prazerosa.

Como sugestão, um projeto sobre o Dia das Mães que foi pensado para ser posto em
prática em suas salas de aula está
sendo compartilhado através do Blog Alfabecriando.

[FOTO]

Projeto Dia das Mães

* Apresentação:
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Como é importante a figura dessa pessoa no dia a dia de uma criança! Como faz a 
diferença na formação do caráter de um ser humano conviver com a presença de uma
mãe!

Atualmente, sabemos o quanto falta tempo, para cumprir a 
missão de mãe
 devido a tantas atribuições que nos foram impostas pela vida moderna, 
principalmente a jornada dupla de trabalho. Daí a import
ncia de criar situações de ensino-aprendizagem que possibilitam os alunos a 
refletirem a situação da mãe moderna.

* Objetivos:

. Comemorar o Dia das Mães na escola;

     . Promover a integração entre a escola e
a família;

     . Reconhecer, valorizar e respeitar 
valores;

     . Desenvolver a coordenação motora, 
oralidade e socialização;

     . Utilizar o l
dico para incentivar a produção textual nas suas mais diversas formas, sendo 
através de textos orais, escritos, literários, em quadrinhos ou desenhos;

     . Desenvolver, apontar e aplicar uma 
proposta de produção textual para a educação infantil e os anos iniciais;

     . Escrever de maneira coerente, com 
início, meio e fim;

     . Reconhecer a import
ncia da figura da mãe no desenvolvimento do caráter humano.

* Desenvolvimento:

. Ornamentação de murais com fotos das mães e mensagens homenageando-as;
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     . Exposição de desenhos dos alunos sobre
as suas mães;

     . Confecção de lembranças;

     . Produção de texto sobre as mães;

     . Apresentação de dança e de m
sicas pelos alunos. 

* Avaliação:

Acompanhar a participação e a satisfação de alunos, responsáveis e a comunidade 
escolar como um todo.

* Sugestão:

As professoras sugerem alguns livros de literatura infantil como opções viáveis 
para abertura das aulas

. 

* 
Cadê Minha Mamãe
 - A.J. Wood e Rachel Williams

     * 
A Bruxa Salomé
 - Audrey Wood

     * 
Mamãe Perde e Acha
 - Leny Werneck

     * 
Se as Coisas Fossem Mães
 - Sylvia Orthof

     * 
Mamãe Já Foi Pequena Antes de ser Grande
 - Valéria Larrondo
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     * 
Minha Mãe é Um Problema
 - Babette Cole

     * 
As Muitas Mães de Ariel
 - Mirna Pinsky

Agradeço, especialmente,
a professora Elisa Bamonte pela gentileza e presteza em relatar o projeto, 
divulgado em
seu blog, além das atividades e blog da Escola Municipal Rep
blica Dominicana.

Conheça o Blog da Alfabecriando, acompanhe e comente!

http://alfabecriando.blogspot.com.br/

Este Portal é nosso!

     Aproprie-se dele!

     Se todos trabalharmos juntos, faremos a 
diferença!

     Afinal, somos a maior rede de Educação 
Municipal da América Latina.

Confira 
aqui
 o representante da sua CRE, através do Portal Rioeduca.

Regina Bizarro_representante do Rioeduca na 5
CRE

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

Facebook: #rebiza

[FOTO]
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projetos
(334)

5ªcre
(268)

<COMENTÁRIOS>

É uma realização compartilhar experiências, trocar informações, aprender com o 
outro. Foi com esse objetivo que o blog ALFABECRIANDO nasceu. Então vamos: 
acesse, use, compartilhe...
Postado por 
Elisa Bamonte Figueira
 em 24/05/2012 11:07

Já estou seguindo o blog.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 24/05/2012 14:31

O projeto demonstra realmente que escola e família caminham juntas.
 Para a aprendizagem das crianças é fundamental essa interação realizada com as 
mães participando nas atividades que tem resultado positivo para os alunos. É um
momento marcante e inesquecível para todos.
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O mês de maio é muito atrativo para os professores realizarem atividades 
criativas por ter como tema o dia das mães. 
As crianças realmente demonstram nesse blog o interesse reportando ao convívio 
familiar nos momentos de construção e confecção de trabalhinhos. 
O projeto mostra essencialmente a contribuição e o comprometimento de cada 
criança em realizar na prática seus sentimentos em relação a mãe. 
É fundamental unir a escola e a família para buscar o prazer dos alunos 
detectando o progresso na aprendizagem.
 As professoras estão de parabéns pois demonstraram explorar de todas as formas 
transportar o projeto para o sucesso do trabalho com as crianças.
O apoio da direção também é importante para compor e explorar um ambiente bem 
alegre.
Parabéns!!!!
Postado por 
Ana Costa
 em 24/05/2012 15:11

Parabéns pelo blog. Educar é um dever, saber Educar é uma arte! Meus 
cumprimentos pela iniciativa.
Postado por 
Silverio Pontes
 em 24/05/2012 16:18

Parabenizo as professoras Elisa e Paula pelo blog ALFABECRIANDO, pois assim 
contribuem com a evolução e desenvolvimento da educação brasileira.
Postado por 
Ricardo Figueira
 em 24/05/2012 16:21

Amei o ALFABECRIANDO.Já estou seguindo.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 24/05/2012 16:41

Parabéns pelo projeto e pelo blog!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 24/05/2012 19:07

Sou seguidora deste blog desde o nascimento. Vale à pena acompanhar!
Postado por 
Caroline de Andrade
 em 24/05/2012 23:44

Parabéns pelo blog. Esta é uma ótima ferramenta de troca de experiências!
Postado por 
Ana Márcia Vieira
 em 25/05/2012 13:36

Parabens as Profas.Elisa e Paula pela brilhante iniciativa em compartilhar 
ideias,experiências,sugestões q/possibilitem ACRESCIMOS!no processo 
psicopedagógico portanto,EDUCATIVO!
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Postado por 
Grasiela Mendonça de Oliveira
 em 28/05/2012 08:17
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 24/05/2012
<TÍTULO>
Família e Escola - Parceria de Sucesso ( E. M. Portugal )

<TAGS>
Tags: 
1ªcre.

 Em cumprimento ao calendário letivo estabelecido pela Secretaria Municipal de 
Educação, a Escola Municipal Portugal realizou dia 18 de maio, a primeira 
reunião bimestral de pais em 2012. A equipe gestora considera que o encontro foi
um sucesso total, afinal houve excelente representatividade dos responsáveis no 
evento.

A reunião começou com a mensagem 
A escola
, de Paulo Freire, que tão bem retrata a atmosfera que deve existir numa escola 
para que esta tenha êxito na garantia de uma Educação de qualidade para todos. A
diretora Cristhiane iniciou a sua fala ressaltando a import
ncia da parceria entre a família e a escola pela busca constante do sucesso para
as crianças. Também destacou alguns pontos relevantes, como o regimento escolar,
o controle de frequência, o uso do Riocard, o programa de alimentação escolar, a
organização da educação em nossa rede, dentre outros assuntos. Apresentou os 
responsáveis que se candidataram como representantes para as próximas eleições 
do Conselho Escola Comunidade, 
que acontece nos dia 23, 24 e 25 de maio.

Cristhiane falou do comprometimento do corpo docente da unidade com o fazer 
pedagógico. Contou sobre a dedicação dos professores e da responsabilidade 
profissional que cada um possui. 
O professor Alexandre, coordenador da escola, esclareceu os responsáveis acerca 
da avaliação em nossa rede e alertou sobre alguns pontos a serem observados ao 
receberem o boletim de seus filhos. Ele lembrou a import
ncia dos pais acompanharem a vida escolar dos filhos e de garantirem a 
frequência regular destes à unidade. A professora Marta, diretora-adjunta e 
professora de M
sica 
apresentou um pouco do seu trabalho com os alunos da escola, que fazem parte do 
Coral Orquestra de Vozes Meninos do Rio. Os pais ficaram encantados ao 
perceberem o talento de seus filhos.

[FOTO]

Página 1274



RIOEDUCA 2
Ao final da reunião, os pais parabenizaram a equipe pelo trabalho desenvolvido e
alguns responsáveis, cujos filhos vieram este ano para nossa rede; falaram da 
grata surpresa que estão tendo com o trabalho que é oferecido a eles.

A equipe gestora é enfática ao declarar que o segredo do sucesso da escola é a 
união que há entre entre professores, coordenação, direção e pais, pois com o 
apoio de todos, é possível vencer as barreiras que existem, além de oferecer 
sempre o melhor para as crianças!

     Fonte:
http://escolamunicipalportugal-rio.blogspot.com.br/

[FOTO]

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Obrigado pelo carinho com nossa escola!
Postado por 
Alexandre Roque
 em 24/05/2012 06:39

Escola e familia devem caminhar juntas para o sucesso dos alunos! Parabéns para 
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a escola ! Continuem assim!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 24/05/2012 20:59

Parabéns aos profissionais que tão acolhedores abrem mão de parte do seu 
descanso semanal para receber os pais com tão carinho e tão acolhedores. 
Parabéns ao coordenador , á direção e profissionais da escola.
Postado por 
Jody Araujo
 em 25/05/2012 06:31
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 28/05/2012
<TÍTULO>
6º Ano Conectado

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos, blogs.

A turma 1601, da Escola Municipal Marechal Trompowsky, criou o blog 
O Que Rola no 6
 Ano
, no qual são registrados trabalhos, apresentações, eventos e imagens do 
trabalho desenvolvido pelos alunos.

A professora Natália Xavier e os alunos da turma 1601 criaram um ambiente 
digital para registrar e divulgar projetos e acontecimentos. O objetivo 
principal é mostrar para a comunidade escolar a qualidade e excelência das 
atividades produzidas pelos jovens.

Veja algumas das novidades do 6
 Ano Experimental:

Painel Rio+20.

[FOTO]

A partir da investigação sobre o lugar em que se localiza a escola, mesmo bairro
em que os alunos residem, foi proposto aos grupos que fotografassem duas 
situações: A primeria com imagens do que gostariam que fosse modificado no 
caminho da escola para casa; a segunda situação com fotos daquilo que gostariam 
que fosse mantido neste mesmo caminho. Para cada foto retirada pelo grupo, foi 
escrita uma legenda. Além disso, também desenvolveram um pequeno texto 
explicando a situação e apresentando sugestões para a melhoria da qualidade de 
vida. Clique no link 
para ver o projeto detalhado.
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http://www.slideshare.net/nxpereira/painel-integrado-riomais20-12987331

Construindo a Cidadania nas Escolas

[FOTO]

Junto a outras escolas da 1
 CRE, os alunos assistiram a palestra 
Construindo a Cidadania nas Escolas
,
 no Circo Marcos Frota. A palestra abordou conceitos fundamentais de Cidadania, 
Sa
de e Defesa Civil, Cultura e Meio Ambiente. 

Após a palestra, um lindo espetáculo circense foi apresentado para toda a 
platéia.

Conheça melhor a turma 1601, da Escola Municipal Marechal Trompowsky, navegando 
pelo blog O que Rola no 6
 Ano. Visite e Siga o ambiente digital clicando na imagem abaixo:

[FOTO]

[FOTO]
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projetos
(334)

1ªcre
(234)

blogs
(12)

<COMENTÁRIOS>

Que orgulho da Natália !
Faço parte dessa turma,e sou uma das organizadoras deste blog ,ajudo a minha 
professora, a Natália Xavier !
Achei muito legal ele vir parar aqui :)
Beijoos espero que nosso blog continue com este sucesso !
Postado por 
Natali Paixão
 em 28/05/2012 14:25

Ótima iniciativa desta professora! Além de conectar os jovens alunos ao mundo 
digital os pais também conseguem acompanhar as atividade realizadas em aula.
Parabéns pela bela iniciativa!
Postado por 
Bruno Encarnação
 em 28/05/2012 14:31

Belo trabalho. Parabéns!!!
Postado por 
Marco Antonio Marques
 em 28/05/2012 15:00

Excelente trabalho Natália! Continue sempre assim, lançando a sua semente de 
criatividade, motivando seus alunos e contribuindo para a melhoria da qualidade 
da educação! 
Sucesso e P A R A B É N S ! ! !
Postado por 
Elaine A. Neves
 em 28/05/2012 15:42

Essa é a minha Natália! Ela nasceu para refletir seu brilho! Parabéns!!!
Postado por 
Tiana Xavie
 em 07/06/2012 00:08
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 22/05/2012
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<TÍTULO>
Projeto Passeando pela História:  A Era do Rádio e Semana de Arte Moderna

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, projetos.

     Neste ano de 2012, a E. M. Bárbara 
Ottoni, em comemoração aos seus 90 anos, está fazendo um passeio pela história 
com seus alunos e aproveitou a ocasião para 
desenvolver os projetos: 
A Era do Rádio
 e 
Semana de Arte Moderna
.

A E. M. Bárbara Ottoni está comemorando 90 anos e já conhecemos um pouco de sua 
história na publicação anterior: 
E. M. Barbara Ottoni: 90 anos - Brincando com a História
. 

O Projeto proposto para este ano visa um passeio pela história que começou com a
vida da patrona, a senhora Bárbara Ottoni, a história da escola e agora a Era do
Rádio e a Semana de Arte Moderna.

A
 Era do Rádio

[FOTO]

A Era do Rádio foi trabalhada com o objetivo de mostrar o Rádio como meio de 
comunicação. A coordenadora pedagógica separou material sobre o período 
histórico e entregou às professoras para que estas pudessem desenvolver o 
assunto com seus alunos em sala. Os alunos conheceram a vida de Carmem Miranda e
aparelhos de rádios antigos.

[FOTO]

[FOTO]

Os alunos conheceram aparelhos de rádios antigos, ouviram m
sicas famosas e costruíram o 
Rei e a Rainha
 do rádio, que ganharam faixas como nos tempos áureos da Rádio Nacional.

Durante este projeto, as turmas puderam comparar os rádios antigos aos atuais, 
aprenderam o que era a radionovela, sonoplastia, construíram rádios diversos, 
trabalharam a numeração e sequência dos n
meros, verificando a sintonia, descobriram quem eram os reis e as rainhas do 
rádio, conheceram sobre Carmen Miranda e a sua import
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ncia para os artistas da época.

[FOTO]

Para conhecer sobre a Semana de Arte Moderna, os alunos fizeram uma visita ao 
Instituto Moreira Salles. Lá, conheceram uma casa antiga, construída nos anos 
40, época de ouro do Rádio, e viram um quadro de Anita Mafaltti e uma escultura 
de Victor Brecheret.

[FOTO]

Visita ao Instituto Moreira Salles

Da mesma forma que no projeto 
Era do Rádio
, as professoras receberam material de apoio para trabalhar o tema com seus 
alunos. As turmas escolheram seus artistas e trabalharam com os pintores Tarsila
do Amaral, Vitor Rêgo Monteiro e Di Cavalcanti, com o escultor Victor Brecheret,
com o m
sico Villa Lobos e com os escritores Mario de Andrade e Oswald de Andrade.

Durante as aulas, os alunos usaram diferentes técnicas para fazer uma releitura 
das obras destes artistas. Usaram: colagem, pintura, desenhos e muitas 
atividades interessantes.

[FOTO]

Alunos criando releituras através de diferentes técnicas

Durante a reunião de responsáveis, foi distribuído um folder com a criação de 
novas poesias baseadas em poemas de Mario de Andrade e Oswald de Andrade.

[FOTO]

Responsáveis visitando a exposição sobre a Semana de Arte Moderna

Parabéns à E. M. Bárbara Ottoni, por proporcionar conhecimento aos seus alunos e
a nós leitores, através deste passeio pela história.

Assista ao vídeo que mostra o passeio pela história na 
Era do Rádio
.
[VÍDEO]

Conheça mais sobre o trabalho da E. M. Bárbara Ottoni visitando seu 
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blog

Professor, divulgue também o trabalho de sua escola. Queremos conhecê-lo! Entre 
em contato com o representante do Rioeduca em sua CRE.

Clique 
aqui
 para conhecê-lo!

     Professora Renata Carvalho - 
Representante do Rioeduca na 2
CRE

     Twitter: @tatarcrj

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

projetos
(334)

2ªcre
(192)
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<COMENTÁRIOS>

O que que a Bárbara Ottoni tem? Tem profesores apaixonados... tem profesores 
competentes ...tem gestão pedagógica ...tem comunidade envolvida...e crianças 
felizes. É uma VERDADEIRA ESCOLA. Parabéns à todos!!!!
Postado por 
MOrgana Rezende
 em 22/05/2012 07:37

Projeto MARAVILHOSO!! parabéns a todos!!
Postado por 
Clarice Menezes
 em 22/05/2012 08:03

Parabéns E. M. Bárbara Ottoni! Recordar é viver!Rádionovela,Rádio Nacional etc 
tempo da minha mãe.Não sei se conseguiria viver nesta época.Eu amante da 
tecnologia digital,pc ,tablet etc.Será que viveria?
Postado por 
Fatima Lucia braga
 em 22/05/2012 11:05

Renata muito obrigada pelo carinho da publicação.
Morgana, vi professora da escola com lágrimas nos olhos pelo seu comentário.
Estamos todas muito felizes pela divulgação do trabalho.
beijos
Valeria
Postado por 
Valeria Silveira
 em 23/05/2012 17:31

No blog do Bárbara Ottoni  chama atenção uma frase que diz : " Ninguém é tão bom
quanto todos nós juntos " mas quando elas se juntam ...  são mesmo um ARRASO !
    Vale a pena conferir o belíssimo trabalho que realizam . Emocionante !!!  
Parabéns a equipe .
Postado por 
Márcia Luzia Paiva dos Anjos
 em 27/05/2012 20:37
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 23/05/2012
<TÍTULO>
Blog Jornal Escola Cyro Monteiro

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, blogsdeescolas, troféurioeduca.
Os alunos monitores da Sala de Leitura, tendo como tutoras as professoras Ros
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ngela Corrêa e Patrícia Mara, criaram, no início do mês de maio, o Blog Jornal 
Escola Cyro Monteiro, com o objetivo de trocar experiências pedagógicas 
bem-sucedidas e promover
 a interação escolar, interescolar, comunitária e intercomunitária.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet

blogsdeescolas
(402)

6ªcre
(247)
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troféurioeduca
(32)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns Equipe Cyro Monteiro pelo empenho e bom trabalho que realizam.
Postado por 
Flávia Sardinha
 em 23/05/2012 08:31

Enquanto educador, o ideal é favorecer a interação do aluno com a realidade 
social, sendo o blog jornal criado pela escola, sem dúvida uma fonte para 
atingir tal objetivo. Pois coloca o aluno na vivência e reflexão da atualidade, 
tornando um ser ativo e conseqüentemente participativo da realidade social. 
Parabéns a escola pelo trabalho desenvolvido!
Postado por 
Christiane Penha
 em 23/05/2012 10:28

Estou muito feliz em estar participando das atividades da escola, para mim essa 
é a melhor escola do mundo!
Postado por 
Gabriela Lira Barbare
 em 23/05/2012 12:31
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 29/05/2012
<TÍTULO>
O Projeto Dengue da E. M. Nelcy Noronha

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescolas, dengue.

A E. M. Nelcy Noronha vem desenvolvendo, neste ano de 2012, o seguinte projeto 
de ciências sobre a dengue : 
Percepção de alunos sobre a dengue a partir de leitura de textos e confecção do 
Manual de Prevenção à Dengue
 , 
que foi elaborado pelas professoras de ciências Maria de Fátima Alves e Carla 
Maria de Oliveira.

[FOTO]

Professoras Maria de Fátima e Carla Maria

O projeto foi desenvolvido pela professora 

Página 1284



RIOEDUCA 2
Maria de Fátima Alves
, professora de Ciências da escola e conta com a colaboração da professora
 Carla Maria de Oliveira
, que nos enviou um e-mail divulgando o projeto que está sendo desenvolvido com 
as turmas de 6
, 7
 e 8
 anos.

Neste projeto, houve a preocupação de se usar a metodologia da 
pesquisa-ação-participativa, que garante, do ponto de vista metodológico, a 
possibilidade de um tema de pesquisa ser tratado segundo seu significado para 
todos os sujeitos envolvidos. Todos os alunos 
participam, nesta proposta, como parceiros e não mais objetos de pesquisa.

O projeto iniciou em fevereiro por conta do quantitativo de pessoas doentes, da 
proliferação do mosquito e da incidência de casos de dengue tipo 4. Fato ainda 
agravado de casos constatados com familiares de nossos alunos e também com eles 
próprios.

O projeto teve vários momentos que foram registrados em nosso blog.

Segue o link da primeira postagem no blog da escola:

http://nelcynoronha.blogspot.com.br/2012/01/dengue-voce-pode-evitar.html
onde foram utilizados vídeo da Fiocruz e textos retirados da internet.

Férias, verão, praia.....tudo isso é muito bom não é mesmo?

Mas não podemos nos esquecer de que com tudo isso vem as chuvas e com elas.....A
DENGUE!

Neste ano ano letivo, iniciaremos com um trabalho que irá estimular os alunos a 
serem agentes multiplicadores da prevenção da doença a começar pelo campanha em 
nossa escola:

10 minutos contra a Dengue.

Veja reportagem do globo.com: 

RIO - A grande epidemia de dengue anunciada pelas autoridades já começa a 
mostrar os seus primeiros sinais concretos. Nas cinco primeiras semanas deste 
ano, a cidade registrou 2625 casos da doença, um aumento de 58% em relação ao 
mesmo período de 2011, quando o Rio contabilizou 1628 casos. Os n
meros foram divulgados na terça-feira pela Secretaria municipal de Sa
de em seu boletim de acompanhamento da doença. Em uma semana, foram confirmados 
mais dois casos de dengue tipo 4, elevando para oito o n
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mero de registros desde a entrada na cidade do novo vírus.

Veja esta reportagem na íntegra clicando na imagem abaixo:

Quem ainda não contraiu essa doença? Sabemos que ela é dolorosa e pode ser 
fatal, principalmente porque existem vários tipos de Dengue!

E aí? Está pronto para começar ou vai deixar a Dengue te pegar?
[VÍDEO]
[VÍDEO]

[FOTO]

Depois vieram os 
10 minutos contra a Dengue
, onde os alunos foram à procura de criadouros do mosquito. Através de textos 
colados no caderno, vídeos e textos da internet em sala de aula, os alunos 
tiraram suas d
vidas com relação a essa grave doença por meio de debates com o professor.

[FOTO]

O Objetivo do projeto foi à confecção de um MANUAL DE PREVENÇÃO 
 DENGUE que foi produzido pelos alunos através de várias atividades em sala de 
aula, a partir de desenhos elaborados pelos alunos que melhor expressassem a 
forma de prevenção da doença.

[FOTO]

O momento maior foi presenciar a passeata dos alunos entregando o manual e 
perceber o quanto os alunos ficaram entusiasmados em fazer parte de uma ação 
positiva para a comunidade escolar.

[FOTO]

Tudo foi registrado em uma segunda postagem no blog: 
http://www.nelcynoronha.blogspot.com.br/2012/05/projeto-dengue.html

O Aedes Aegypti é o nome desse mosquito temido pelos seres humanos. Em alguns 
estados brasileiros muitas pessoas têm sido picadas pelo mosquito da dengue. 
Esses mosquitos se reproduzem em grande escala em focos de água parada que 
normalmente é encontrado em vários locais 
como pneus, garrafas, caixas de água, vasos de plantas que servem como 
criadouros desse mosquito que está se reproduzindo de forma descontrolada em 
muitos estados brasileiros.
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REPERCUSSÃO:

O estudo, além de seu valor intrínseco como pesquisa em ensino de ciências, 
representa uma iniciativa importante no sentido de estabelecer uma interação 
entre grupos professores, alunos e a comunidade, com potencial para motivar 
futuras colaborações em outros formatos. Além disso, permite o envolvimento dos 
alunos da Educação Básica com o conhecimento científico e a possibilidade de 
aplicar este conhecimento no ambiente em que vivem.

O trabalho do professor em sala de aula não deve restringir-se a formular 
conceitos. Ele vai além, pois a aprendizagem é uma consequência dos efeitos 
interativos de diferentes tipos de alunos com diferentes ambientes e recursos 
educativos.

Nas etapas do projeto, houve o envolvimento de docentes da unidade escolar que 
colaboraram com as atividades de pesquisa sobre o tema. A possibilidade de que 
tais colaborações se estabeleçam representará uma estratégia na formação 
continuada de indivíduos sem prática em pesquisa acadêmica. Esta integração de 
docentes em atividades de pesquisa em suas áreas de atuação certamente 
contribuirá para a melhoria do ensino e a socialização do conhecimento 
científico nas escolas p
blicas do município do Rio de Janeiro.

Obs.: Procuramos destacar alguns pontos do projeto enviado pela professora 
Carla, mas sugerimos que o leitor entre nos links indicados acima para que 
conheça o projeto na íntegra e possa conhecer todos os registros de imagem que 
foram feitos durante o desenvolvimento do projeto.

Parabéns à professora Maria de Fátima Alves pelo excelente projeto e à 
professora Carla Maria de Oliveira 
pelo apoio e divulgação do mesmo.

Se a sua escola está desenvolvendo algum projeto,

aproveite para divulgar e concorrer ao

Troféu Rioeduca 2012

Basta enviar um e-mail ao
 representante da sua CRE 
e concorrer.

     Representante do Rioeduca na 9
CRE
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     Prof
 Márcia Cristina Alves

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: @marciacrisalves

9ªcre
(227)

blogdeescolas
(54)

dengue
(23)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pelo projeto.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
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 em 29/05/2012 00:15

Parabéns professoras Fátima e Carla! Vocês tornam a nossa escola cada dia mais 
bonita com o desenvolvimento de trabalhos maravilhosos e muita criatividade. 
Um abraço,
Claudia Mayrinck.
Postado por 
Claudia Mayrinck
 em 29/05/2012 13:02

Parabéns pelo excelente trabalho! As professoras Maria de Fátima e Carla Maria 
são pérolas preciosas da rede municipal!
Postado por 
Marcia Lucindo
 em 29/05/2012 14:58

Essa é a escola viva que queremos! Parabéns pelo rico trabalho!
Postado por 
Monica Gomes
 em 29/05/2012 15:09

Tenho a honra de trabalhar com essas professoras! Acompanhei o trabalho até a 
finalização do projeto. Pude ver a responsabilidade social sendo difundida entre
os alunos durante esses meses. Professores desse quilate deveriam ser tratados 
de forma diferenciada, pois são eles que estão formando pessoas responsáveis e 
dignas que estarão fazendo a diferença em nossa sociedade futuramente. Parabéns 
Fátima! Parabéns Carla! Vocês são as verdadeiras celebridades em nossa sociedade
tão necessitada de pessoas inteligentes, isto é, as verdadeiras 
"celebridades"...
Postado por 
CLAUDIA MACHADO
 em 29/05/2012 15:39

Iniciativas como essa têm grande efeito na vida de nossos alunos.  Parabéns, 
professoras, pelo belo trabalho!!!!!
Postado por 
Marinazia Cordeiro
 em 29/05/2012 16:02

Fico feliz que as professoras da E.M.Nelcy Noronha resolveram mostrarem os 
trabalhos desenvolvidos neste U.E. Tive oportunidade de participar desta equipe 
e sei do comprometimento deste grupo. Parabéns para as minhas colegas Maria de 
Fátima e Carla Maria!! Bjs em todas
Postado por 
Ana Lucia
 em 29/05/2012 18:31

Um excelente trabalho que fluiu com tranquilidade, equilíbrio e qualidade. 
Graças a Deus temos uma EQUIPE EMPODERADA, que consegue "caminhar e crescer 
sozinha", pois cada um de seus membros traz consigo COMPROMISSO, CRIATIVIDADE, 
CONHECIMENTO E AFETIVIDADE. 
Em nossa escola, superamos os "pesares" através de uma relação extremamente 
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HUMANA, de GENTE que ainda ACREDITA em si mesmo e na força de uma educação bem 
direcionada e qualitativa.
QUE ORGULHO! PARABÉNS!
Postado por 
Karen Patrícia Corrêa Cury
 em 30/05/2012 10:34
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 31/05/2012
<TÍTULO>
Miscelânea Pedagógica

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeeducador.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Esta postagem completa você encontra neste link: 
http://miscelaneapedagogica.blogspot.com.br/p/sobre-o-blog.html
Vamos destacar algumas partes do blog indicando os links para acesso, embora 
sugira que aqueles que se interessam por artigos e conte
dos pedagógicos diversos devam conhecer o blog da professora Érica na íntegra:
Benefícios da Leitura - PLANO DE AULA

http://miscelaneapedagogica.blogspot.com.br/2011/01/beneficios-da-leitura-plano-
de-aula.html
Lápis Encantado: Encontrando a poesia 
 WEBQUEST

http://miscelaneapedagogica.blogspot.com.br/2011/01/lapis-encantado-encontrando-
poesia.html
Alimentação Infantil: Uma questão de hábito

http://miscelaneapedagogica.blogspot.com.br/2011/02/alimentacao-infantil-uma-que
stao-de.html
Onde estará a Poesia?

http://miscelaneapedagogica.blogspot.com.br/2011/03/onde-estara-poesia.html
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PROJETO PERMANENTE 
JORNAL MURAL INTERDISCIPLINAR

http://miscelaneapedagogica.blogspot.com.br/2011/04/projeto-permanente-jornal-mu
ral.html
Games e Educação - Uma parceria para a melhora do processo ensino-aprendizagem

http://miscelaneapedagogica.blogspot.com.br/2011/05/games-e-educacao-uma-parceri
a-para.html
Antologia I - Revista de Poesias

http://miscelaneapedagogica.blogspot.com.br/2011/07/antologia-i-revista-de-poesi
as.html

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[VÍDEO]

[VÍDEO]

[VÍDEO]
[VÍDEO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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9ªcre
(227)

blogdeeducador
(1)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pelo seu blog Profa Érica de Campos. Já estou seguindo.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 31/05/2012 10:52

Amei seu blog, Érica! Tudo que cultivares na educação (assim como em qualquer 
outros aspectos da vida) receberás em dobro, através da lembrança de cada aluno 
que encontrares; através dos amigos que fizeres. Educar é sinônimo de amar, e, 
no meu entender, a coisa mais sublime que alguém pode deixar de herança, seja 
para um filho ou para um aluno, é a educação. 
Parabéns por seus nobres ideais.
ReginaBizarro_Representante do Rioeduca/5ªCRE
Postado por 
Regina Bizarro
 em 31/05/2012 16:06

Parabéns!
Amo trabalhar com você!
Você é show! Maravilhosa profissional!
Postado por 
Regina Peçanha
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 em 31/05/2012 19:52

Obrigada pessoal!!! Estou amando participar disso tudo. É muito importante para 
mim toda a força e incentivo que tenho encontrado aqui na SME desde novembro de 
2011 (quando tomei posse) e ainda tenho muito o que aprender e trocar com todos 
vocês! Abraços!
Postado por 
Érica de Campos
 em 31/05/2012 21:44

Érica é um presente em nossa Escola, comprometida, criativa, parceira, cheia de 
ideias inovadoras, mergulha de cabeça em tudo o que faz e faz com muito amor, 
tenho certeza que seu blog tem muita coisa boa para ler, trocar, compartilhar e 
copiar. Érica, obrigada por ser tão especial!!!
Postado por 
Renata Albudane
 em 01/06/2012 18:19

Parabéns minha Prof...
Sinto-me feliz e realizada junto contigo, afinal, partilhar  com pessoa tão 
criativa e amiga, torna-se uma conquista diaria. Que tenhas muitas outras ideias
para nossas crianças aprendam mais que o básico e que nossos dias sejam muitos, 
juntas é claro! Adoro você!
Postado por 
Fatima Alves
 em 02/06/2012 12:55

amei tudo o q vi e mais ainda porque participei de tudo isso e sei do potencial 
da Erika e mais que tudo o q ela faz é com mimo cuidado e amor pela profissão e 
pelas crianças. Parabéns Erika já ganhou!
Postado por 
TELMA CRISTINA
 em 07/06/2012 23:22
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 23/05/2012
<TÍTULO>
Arte Acontecendo com a Prof.ª Adriana Mendonça

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, artesvisuais, blogsderioeducadores.
[VÍDEO]

Trabalhar com as Artes é manter a mente aberta para diferentes pontos de vista. 
Com a chegada das aulas de Artes para os alunos do primeiro segmento, as escolas
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ganharam mais cor e som. Vamos conhecer o blog da Prof.
 Adriana Mendonça e seu trabalho com os dois segmentos.

Trabalhar cores e tons, luzes e sombras, retas e curvas é somente uma parte do 
estudo das Artes Plásticas. Formar apreciadores das Belas Artes e estimular a 
expressão artística buscando o fortalecimento da auto-estima e o 
autoconhecimento do aluno é seu objetivo maior. Em seu blog 
ARTE 
 ACONTECENDO
, a prof.
 Adriana Mendonça resume bem o espírito que rege seu trabalho.

[FOTO]

Em seu blog, ela registra os momentos de criação dos alunos e suas obras já 
concluídas. Com sua experiência, consegue extrair o melhor de cada aluno. Com os
menores, a produção é mais lenta, mas não menos criativa. Confiram as releituras
de Tarsila do Amaral no post 
TARSILA EM SEU PASSEIO PELA TOBIAS.

[FOTO]

Alunos da prof
 Adriana Mendonça na E. M. Tobias Barreto em ação

O blog é importante instrumento de troca entre os alunos. Além das exposições 
permanentes nos murais das escolas em que trabalha, a professora acessa o blog 
em sala de aula com ajuda do kit da Educopédia e amplia o aprendizado dos seus 
alunos compartilhando dicas sobre museus, exposições, sites e artistas que 
possam interessá-los ou que estão em evidência no momento.

[FOTO]

Postagens mais populares, colet
neas de imagens de mães e links utéis

Com seus alunos da E.M. Alcides de Gasperi, o estudo do expressionismo está 
gerando belas obras. O 
ltimo post do blog fala do quadro O Grito de Edvard Munch, arrematado 
recentemente por 120 milhões de dólares. A pergunta era: 
Vocês sabem o que assustou a figura principal de 
O GRITO
?
 A resposta veio de forma muito criativa, por vezes, surpreendente e bem 
humorada. Confiram, no vídeo, algumas dessas respostas. 
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Não deixem de visitar e seguir o blog e seus alunos-artistas. Afinal, já dizia o
poetinha:
 Beleza é fundamental!
ltimo post do blog fala do quadro O Grito de Edvard Munch, arrematado 
recentemente por 120 milh
Você
 A resposta veio de forma muito criativa, por vezes, surpreendente e bem 
humorada. Confiram, no ví

Nã

[FOTO]

[FOTO]
tweet

3ªcre
(223)

artesvisuais
(68)
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blogsderioeducadores
(64)

<COMENTÁRIOS>

"Muito bom trabalhar no que a gente gosta. No final, não é trabalho, é 
diversão!"
Meus alunos são artistas mesmo!
Postado por 
Adriana Mendonça
 em 23/05/2012 00:32

Parabéns profa Adriana Mendonça por incentivar o aluno a criar .Criança e 
adolescente são muito criativos e precisam de incentivo.Amei seu trabalho!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 23/05/2012 09:55

Agradeço, Fatima. Muito bom trabalhar desde cedo com ARTES. As crianças curtem 
muito! Ter colocado essa disciplina no 1º segmento foi uma sábia decisão. Sempre
soube que ARTE NÃO TEM IDADE! Dos primeiros traços ao resultado final, curto 
tudo!
Postado por 
Adriana Mendonça
 em 23/05/2012 19:03

Adorei, simplesmente maravilhoso!!! Parabéns Adriana!
Postado por 
Flavia Rodrigues
 em 23/05/2012 20:00

Arrasou ! ^^
Postado por 
Rayane
 em 23/05/2012 20:09
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 25/05/2012
<TÍTULO>
Relembrando o Passado e Preparando o Futuro

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, meioambiente, eventos.

Ao completar 18 anos, o Clube Escolar do Engenho de Dentro comemora revendo suas
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ações, homenageando as mães , iniciando o projeto Uso legal, futuro genial! e 
preparando sua brinquedoteca.

O trabalho nas unidades escolares é corrido e, na maioria das vezes, os anos 
passam sem nos darmos conta. Ficamos espantados quando um ex-aluno volta com o 
filho pela mão ou quando ele vem, como colega de trabalho, compor a equipe da 
escola. O Clube Escolar do Engenho de Dentro vive este momento quando completa 
18 anos de atividades. Nas festividades, estes ex-alunos, que agora acompanham 
os filhos nas atividades do Clube, foram homenageados. As mães, homenageadas do 
mês de maio também foram lembradas.

[FOTO]

O maior exercício de memória foi para as coreografias já realizadas pelas 
professoras de Dança Míriam Portugal e Bianca Schechner. Memoráveis tanto para a
equipe e ex-alunos do clube quanto para os que tiveram oportunidade de vê-las em
eventos ao longo dos anos. Este momento fortalece o grupo para seguir e deixar 
também sua marca no futuro.

[FOTO]

As novas coreografias apresentadas já seguiram o tema escolhido para o 
Planejamento do Espaço de Extensão Escolar: Desenvolvimento Sustentável. O 
título escolhido:
 Uso legal, futuro genial!
 refere-se ao consumo consciente e à reciclagem de embalagens. E, por ela, 
iniciou-se o projeto. Os professores decidiram criar a Brinquedoteca do clube 
utilizando garrafas PET, rolos de papelão e outros materiais para fazer 
brinquedos e brincadeiras que unam o 
til, a reciclagem, ao agradável, o brincar. Auxiliando na confecção dos objetos 
l
dicos, os alunos aprendem que nem tudo que vai para o lixo deveria estar lá e 
repensam sua maneira de consumir.

[FOTO]

Assim, a equipe do Clube Escolar espera encontrar seus alunos de hoje, 
conduzindo seus filhos pela mão, em um mundo mais consciente e sustentável. E 
foi somente o pontapé inicial do projeto. Neste ano de Rio +20, certamente ainda
ouviremos falar muito das atividades do Clube, afinal, é no presente que passado
e futuro se encontram.

[FOTO]
tweet
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3ªcre
(223)

eventos
(210)

meioambiente
(95)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns Clube Escolar do Engenho de Dentro, pelo profissionalismo, respeito e 
amor que tratam os alunos e responsáveis.
Postado por 
Maria Alcina Lago
 em 25/05/2012 21:29

Tenho muito orgulho de estar no Clube Escolar. Ele faz parte da Minha História! 
Parabéns, queridos amigos... Parabéns queridos alunos!
Postado por 
Valéria S.M. Tavares
 em 28/05/2012 08:39

Olá Equipe Clube Escolar Eng. de Dentro, venho, com muito respeito, 
parabenizá-los pelos dezoito anos de trabalho e sua apresentação neste blog, 
dando visibilidade a este trabalho sério, compromissado e competente. PARABÉNS!!
Grande abraço à todos!
Postado por 
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Paulo Ribeiro
 em 29/05/2012 14:50
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 25/05/2012
<TÍTULO>
Blog I9 Apresenta o Projeto Reciclagem

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, projetos.

A professora T
nia Almeida criou o Projeto Reciclagem

para conscientizar seus alunos e levá-los a viverem num mundo melhor.

Tania Almeida é professora de Língua Portuguesa e Inglesa da Escola Municipal 
Maestro Pixinguinha e Educopedista - validadora das aulas digitais da 
Educopédia, na disciplina de Língua Portuguesa. Como se não bastasse, é também 
uma

amante da educação e eterna aprendiz de seus alunos. Ela acredita
que as diferenças são responsáveis pelos movimentos do mundo e se diz ser 
uma pessoa que
acredita que através da leitura e da tecnologia, será construído um mundo melhor

para todos nós
.

Em outubro de 2011,
a professora Tania criou o 
Blog 
Ensine e I9_Sua Sala de Aula
para registrar e

divulgar trabalhos e propostas educacionais, além de aprimorar e criar soluções 
para uma melhor educação, ou no mínimo, mais criativa.

Segue abaixo o relato do Projeto Reciclagem, da professora que é
regente das turmas de 6
e 9
 anos de Língua Portuguesa e do 6
 ao 9
 anos de Língua Inglesa, na mesma escola. 

O
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Blog I9 

A presença de um pequeno 
Robô Ed
, patrocinado pela Petrobrás e a Conpet, no blog, conversando com todos sobre 
ecologia e preservação da natureza, veio ainda mais aproximar alunos e 
professores deste método educacional fabuloso e de grande valia, aos alunos que 
veem com muita alegria seus trabalhos expostos e seus desenhos valorizados.

[FOTO]

Projeto Reciclagem

Objetivos

O objetivo é que o projeto tenha sua aplicação prática na escola, divulgando, a 
partir do blog, para que um maior n
mero de pessoas
 tenha acesso e reconheça a import
ncia da educação ambiental consciente para um mundo melhor.

Organização

Podemos citar a decisão de organizar as turmas em grupos de, no máximo, quatro 
alunos, para que
 os trabalhos
 passados
 com esses recicláveis pudessem melhor levá-los a
aprenderem
solucionar seus problemas, utilizando o quadro-branco, orientando-os na 
confecção desse material. 

Com o datashow, a plataforma digital, papel formato A4,
 sucata, retalhos de tecidos, isopor, papéis para produção
 e dos trabalhos,
 e também tampinhas e garrafas pet,
 começamos a desenvolver a consciência ecológica dos alunos. 

As maquetes foram
feitas com o material reciclado, para que todos pudessem
valorizar a natureza e, com isso, melhorar o lugar no qual eles vivem.

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

Todos os trabalhos expostos foram feitos pelos alunos

Resultados

Acredito que o projeto será de imensa ajuda para o desempenho dos alunos e para 
a inovação do conceito de aprender a reutilizar os materiais que muitos jogam 
fora, alinhando o conhecimento global com leitura, tecnologia, sustentabilidade 
e responsabilidade social.

Os alunos veem com muita alegria seus trabalhos expostos e seus desenhos 
valorizados em sala de aula e no blog, onde todos podem visitar e apreciar.

[VÍDEO]

Vídeo editado para apresentar o Projeto Reciclagem no Blog I9

Reciclagem é um termo geralmente utilizado para designar o reaproveitamento de 
materiais beneficiados como matéria-prima para um novo produto.

Parabéns à professora Tania Almeida, pelo excelente
projeto Reciclagem e pela dedicação ao seu trabalho como educadora! 

Parabéns à Escola Municipal Maestro Pixinguinha, onde
 a professora exerce a função de regente de turma na disciplina de Língua 
Portuguesa e Inglesa.

Conheça, acompanhe, participe e comente no 
Blog I9 Sua
Sala de
Aula
, clicando no link 
http://www.i9suasaladeaula.blogspot.com.br/
 e leia o projeto e seu desenvolvimeno na íntegra.

A Escola Municippal Maestro Pixinguinha fica localizada na Avenida Marthin Luter
king, frente a comunidade do Juramento, em Vila Kosmos, RJ, e
atende os alunos do 6
 ao 9
 ano
do ensino fundamental.

Este Portal é nosso!
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     Aproprie-se dele!

     Se todos trabalharmos juntos, faremos a 
diferença!

     Afinal, somos a maior rede de Educação 
Municipal da América Latina.

Confira 
aqui
 o representante da sua CRE, através do Portal Rioeduca, e envie o trabalho 
desenvolvido pela escola.

Regina Bizarro_representante do Rioeduca na 5
CRE

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

Facebook: #rebiza

[FOTO]
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projetos
(334)

5ªcre
(268)

<COMENTÁRIOS>

Trabalho maravilhoso sendo realizado em nossa Escola! Todos estamos de parabéns.
A Profa. Tânia é realmente D+! Apenas uma retificação: 
A Maestro Pixinguinha atende a alunos de Educação Infantil ao nono ano.
Projetos assim nos dizem que estamos no caminho certo. A propósito, as 
miniaturas deste trabalho já foram selecionadas para exposição na Rio+20. Elas 
ficarão no Armazém Cultural, no Cais do Porto.
Um grande abraço!
José Roberto, diretor da E.M. Maestro Pixinguinha
Postado por 
JOSÉ ROBERTO
 em 25/05/2012 12:50

Parabéns professora seu trabalho está lindo!
Postado por 
Ana Márcia Vieira
 em 25/05/2012 13:16

Aos leitores, retificando a publicação: 
Onde se lê: A Escola Municippal Maestro Pixinguinha fica localizada na Avenida 
Marthin Luter king, frente a comunidade do Juramento, em Vila Kosmos, RJ, e 
atende aos alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental

LÊ-SE:  A Escola Municippal Maestro Pixinguinha fica localizada na Avenida 
Marthin Luter king, frente a comunidade do Juramento, em Vila Kosmos, RJ, e 
atende aos alunos da Educação Infantil ao 9º ano do ensino fundamental

A escola atende da Educação Infantil ao 9ª ano..
Postado por 
Regina Bizarro
 em 25/05/2012 14:19

Parabéns, Pixinguinha! 
Conheço e acompanho os avanços desta escola e da ótima Coordenadora Pedagógica, 
profª Mônica. Novamente, parabéns!!!
Profª Eliane Bandeira
Postado por 
Eliane Bandeira
 em 25/05/2012 16:10

Parabenizamos a escola pelo projeto e a professora pela iniciativa. Ficamos 
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muito felizes quando percebemos o compromisso das nossas escolas com a qualidade
do trabalho que realizam, tornando nossos meninos e meninas mais sabidos e 
felizes.
Postado por 
Henrique
 em 25/05/2012 18:34

Parabéns pelo trabalho! Ficou ótimo!
Postado por 
Adriana Mendonça
 em 25/05/2012 21:46

Tania realmente o  trabalho é maravilhoso. Vou mostrar para as professoras da EM
Barbara Ottoni.  Parabéns!!!!!!!!!!!!
Postado por 
Valeria Silveira
 em 26/05/2012 15:01
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 23/05/2012
<TÍTULO>
Projeto Apaixonados por Leitura

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, blogsdeescolas, troféurioeduca.
O CIEP Glauber Rocha
 realiza o 
Projeto de Formação de Leitores e Escritores Apaixonados por Leitura
 durante todo o ano letivo.
Com este projeto, a equipe pretende estimular o gosto pela leitura e pela 
escrita de diferentes gêneros literários
em todos os envolvidos no processo educativo: alunos, professores, funcionários
e responsáveis.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet

blogsdeescolas
(402)

6ªcre
(247)

troféurioeduca
(32)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns!!!!!!! O trabalho que vocês realizam é maravilhoso!!!!!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 23/05/2012 07:52
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Pelo trabalho pautado na Leitura e formação integral da criança, que o CIEP 
Glauber Rocha é um dos melhores na Prefeitura do RIO. Parabéns Equipe e 
principalmente Iolires.
Postado por 
Flávia Sardinha
 em 23/05/2012 09:07

Parabéns a escola pelo brilhante trabalho. ler e escrever é muito mais que 
dominar técnicas literárias, é obter as chaves desse mundo interior, de nossa 
verdade, e ter acesso a dos outros. Uma forma de nos ajudar a perceber, 
compreender e elaborar nossa própria subjetividade contribuindo para dar sentido
ao mundo, a nós próprios e aos outros. Que o trabalho de vocês continue 
incentivando os alunos a novas descobertas e novos aprendizados.
Postado por 
Christiane Penha
 em 23/05/2012 10:24

Sou dessa equipe fico feliz pelo reconhecimento do nosso trabalho e 
principalmente dos resultados e o alcance dos resultados.
Postado por 
Ines
 em 23/05/2012 11:19

Lindo trabalho realizado por este CIEP que visa estimular desde a primeira 
infância o gosto pela leitura.Parabénsss!!!
Postado por 
InesBrito
 em 23/05/2012 12:31

Nosso projeto de leitura nos dá muito orgulho! Temos um grande acervo na sala de
leitura: mais de 4000 livros! Títulos que fazem sucesso com as crianças e com os
adultos! Além disso, temos monitores de leitura: colega lendo pra colega, numa 
linguagem fácil e divertida, com cada dramatização... Um show!
Postado por 
Regina
 em 23/05/2012 21:17

Incentiva e possibilita a prática da leitura por toda a comunidade escolar. 
Excelente!!
Postado por 
CÁTIA CRISTINA
 em 23/05/2012 22:10
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 28/05/2012
<TÍTULO>
Projeto Trabalhando a Obesidade Através da Literatura Infantil
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<TAGS>
Tags: 
5ªcre, projetos.

A prática de atividades físicas e uma alimentação mais saudável são favorecidas 
através de pequenas mudanças nos hábitos das crianças, que podem ser aprendidos 
desde cedo, permitindo que ela conheça ao iniciar na escola uma maior variedade 
de sabores possível. E, para favorecer tudo isso, a Sala de Leitura da Escola 
Municipal Rep
blica Dominicana criou o 
Projeto Trabalhando a Obesidade Através da Literatura Infantil
, incentivando a alimentação saudável

, além da leitura e da produção de textos 
sobre o tema. 

A Escola Municipal Rep
blica Dominicana desenvolveu o projeto 

Trabalhando a Obesidade Através da Literatura Infantil

com alunos do 1
 ao 5
 ano do ensino fundamental, através da Sala de Leitura. A professora Elisa 
Bamonte é regente da Sala de Leitura e uma das responsáveis por gerenciar este 
projeto. Foi ela que o enviou para que toda a Rede Municipal possa 
compartilhá-lo.

Justificativa:

A obesidade é caracterizada pelo excesso de gordura corporal, atribuídas a um 
desequilíbrio energético de origem multifuncional. Constata-se que as crianças 
que estão acima do peso possuem maiores riscos de se tornarem adolescentes e 
adultos obesos e isso está consequentemente associado a diversos fatores de 
riscos para o desenvolvimento futuro de doenças crônicas incluindo hipertensão e
diabetes, além de disturbios psicosociais.

Os lanches que muitos alunos levam à escola não são saudáveis como deveriam: 
biscoitos gordurosos e salgados, batata frita tipo chips,
 refrigerantes etc... Apesar da escola oferecer merenda escolar, comida saudável
sob orientação de nutricionistas, algumas crianças insistem na preferência dos 
lanches citados acima.

A fim de que revejam e reorganizem seus hábitos alimentares, tanto no 
mbito escolar como no convívio familiar, para que haja uma melhora na qualidade 
de vida dessas crianças evitando assim complicações futuras, a Sala de Leitura 
trabalhou, por duas semanas, livros que falam do assunto de obesidade e 
alimentação calórica.

Objetivos gerais:
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Ao final do projeto, esperamos que os alunos sejam 
capazes de:

* Compreender, manter e criar uma rotina saudável em sua alimentação, evitando 
usar em demasia produtos que possam levá-los futuramente à obesidade infantil;

     * Buscar na literatura infantil um 
melhor entendimento sobre a obesidade infantil e sua prevenção;

     * Rever e reorganizar seus hábitos 
alimentares tanto no 
mbito escolar como no convívio familiar.

Objetivos específicos:

* Refletir que alimentos gordurosos não são saudáveis.

     * Levar àqueles alunos que não lancham a
merenda escolar, porque simplesmente 
não gostam de comida
 a experimentá-la;

     * Mudar um pouco o hábito de comer, 
salgadinhos empacotados, biscoitos recheados, refrigerantes, chicletes, doces e 
balas;

     * Conhcer o valor dos alimentos;

     * Ler e interpretar textos, livros, 
revistas e jornais;

     * Valorizar e praticar exercícios 
físicos e/ou esportes;

     * Desenvolver o controle motor.

Desenvolvimento e Metodologia:

A Sala de Leitura trabalhou, por duas semanas, livros que falam do assunto de 
obesidade e alimentação calórica. Além da Sala de Leitura, todas as professoras 
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desenvolveram o tema OBESIDADE INFANTIL em suas turmas.

Na disciplina de Português foram trabalhados textos usando a leitura e 
interpretação sobre o tema; em Matemática: receitas, problemas, exercícios que 
envolveram cálculos sobre as calorias dos alimentos; em Ciências: a pir
mide com os valores dos alimentos, alimentos naturais (as verduras, legumes, 
frutas) e industrializados.

Os alunos ainda pesquisaram, ilustraram, desenharam, fizeram trabalhos em grupo 
e debateram o tema. Foram confeccionados vários cartazes que ficaram expostos 
por toda escola.

[FOTO]

Leitura do livro Rosa Gulosa (de atividades) e, após a leitura, conversa sobre a
a história com os alunos. Confecção de um cartão pelos alunos, com um recado 
para a Rosa (para que deixe de ser gulosa). Montagem de um cartaz com os cartões
colados.
Não Me Chame de Gorducha
 (Atividades) Os alunos escrevem conselhos para a Rita, fazem cardápios 
saudáveis para o lanche dela.

[FOTO]

Cartazes confeccionados pelos alunos

[FOTO]

Avaliação:

Observamos durante o recreio que alguns alunos mudaram seus hábitos em relação 
ao lanche trazido de casa. Vimos que alguns optaram por trazer uma garrafinha de
suco ao invés do refrigerante e um outro tipo de biscoito não mais o Fofura, 
Milhobom e outros do gênero. 

Não conseguimos atingir 100%, mas só em mudar os hábitos de alguns, concluímos 
ser um bom resultado. Notamos também que alunos resistentes em comer a merenda 
da escola por dizerem que não gostam de comida, experimentaram, gostaram e 
passaram também a comer a fruta de sobremesa também. Por isso, avaliamos que o 
nosso projeto foi muito bom, pois fizeram nossos alunos refletirem que a má 
alimentação pode trazer resultados indesejavéis no futuro.

Parabenizamos a Escola Municipal Rep
blica 
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Dominicana pelo trabalho sempre esfuziante desenvolvido com seus alunos, e a 
Sala de Leitura, na pessoa da professora Elisa Bamonte, pela parceria no 
desenvolvimento dos projetos que viabilizam a leitura e a escrita, dois fatores 
importantíssimos para uma boa
aprendizagem dos alunos, além da alegria
em
compartilhar com todos trabalhos de alunos e professores.

Acompanhe e participe comentando
o trabalho da EM Rep
blica Dominicana através do seu blog 
http://escolamdominicana.blogspot.com.br/

Este Portal é nosso!

Aproprie-se dele!

Se todos trabalharmos juntos, faremos a diferença!

Afinal, somos a maior rede de Educação Municipal da América Latina.

Confira aqui o representante da sua CRE, através do Portal Rioeduca, e envie o 
trabalho desenvolvido pela escola.

Regina Bizarro_representante do Rioeduca na 5
CRE

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

Facebook: #rebiza

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns pelo trabalho equipe República Donincana!!!
Postado por 
Juliana Gonzalez
 em 28/05/2012 16:20

Trabalhar com crianças, de maneira divertida e prazerosa,  mostrando o valor 
nutritivo dos alimentos foi uma ótima idéia.  Parabéns pela iniciativa!
Postado por 
Joana Naves
 em 28/05/2012 21:04

É muito bom ver escolas e professores preocupados com a aprendizagem e com a 
saúde dos seus alunos. Trabalhar a boa alimentação como prevenção de doenças 
futuras foi uma ótima "sacada" da escola municipal Republica Dominicana, 
principalmente que nesse trabalho os LIVROS foram os companheiros das crianças. 
Um país se faz com homens e livros, já diza o grande Monteiro Lobato. Quero 
parabenizar a direção, aos professores e aos alunos.
Postado por 
Silverio Pontes
 em 28/05/2012 21:56
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 15/06/2012
<TÍTULO>
Xô Dengue

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, projetos, dengue.
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A Professora Ana Márcia, lotada nas Escolas Municipais Pará e Olegário Mariano, 
é um exemplo de cidadania, pois disseminou entre seus alunos e responsáveis a 
responsabilidade de mantê-los afastados do mosquito Aedes Aegypti.

Ana Márcia, professora alfebetizadora, já foi destaque no Portal Rioeduca em 
janeiro de 2012
, quando aceitou o convite concedendo-nos uma entrevista. Hoje, ela nos brinda 
com um trabalho, compartilhando o projeto que foi fundamental para brotar 
conscientização em seus alunos e responsáveis, na prevenção do mosquito da 
dengue. 

A Dengue é uma doença que pode matar caso não sigamos as recomendações do 
Ministério e das Secretarias Estaduais e Municipais de Sa
de e a escola tem um papel fund
amental nesse processo.

[FOTO]

A professora trabalhou com seus alunos um Projeto que tem estado
presente, nos 
ltimos anos, no
planejamento escolar. Ele
inclui, principalmente,
a conscientização dos alunos sobre a Dengue, através da prevenção do mosquito 
Aedes Aegypti.

Xô Dengue!

PERÍODO DE DURAÇÃO:

Aproximadamente 3 meses.

.

P
BLICO:

Alunos do 1
 ao 5
 ano (desde que o professor (a) faça adaptações para atender cada faixa etária).

.

JUSTIFICATIVA:

A nossa cidade pode ser assolada por uma epidemia de Dengue, sendo este um 
assunto que está constantemente na televisão, nos jornais, nas rodas de 
conversa. Seria este, então, o assunto que poderia ajudar a estimular a escrita 
e a leitura? Será que há o que explorar neste assunto, já que a todo o momento 
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eles ouvem falar sobre ele? Será que já estão saturados? Como estimular assim a 
curiosidade?

Relendo o livro 
Pedagogia da Autonomia
 de Paulo Freire, encontrei um trecho que poderá lhe ajudar a escolher que 
caminho seguir: 

Não haveria criatividade sem a curiosidade que nos move e que nos põe 
pacientemente impacientes, diante do mundo que não fizemos, acrescentando a ele 
algo que fizemos
. 

OBJETIVOS:

Meu primeiro objetivo era estimular a leitura e a escrita, o segundo objetivo é 
ao mesmo tempo ajudar os alunos que ainda apresentavam dificuldade de leitura, 
terceiro objetivo descobrirem a import
ncia da escrita para a comunicação e as diferentes formas de se transmitir uma 
mesma mensagem., e aprenderem a ser 
voluntários da sa
de
 ajudando a prevenir a dengue, estimulando outros a tomarem os devidos cuidados 
na prevenção.

.

CONTE
DOS CURRICULARES:

Principais conte
dos a serem trabalhados produção de texto(criação de cartazes, roteiro de 
entrevista, panfletos, charges, tirinhas de história em quadrinho, narrativa e 
linguagem teatral), através destas atividades são trabalhadas dificuldades 
ortográficas, gráficos, tabelas.

.

DESENVOLVIMENTO:

Contextualizar o projeto através de uma roda de conversa para tomar ciência do 
que eles sabem sobre a dengue estimulando a troca de informações.

Pesquisando em casa, destacar a import
ncia de tomar alguns cuidados em nossa própria casa,
levando panfleto com perguntas de m
ltipla escolha sobre os cuidados que são tomados em relação a prevenção da 
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dengue.

Pesquisando na escola para descobrir quantos alunos contraíram dengue neste 
período.

O que o jornal fala sobre a dengue, pedir que tragam jornais com notícias sobre 
a dengue, durante alguns dias guardar estas reportagens, depois com a ajuda do 
calendário organizar estas notícias em ordem cronológica, e através destas 
observações destacarem o que há em comum e o que há de diferente nestas 
reportagens mostrando o avanço e/ou recuo da doença.

O que a TV está falando sobre a dengue, distribuir folhas em que levarão para 
casa e com a ajuda da família terão que copiar de um noticiário de TV o que eles
estão falando sobre a dengue. Quando trouxerem as notícias dividir em grupos por
emissoras para que separem as que mais gostaram, e serão selecionadas para criar
um cartaz.

O que nossa escola está falando sobre a dengue, tendo a professora como escriba,
criar um roteiro de entrevista e depois com um gravador selecionar voluntários 
para saírem pela escola entrevistando as pessoas, no retorno ouvirmos e 
registrarmos no quadro as respostas e conversarmos sobre elas.

Criar um jogo sobre a dengue com a ajuda de cartazes ou panfletos. Podem ser 
feitos jogo da memória ou quebra-cabeça, montarem os jogos em grupo.

Livro de história, levar a turma para o Cantinho da Leitura e ler um livro sobre
a dengue para eles,. Temos como sugestão 
O voluntário da sa
de. Dengue nunca mais!
. Explicar que não podemos sair pelo bairro tentando encontrar voluntários da sa
de, mas podemos conseguir na nossa escola vários 
Voluntários da Sa
de
. Podem criar frases de atitudes que podemos tomar para ajudar no combate a 
dengue listar estas frases e cada um pode escolher três destas frases, 
copiá-las, ilustrá-las e assim criarem um livrinho da turma com o título 
(sugestão) 
Combate a dengue! O que podemos fazer para ajudar?
.

Os cartazes falam sobre a dengue, prender no quadro pelo menos três tipos de 
cartazes e conversar com eles sobre os tipos de linguagem priorizada em cada 
cartaz, seja muita imagem e pouca escrita, muita escrita e pouca imagem, 
mensagem passada apenas por imagens, etc.

Dividir a turma em grupos e dar folhas para os grupos, e cada grupo criará o seu
cartaz.

A dengue nas charges de jornal, procurar no dicionário o significado da palavra 
charge e cartum, pedir que tragam charges que falem sobre a dengue recolher as 
charges durante vários dias. Deixar que as várias charges rodem pela sala para 
que eles possam, em grupo, lerem todas. e cada um pode tentar criar sua própria 
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charge.

[FOTO]

Trabalhar uma história em quadrinhos sobre a dengue. É
mais fácil conseguir da Turma da Mônica. Lerem juntos as histórias em 
quadrinhos, fazerem uma atividade, tirar xerox de uma das páginas do gibi, 
apagar as palavras dos balões e tirar xerox para todos deixando que completem os
balões da história.

[FOTO]

É interessante fazer uma nova pesquisa na escola para saber se a dengue avançou 
ou regrediu, esta pesquisa deve ser feita pelos próprios alunos e aproveitando 
esta pesquisa pode ser trabalhado gráfico e tabela.

A turma pode produzir botons para serem presos nas blusas dizendo que são 
voluntários da sa
de.

AVALIAÇÃO:

A avaliação será feita paralelamente, durante todo o projeto, o professor(a) 
estará avaliando ao utilizar cada estratégia de atividade apresentada.

.

CULMIN
NCIA: 

Como sugestão pode ser criado um jornalzinho com todas as informações colhidas 
durante o projeto e assim divulgar para a escola o que foi produzido neste 
período. Outra sugestão é a apresentação de uma peça sobre a prevenção da dengue
em que os alunos possam estimular todos os colegas da escola a serem voluntários
da sa
de ou criar uma enquete na escola para saber como cada um poderia ajudar a 
combater a dengue.

Este 
projeto
 está registrado no blog ALFABETIZAÇÃO CRIATIVA, da prof
 Ana Marcia.

O blog, criado em 2009, atingiu 10.000 acessos no mês de
maio de 2012!

Parabéns professora Ana Márcia!
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Visitem o blog e participe!

Este Portal é nosso!

Aproprie-se dele!

Se todos trabalharmos juntos, faremos a diferença!

Afinal, somos a maior rede de Educação Municipal da América Latina.

Confira 
aqui
 o representante da sua CRE, através do Portal Rioeduca, e envie o trabalho 
desenvolvido pela escola.

Regina Bizarro_representante do Rioeduca na 5
CRE

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

Facebook: #rebiza

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns! 
Nossa comunidade precisa deste alerta, tomar consciência... porque depende de 
cada um de nós acabar com a proliferação do mosquito.
Com carinho, Lilian.
Postado por 
Lilian
 em 15/06/2012 17:07

Dengue um assunto que nunca pode ser esquecido.Parabéns!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 15/06/2012 20:37

Que chique, seus alunos são privilegiados e nós, suas colegas tb, por ter vc ao 
nosso lado nos incentivando e irradiando essa paixão pela educação!
Postado por 
Aline Brillo
 em 15/06/2012 21:08
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 23/05/2012
<TÍTULO>
Por Um Mundo de Pequenos Leitores

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, educaçãoinfantil, riodeleitores.
O Ciep Amilcar Cabral desenvolve com a Educação Infantil o projeto 
Por Um Mundo de Pequenos Leitores
. 
A proposta pretende não só conscientizar a família da import
ncia do exemplo, mas também apresentar a leitura como fonte de conhecimento e de
prazer. 
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Todas as atividades foram elaboradas visando à compreensão de que o livro deve 
fazer parte da vida desde o berço.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet

8ªcre
(193)

riodeleitores
(165)

educaçãoinfantil
(100)

<COMENTÁRIOS>
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Que encanto o trabalho do Ciep Amilcar Cabral!!!!  Parabéns!!!!  Vamos colocar 
estas crianças apaixonadas por leitura desde bem pequenas...
Postado por 
Viviane
 em 23/05/2012 08:32

Incentivar à leitura das crinças ainda na creche é trilhar pelo caminho 
certo.Parabéns pelo projeto.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 23/05/2012 12:21

ADOREI!! PARABÉNS PELO BELÍSSIMO TRABALHO!!
Postado por 
VILMA MARIA
 em 23/05/2012 18:26

É realmente a teoria colocada em prática.. em breve colheremos os frutos..
Postado por 
Isabela Pires
 em 28/05/2012 15:17
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 25/05/2012
<TÍTULO>
Rose In Concert

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, troféurioeduca.
O Prof. de M
sica Glauber Resende, da E. M. Rose Klabin, localizada em Guadalupe, realiza com
seus alunos o projeto Rose In Concert. O objetivo é transformar o espaço escolar
como local onde diferentes m
sicas e m
sicos são apresentados à comunidade escolar.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

6ªcre
(247)

troféurioeduca
(32)

<COMENTÁRIOS>

Esse é o diferencial da nossa escola: profissionais comprometidos com a 
qualidade do ensino, desenvolvendo projetos de excelência! Parabéns aos 
Professores Glauber e Letícia por ofertar diferentes linguagens de Artes aos 
nossos alunos de maneira lúdica e prazerosa. Quero agradecer também a direção 
que, desde a gestão anterior, nos apoia e colabora conosco em todas as 
atividades diferenciadas que realizamos. Um bj em toda equipe!
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Postado por 
Luciana Maria de Jesus Baptista Gomes
 em 25/05/2012 08:13

Parabéns à equipe da E.M. Rose Klabin!!!! Vocês fazem a diferença na vida de 
seus alunos!!! Tenho orgulho de trabalhar com vocês!!!
Postado por 
Patricia Fernandes
 em 25/05/2012 09:05

A música com maior ou menor intensidade está na vida do ser humano, ela desperta
emoções e sentimentos. A música é um rico instrumento que pode fazer a diferença
nas instituições de ensino, pois ela desperta o indivíduo para um mundo 
prazeroso e satisfatório para a mente e para o corpo que facilita a aprendizagem
e também a socialização do mesmo. Parabéns pelo belíssimo trabalho!!!
Postado por 
Christiane Penha
 em 25/05/2012 11:48

Parabéns Prof.  Glauber Resende, da E. M. Rose Klabin pelo maravilhoso projeto.
"As palavras são a pena do coração, mas a música é a pena da alma." 
Shneur Zalman
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 25/05/2012 13:19

Glauber é 10 e a Rose Klabin 1000!!! Parabéns equipe! Sucessos!!!

Fabricio Macedo
CP da 04.30.006 Armando de Salles Oliveira
Postado por 
Fabricio Macedo
 em 27/05/2012 14:30
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 25/05/2012
<TÍTULO>
Educoteca na Roda de Leitura

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, blogdeprofessor, educoteca.
A professora de Língua Portuguesa, Denise Rangel, levou sua paixão pela 
Literatura e pelos Livros Infantis para seu espaço virtual.

     O Blog Roda de Leitura tem como objetivo
principal levar o aluno a gostar de ler e interagir com o texto de modo 
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prazeroso.

     Com a indicação da Educoteca no Blog, a 
leitura passa a ser um convite simplesmente irresistível!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet

8ªcre
(193)

educoteca
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(3)

blogdeprofessor
(2)

<COMENTÁRIOS>

Uia, que emoção poder divulgar meu trabalho e o da Educoteca! Obrigada pelo 
apoio!
Postado por 
@deniserangel
 em 25/05/2012 10:44

O Blog é bem educativo mesmo, no sentido de incentivar a leitura. A Educoteca eu
ainda não conhecia, hoje vou mostrar para meu filho Diogo.
Postado por 
Adriano
 em 25/05/2012 15:40
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 28/05/2012
<TÍTULO>
Semana Gourmet: Uma Aula de Boas Maneiras

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, projetos.
A Semana Gourmet foi idealizada pela equipe pedagógica do Ciep Amilcar Cabral 
para proporcionar aos alunos o aprendizado de noções de higiene, regras de 
etiqueta à mesa, cortesia e
práticas que contribuem
para a melhor convivência em sociedade.

A Semana Gourmet
 foi um sucesso entre os alunos e trouxe aprendizado para toda a vida!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet

projetos
(334)

8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

É sempre bom compartilhar as experiências bem sucedidas do nosso espaço escolar 
com a nossa rede.
Postado por 
Débora Lira
 em 28/05/2012 15:11

Toda a equipe engajada neste Projeto para proporcionar uma melhor convivência em
família e na sociedade!! Parabéns, equipe!!
Postado por 
Isabela Pires
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 em 28/05/2012 15:34

Que coisinhas lindas essas crianças! A escola precisa mesmo evidenciar estes 
valores que muitas vezes estão sendo esquecidos. Parabéns, Ciep! Linda postagem,
professora Neilda!
Postado por 
Paula
 em 28/05/2012 16:45

Essa aula de boas maneiras serve pra muita gente, não só para as crianças. Que 
bom que a diretora Débora pense assim, para no futuro a humanidade ter mais 
educação e gentileza. A 8ª CRE tem ótimas escolas!
Postado por 
Adriano Santos
 em 28/05/2012 16:50
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 04/06/2012
<TÍTULO>
Ginásio Experimental Carioca Recebe Visita de Príncipe

<TAGS>
Tags: 
10ªcre.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 29/05/2012
<TÍTULO>
O Blog do EDI Debret Está no Ar

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, blogsdeescolas, patronos.

O EDI Debret está localizado em Vila Valqueire e atende crianças na faixa etária
de 2 a 4 anos, em horário integral. O Blog Debrezinho foi criado em abril deste 
ano e apresenta para a comunidade escolar o trabalho desenvolvido na escola
.

[FOTO]

A Escola Municipal Debret foi inaugurada no dia 20 de agosto de 1962, tendo como
patrono o grande e famoso artista francês Jean Baptiste Debret. O blog do EDI 
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Debret teve sua primeira postagem no final do mês de abril e tem mostrado, com 
frequência, as atividades realizadas entre as crianças.

[FOTO]

Biografia do Patrono

[FOTO]

Jean Baptiste Debret nasceu em Paris, na França, em 18 de abril de 1768. Formado
pela Academia de Belas Artes de Paris, Debret foi um dos membros da Missão 
Artística Francesa ao Brasil, organizada a pedido do rei dom João 6
. Liderada por Joachim Lebreton, a missão era composta também pelo arquiteto 
Charles-Simon Pradier e pelo paisagista Nicolas-Antonine Taunay e seu irmão, o 
escultor Auguste Marie Taunay.

Debret era primo de Jacques-Louis David (1748-1825), chefe da escola neoclássica
francesa, com quem estudou e por quem foi influenciado. Como pintor oficial do 
Império, Debret desenhou a bandeira do Brasil com a cor verde e o losango 
amarelo que permaneceram na bandeira republicana.

O artista chegou ao Rio de Janeiro em março de 1816 e ficou no Brasil até 1831. 
Ele decidira deixar Paris por causa da derrota de Napoleão e a perda de seu 
nico filho.

Seu trabalho retrata o cotidiano, o processo de independência do Brasil e os 
primeiros anos do governo de Pedro 1
. Uma de suas obras mais conhecidas é um quadro de dom João em tamanho real.

Além de pintar retratos da família real, como uma grande tela sobre a coroação 
de dom Pedro 1
., ele lecionou na Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro. Em 1829, 
montou a primeira exposição de artes do Brasil, com os trabalhos dos alunos.

Após regressar à França, publicou, entre 1834 e 1839, uma série de gravuras 
reunidas em três volumes. A preocupação documental do artista é evidente nas 
páginas da 
Voyage Pitoresque et Historique au Brésil ou Séjour d
un Artiste Français au Brésil
 (Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil ou Estadia dum Artista Francês no 
Brasil). Morreu em 11 de junho de 1848, em sua cidade natal.

Com um colorido harmonioso, a obra tem um enfoque historiográfico e procura 
traçar um painel do Rio de Janeiro. Trata-se de um dos poucos registros dos usos
e costumes do Brasil nos primeiros anos do século 18.

Fonte: 
http://educacao.uol.com.br/biografias/jean-baptiste-debret.jhtm

A princípio, A Escola Municipal Debret atendia alunos da Educação Infantil a 4
 série do Ensino Fundamental.Depois com as transformações educacionais e 
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governamentais passou a atender ao 1
Ciclo de Formação e desde o ano de 2010, devido as grandes necessidades da 
comunidade transformou-se em EDI (Espaço de Desenvolvimento Infantil) atendendo 
turmas de Creche (Maternal) e Pré-Escola.

[FOTO]
Atividade baseada no livro 
O Mundinho
 de Ingrid Biesemeyer Bellinghausen, onde a turminha do EI 41 representou com 
pintura e colagem, o primeiro ambiente que temos contato com a natureza: 
O Jardim
.

[FOTO]

     Clique na imagem abaixo e acesse o blog,
para saber mais:

[FOTO]

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php

[FOTO]
tweet
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blogsdeescolas
(402)

7ªcre
(192)

patronos
(25)

<COMENTÁRIOS>

Lindo  blog e já estou seguindo.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 29/05/2012 00:19

Amei o Debrezinho.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 29/05/2012 13:08
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 31/05/2012
<TÍTULO>
Projeto de Leitura Vai e Vem

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos.

O EDI Jardim do Amanhã está localizado
na Cidade de Deus
e atende crianças de creche e pré-escola, em horário integral
. O EDI está desenvolvendo o projeto de Leitura Vai e Vem. Um dos objetivos 

Página 1329



RIOEDUCA 2
principais
do projeto é apresentar o mundo da literatura para os pequenos.

[FOTO]

O Projeto de Leitura Vai e Vem tem movimentado o EDI Jardim do Amanhã. Foi 
criada uma sacola toda enfeitada, que dentro possui um livro e um caderno que 
apresenta o projeto. São 5 sacolas: Uma para o Maternal 1 e duas para cada uma 
das outras turmas. Ela vai para casa na 2
-feira e volta na 4
-feira, indo com outra criança na 6
-que a devolve na 2
-feira.

As crianças das turmas têm adorado o projeto .Todas as turmas do EDI estão 
envolvidas no projeto (uma de Maternal 1, uma de Maternal 2 e uma de EI de 4 
anos) . 

[FOTO]

Antes de entregar o livro à criança do dia, a
 PA (Professora Articuladora) conta uma história para a turma, buscando 
estimular o gosto pela leitura, cada semana uma história diferente, geralmente 
interativa.

Objetivos do Projeto

- estimular o prazer pela leitura;

- apresentar o mundo da literatura para as crianças;

- oportunizar momentos de afetividade entre familiares;

- estimular a responsabilidade e cuidado com objetos coletivos, dentre outros. 

Pede-se que o familiar, após 
contar a história para a criança, 
junto com ela faça um registro da experiência nesse caderno. São orientados
 a utilizarem o Kit enviado pela prefeitura que possui cola, lápis de cor, 
canetinhas, podendo esse registro ser um desenho, um texto escrito, colagem, o 
que a imaginação permitir. 

Segundo relato dos profissionais da creche: 
É íncrível perceber aquela mãe menos afetuosa relatando a experiência. Muitas 
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dizem que os filhos pedem pra contar várias vezes, ou que outros filhos 
compartilharam a experiência.

[FOTO]

O EDI Jardim do Amanhã espera contribuir com a ampliação da relação entre pais e
filhos e o fomento ao prazer da leitura, proporcionando um futuro mais promissor
e formando cidadãos mais conscientes de seu papel na sociedade, através do 
Projeto Vai e Vem, que já tem sido um sucesso entre as crianças e familiares da 
unidade escolar.

[FOTO]

O
 próximo passo será construir um boneco de pano, eleger um nome pra ele e 
colocá-lo na sacola. Ele será o portador dessas novas experiências. 

Clique na imagem abaixo e saiba mais sobre esse projeto e sobre o EDI:

[FOTO]

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Projeto maravilhoso! É muito bom ver os pequenos carregando uma sacola, cheios 
de alegria .Muito interessante o kit, enviado pela prefeitura.
Postado por 
Bernadete de Lourdes
 em 31/05/2012 20:56

Excelente Projeto! Parabéns! Muito importante este incentivo a leitura.
Postado por 
ELAYNE SOUZA MACHADO
 em 04/06/2012 19:47
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 05/06/2012
<TÍTULO>
O Blog do Cantinho da Leitura

<TAGS>
Tags: 
7ªcre.

A Escola Municipal Paroquial Nossa Senhora do
Loreto está localizada na Freguesia e atende crianças do 1
 ao 5
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 ano do ensino fundamental. O blog Cantinho da Leitura apresenta o trabalho 
desenvolvido pela Sala de Leitura da Unidade Escolar.

[FOTO]

No blog Cantinho da Leitura,
 é possível acompanhar o trabalho desenvolvido pela Sala de Leitura da Escola 
Nossa Senhora do
Loreto, que desenvolve projetos fixos que fazem parte da rotina da U. E. há 
alguns anos e outros conforme o PPP do ano letivo e necessidades da escola.

Entre os projetos fixos, fazem parte o Formiguinha (Monitores nos Empréstimos); 
Hora do Conto (Contação de histórias); Pasta da Imaginação (Empréstimo para as 
turmas de 1
 Ano, onde os responsáveis participam escrevendo o depoimento sobre a história 
lida c/ os filhos); Hora do Recreio (Gibis disponíveis no refeitório durante a 
merenda); o Infoligado (com atividades utilizando os computadores da U. E.).

A Sala de Leitura também atua como articuladora do PPP, lançando para todos o 
assunto do projeto desenvolvido no mês, através de uma aula l
dica, onde o tema é apresentado utilizando mídias. 

Também participa ativamente dos encontrões (reagrupamentos) e atende ao Projeto 
da SME 
Rio uma cidade de leitores
, disponibilizando, periodicamente, títulos selecionados de acordo com o tema de
trabalho mensal, através do 
Ler é um prazer
 instalado no pátio para todos os segmentos da U.E.

No blog Cantinho da Leitura, vemos os livros que estão sendo trabalhados com os 
alunos e também um ranking dos livros mais procurados no primeiro bimestre.

Conheça um pouco do trabalho desenvolvido na sala de leitura, nos meses de maio 
e abril. Em maio, um dos trabalhos foi centrado na leitura do livro
 Um dia de Chuva
.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Já em abril, podemos ver o trabalho desenvolvido a partir da leitura da lenda 
indígena 
O Dia e a Noite:

[VÍDEO]
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[FOTO]

[FOTO]

Link para ver o video com animação da 
Lenda O Dia e a Noite
:

[VÍDEO]
http://www.youtube.com/watch?v=v4LERka3bOY
feature=related

Clique na imagem abaixo para conhecer o blog e o trabalho da sala de leitura:

[FOTO]

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php

[FOTO]
tweet
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7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Sou amiga de Face dessa escola e tenho acompanhado o bonito trabalho que vem 
sendo feito nela.Parabèns peko Blog!
Postado por 
Bernadete de Lourdes
 em 05/06/2012 08:02

Parabéns Escola Municipal Paroquial Nossa Senhora do Loreto pelo lindo trabalho 
realizado pela Profa Rachel na Sala de Leitura desta U.E.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 05/06/2012 20:15

Eu, como Diretora da Escola Loreto, tenho um grande orgulho de fazer parte dessa
equipe por mais de 20 anos.
Parabéns para os profissionais dessa grande Escola, que contribuem para uma 
educação voltada a formar cidadãos críticos, participativos e reflexivos, com 
capacidade para trabalhar em grupo, resolver problemas e transformar o meio em 
que vive.
Parabéns a professora Rachel!! Sua dedicação pela escola é surpreendente!!!
Postado por 
Marcia Aleluia
 em 05/06/2012 22:42

eu, como mãe de aluno dessa  escola, parabenizo esta equipe maravilhosa 
(diretores e professores nota 10).
Postado por 
tatiane
 em 07/06/2012 21:36
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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Quinta-feira, 07/06/2012
<TÍTULO>
EDI Ana Carolina e a Oficina de Contação de História

<TAGS>
Tags: 
7ªcre.

O EDI Ana Carolina Pacheco da Silva atende crianças da creche e pré-escola e 
está localizado na Cidade de Deus. No dia 11 de maio, foi realizada a oficina de
contação de histórias com o livro
 A Colcha de Retalhos
, para comemorar
 o Dia das Mães.

A oficina de contação de história do livro A Colcha de Retalhos promoveu uma 
grande integração entre as mães e
 filhos que frequentam o Espaço de Desenvolvimento Infantil Ana Carolina Pacheco
da Silva.

A culmin
ncia da oficina
foi a montagem de uma enorme colcha formada com retalhos contendo o relato dos 
melhores momentos que passaram com seus filhos, intitulada: A colcha 
EDIretalhos

As mães foram presenteadas com uma lembrança feita com material reciclado. Ao 
término da contação da história e atividades realizadas, foi oferecido um 
delicioso lanche a 
todos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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Foi uma tarde muito agradável, onde os laços entre toda a comunidade escolar 
foram estreitados.

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php

[FOTO]
tweet

7ªcre
(192)
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<COMENTÁRIOS>

Estamos sempre fazendo atividades para estreitar os laços entre toda a 
comunidade escolar. Dessa forma, nossos alunos se desenvolvem ainda mais 
felizes, tendo sua família por perto.
Postado por 
Patriia
 em 07/06/2012 10:56

Parabéns à toda equipe do EDI Ana Carolina Paheco da Silva!
Postado por 
Patricia
 em 07/06/2012 10:58

Trabalho lindo! Parabéns EDI Ana Carolina Pacheco da Silva.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 07/06/2012 11:41

Muito criativa a oficina! Adorei a ideia!Parabéns a toda a equipe da EDI Ana 
Carolina Pacheco da Silva.
Postado por 
Bernadete
 em 10/06/2012 14:26

gostaria de parabenisar toda a equipe do edi ana carolina pacheco da silva pelo 
eselente trabalho realisado.eu e minha familia estamos orgulhosos em saber que o
edi com o nome da nossa anginha esta fasendo um maravilhso trabalho com a 
comunidade parabens
Postado por 
raymundo
 em 14/06/2012 19:22
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 25/05/2012
<TÍTULO>
UExpondo 6ª CRE - Parte II

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, troféurioeduca.

Tudo o que é bom, merece bis! É com esse dizer que apresento mais alguns
 momentos inesquecíveis da UExpondo realizada na 6
 CRE, no mês de maio, pelas Unidades Escolares, Creches e Edis.

Página 1338



RIOEDUCA 2
A UExpondo, além de valorizar o comprometimento, responsabilidade e criatividade
dos alunos e professores, evidencia também as ações dos projetos desenvolvidos 
pelas escolas.

[FOTO]

Com esta exposição, a 6
 Coordenadoria Regional de Educação, deseja trabalhar no sentido de proporcionar
aos alunos, professores e comunidade escolar um dia diferente com realização de 
atividades diversas e exposição de trabalhos. Esta ação contribui decisivamente 
para o crescimento intelectual de cada um e com a formação de cidadãos críticos 
para atuarem
 na sociedade da informação.

A professora Cássia Cilene, elemento da Gerência de Educação, visitou a 
exposição da E. M. Cyro Monteiro. Ela ficou encantada com os trabalhos e o 
envolvimento dos alunos e professores no evento. A professora foi entrevistada 
por duas alunas, que farão a postagem da mesma no blog da escola.

[FOTO]

Cássia Cilene, elemento da GED, dá entrevista para o blog da escola

[FOTO]

Aluna da E. M. Cyro Monteiro conversa com Cássia, elemento da GED, sobre o blog 
da Unidade Escolar

A E.M. Cyro Monteiro
ornamentou
os corredores com
os trabalhos desenvolvidos pelos alunos e professores. O funcionamento do 
aparelho biodigestor para produção de gás
 e fertilizante a partir de restos de comida foi demonstrado para todos
 no pátio da escola.

[FOTO]

Alunos
exibem cartazes nos corredores da escola

[FOTO]
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Alunos
apresentam maquetes sobre o meio ambiente

[FOTO]

Aparelho biodigestor para produção de gás e fertilizante

A Diretora Ros
ngela, juntamente com a professora da Sala de Leitura receberam a professora 
Cássia Cilene e a acompanharam pela exposição. Os livros comprados no Salão do 
Livro foram apresentados aos alunos
 para que todos tomassem conhecimento dos novos títulos adquiridos pela Unidade 
Escolar.

[FOTO]

[FOTO]

A Coordenadora da 6
 CRE, professora Rejane Faria, visitou a E. M. Deputado
Pedro Fernandes, que fica localizada em Acari. Ao chegar à escola, a professora 
foi logo recebida pelo aluno Gabriel com um belo sorriso no rosto e uma flor nas
mãos. A emoção tomou conta da Coordenadora da 6
 CRE que abraçou o aluno e deu-lhe um beijo e um abraço bem apertado! 

[FOTO]

A E. M. Deputado Pedro Fernandes apresentou os trabalhos realizados
 a partir do Projeto 
Um Novo Olhar Sobre a Fazenda Botafogo.
 A equipe gestora da Unidade Escolar recebeu e acompanhou a professora Rejane 
Faria
 na visita à Unidade Escolar.

[FOTO]

Responsável observa os trabalhos construídos pelos alunos 

[FOTO]

Página 1340



RIOEDUCA 2
Equipe Gestora da E. M. Deputado Pedro Fernandes 
e Coordenadora da
 6
 CRE (branco)

Ao visitar a E.M. Virgílio Francisco Monteiro, a Coordenadora da CRE, prof.
 Rejane Faria, foi acompanhada pela equipe da direção ao pátio para
 escola para
 apreciar os trabalhos desenvolvidos pelos alunos.

[FOTO]

Equipe gestora nas extremidades e coordenadora da CRE ao centro

Ao visitar a 
UE
xpondo da E.M. Érico Veríssimo, além dos trabalhos
belíssimos que estavam
expostos
a prof.
 Rejane Faria encontrou uma comemoração muito especial: o aniversário da aluna 
Débora.
 A Diretora Adjunta e a turma da aniversariante estavam muito felizes. Foi um 
alegria só!

[FOTO]

[FOTO]

Temos ainda muita coisa para mostrar sobre a 
UE
xpondo realizada na 6
CRE! Fiquem atentos, pois apresentaremos mais projetos belíssimos!!

Esse portal é nosso! Aproprie-se dele! Se todos trabalharmos juntos, faremos a 
diferença!

Afinal, nós somos a se
X
ta CRE!

Escolas e professores, enviem para nós o endereço de seus blogs e projetos que 
publicaremos no Portal Rioeduca.

Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca na 6
 CRE

Twitter: @PatriciaGed
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E-mail
: 
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]

6ªcre
(247)

troféurioeduca
(32)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns para todas as escolas da 6ª CRE ,que desenvolvem um trabalho de 
excelência apresentados na UEXPONDO.
Postado por 
Cassia Cilene
 em 25/05/2012 08:38

Tudo o que é bom merece BIS!!!!!!  BIS!!!!!!  BIS!!!!
Parabéns a todos!!! Tenho muito orgulho de trabalhar com os professores e alunos
da 6ª CRE!!
Postado por 
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Patricia Fernandes
 em 25/05/2012 09:10

Os trabalhos de Sustentabilidade das escolas da 6ª CRE, demonstram a capacidade 
do ser humano de viver em harmonia com o meio ambiente. Todos estão de 
PARABÉNS!!!
Postado por 
Lúcia Brizzio
 em 25/05/2012 09:13

Parabéns a 6ª CRE pelo incentivo e valorização dos trabalhos das Escolas.
Postado por 
Rosangela
 em 25/05/2012 11:13

Endereço do blog da E.M.Dep. Pedro Fernandes: 
http://emdpedrofernandes.blogspot.com
Postado por 
Ana Lúcia Coutinho
 em 25/05/2012 17:54
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 25/05/2012
<TÍTULO>
Pequenos Grandes Contadores da História e de Histórias do Brasil

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, troféurioeduca.
A E. M. Ernani Cardoso realiza o projeto
Pequenos Grandes Contadores da História e de Histórias do Brasil com suas turmas
de Educação Infantil, buscando desenvolver em seus alunos a autonomia, a 
oralidade e a identidade para que estes
possam transferir estas habilidades
 nos atos de ensinar e aprender.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet

6ªcre
(247)

troféurioeduca
(32)

<COMENTÁRIOS>

O projeto da E.M. Ernani Cardoso está lindo!!!!! os professores e alunos são 
verdadeiros artisticas!!!! Parabéns!!!!!
Postado por 
Patricia Fernandes
 em 25/05/2012 09:12

Muito bom o trabalho da E.M. Ernani Cardoso!
Postado por 
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Mariza Rosa de Araujo
 em 04/06/2012 18:11

Parabéns meninas,ensinar brincando sempre vale a pena, tanto para os alunos, 
quanto para os professores !
Postado por 
Maria Lucia
 em 08/08/2012 20:23
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 25/05/2012
<TÍTULO>
O Lixo Sustenta a Sustentabilidade

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, troféurioeduca.

 O Professor Ubiratan Cesar Barbosa desenvolve com os alunos do PET 
Antenor Nascentes o Projeto O Lixo Sustenta a Sustentabilidade. Com este 
projeto, pretende-se difundir o conceito de sustentabilidade entre os alunos e a
comunidade. Temos que repensar nosso modo de
 viver e de produzir para alcançar o desenvolvimento sustentável.

[FOTO]
Justificativa:

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]
tweet

6ªcre
(247)

troféurioeduca
(32)

<COMENTÁRIOS>

Professor, parabéns pelo trabalho de excelência que você realiza no PET Antenor 
Nascentes!!!!!
Você faz a diferença a vida desses alunos!!!
Postado por 
Patricia Fernandes
 em 25/05/2012 09:13

Ótimo trabalho, professor! A Sustentabilidade nos leva a refletir sobre 
conservar o meio ambiente. O projeto desenvolvido no PET Antenor, certamente 
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está contribuindo para a prática da conservação do meio ambiente, reciclando o 
que seria lixo, aproveitando-o para novas construções. Perfeito!
Postado por 
CÁTIA CRISTINA B GOMES
 em 25/05/2012 11:46

Parabéns a equipe, alunos e todos que colaboram para esse excelente projeto. 
Espero que com esse exemplo cada vez mais seja aderido a ideia de 
sustentabilidade. Nosso planete e nossos decedentes merecem um mundo mais 
consciente!
Postado por 
Olinda Velasco
 em 25/05/2012 14:41

Amei este projeto conheço a E.M.Antenor Nascentes  de quando trabalhei na 6ª 
CRE. Parabéns pelo lindo projeto.
Postado por 
Ana Márcia Vieira
 em 25/05/2012 17:15

Parabéns professor Ubiratan. Muito bonito seu trabalho.
Postado por 
Valdéris
 em 25/05/2012 19:42

Sou a Chefe I desta Unidade de Extensão e sinto-me extremamente honrada de 
dirigir este Polo de Educação pelo Trabalho desde abril de 2008. Posso dizer que
o trabalho realizado por esta equipe docente é inovador e apaixonado. Parabéns 
prof. Ubiratan !!Você é um dos precursores deste trabalho, iniciado quando ainda
era Centro Interescolar Antenor Nascentes, onde eu era aluna, lá pelos anos de 
1976 mais ou menos. Estou feliz por seu trabalho estar concorrendo ao Troféu 
Rioeduca.PARABÉNS!!!
Postado por 
Margareth Lopes Cunha da SIlva
 em 26/05/2012 14:46

Foi com imenso prazer que vi meu trabalho colocado no site da Rio Educa. Bom ser
reconhecido, melhor ainda, ter consciência do trabalho executado com dedicação. 
Obrigado a todos por acompanharem o meu trabalho.
Postado por 
Ubiratan Cesar Barbosa
 em 04/06/2012 14:48

Que bonito trabalho você professor Ubiratan faz com seus alunos(as) Parabens. 
ESTE BRASIL TEM GEITO.  Basta o lixo sustentar a sustentabilidade
Postado por 
Leir de Almeida antunes
 em 04/06/2012 15:06

Parabéns prof. Ubiratan por incentivar a criatividade, a arte, a profissão de 
marceneiro e a sustentabilidade. Espero que este projeto seja disseminado para 
todos os Colégios do Brasil.
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Postado por 
Vinicius Barbosa
 em 04/06/2012 16:40

PARABÉNS, professor Ubiratan, por sua dedicação e trabalho incansável na E. M. 
Antenor Nascente.
Eu, que sempre acompanhei seus trabalhos, posso dizer que você sempre criou 
reaproveitando, dando assim, oportunidade para todos os alunos terem acesso as 
suas aulas e também saberem que, "reaproveitar é preciso". Você tem o dom de 
ensinar. Que Deus ilumine a cada dia este dom que lhe deu.  
Um grande abraço, Isis
Postado por 
ISIS C. BARBOSA
 em 04/06/2012 18:40

Não é só um Projeto. É acima de tudo o Produto, fruto da dedicação, da ética e 
da estética. Existe no profissional que se intrega ao faz, que gosta do que 
produz e por isso divide e multiplica a linguagem da arte e da preocupação 
ambiental.
Como é bem fazer parte do dia-a-dia de pessoas que demonstram o afeto pelas 
pessoas e por sua arte, arte-profissão, arte-professor! O troféu dedicação já é 
seu, os outros serão apenas consequências do primeiro.
Postado por 
ADRIANA CAPPOLA
 em 06/06/2012 08:40

Este trabalho evoca o sentimento artístico que todos nós temos:a criatividade,o 
colorido etc. também a fantasia e o fazer artístico contido em cada ser humano. 
Esta oficina e o máximo.
Postado por 
Marco Aurélio Machado
 em 06/06/2012 09:11

Parabéns prof. Ubiratan por esse trabalho maravilhoso de marcenaria que vc faz 
com os alunos da E.M. Antenor Nacente.
Postado por 
NILTON GURAN
 em 11/06/2012 11:32

Professor Ubiratan, gostaria tb de dizer que o amor  que vc dedica as crianças 
nas suas aulas, faz a diferença. Criança Feliz é criança educada com amor.
Postado por 
Isis
 em 11/06/2012 11:41

Parabéns ao professor Ubiratan e toda equipe desse maravilhoso projeto!
Postado por 
Ana Motta
 em 11/06/2012 14:48

Parabéns pela criatividade, dedicação e compromisso com o seu ideal. Abraços 
Fraternos,  Prof. Ubiratan Barbosa!
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Postado por 
Wanja Bastos
 em 11/06/2012 17:28

Parabéns professor  Ubiratan pelo maravilhoso trabalho, dedicação e amor a arte,
aos alunos e principalmente ao planeta. Esse DOM realmente é DIVINO!
Postado por 
miriam da silva santana
 em 13/06/2012 21:06

excelente ! muito criativo e viável
Postado por 
arminda martins
 em 13/06/2012 21:28

Excelente iniciativa. Sou totalmente favorável na reutilização de qualquer tipo 
de lixo que possa ser transformado, salvando a mãe natureza e gerindo recursos 
sustentáveis a comunidade. Parabéns professor Ubiratan Cesar por essa empreitada
e que as sementes frutifiquem.
Postado por 
MARIA DE FATIMA LOPES TEIXEIRA
 em 13/06/2012 22:00

Parabéns pelo maravilhoso trabalho!!! 
são pessoas como você que precisamos para um planeta mais saudavel!!
Postado por 
Fernanda
 em 14/06/2012 15:33

Parabéns, Prof. Ubiratan seu projeto é maravilhoso.
Postado por 
Carmen R Tenda
 em 16/06/2012 10:17

Excelente trabalho!!! Parabéns profºr. Ensinar em forma de arte, é td de 
bom...Um abraço
Postado por 
solange lincoln
 em 07/08/2012 16:54
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 29/05/2012
<TÍTULO>
Criando Laços Através da Leitura

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, projetos.
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A Creche Municipal Estrelinha Dourada encontrou um caminho prazeroso para 
valorizar a leitura: trazer para os momentos de contação de historias a família 
de seus pequeninos, legitimando a construção no processo de compartilhamento de 
valores e conhecimentos. Vejam como aconteceu.

A Creche Municipal Estrelinha Dourada desenvolveu um projeto com intuito de 
incentivar a família a contribuir com a formação de seus pequenos leitores, 
compartilhando momentos de contação de histórias, criando laços de afetividade, 
compartilhando valores e conhecimentos.

Projeto

Criando Laços Através da Leitura

Justificativa:

Este projeto foi criado a fim de valorizar o papel da creche e da família no 
incentivo à leitura, contribuindo desde cedo, para a formação de uma postura de 
leitor.

[FOTO]

Objetivos específicos:

* Oportunizar momentos l
dicos e aconchegantes de contação de histórias que explorem diferentes tipos de 
textos/livros e materiais, promovendo a construção de valores como a amizade, o 
companheirismo, o carinho, o amor e a união na nossa Creche e no 
mbito familiar;

*
 Estreitar os laços entre a Creche e as Famílias;

* Incentivar a participação das famílias nos momentos de leitura/contação de 
histórias construídos por eles em suas famílias e lares, realizando e 
valorizando o registro por escrito e através de desenhos, sobre como foram esses
momentos;

* Incentivar professores e funcionários a buscar a leitura por prazer, 
favorecendo a troca de experiências literárias.

[FOTO]

Atividades a serem desenvolvidas: 

Num primeiro momento, será feita uma mobilização entre os funcionários sobre a 
import
ncia das histórias para a formação de leitores, desde pequenos. Em seguida, será
feita uma reunião com pais e responsáveis para sensibilização sobre o projeto, 
explicação das etapas do mesmo, e levantamento de voluntários para contar 
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histórias para as crianças na creche.

Feito esse levantamento, faremos outra reunião com os voluntários para escolha 
das histórias, seleção dos materiais (livros, fantoches, objetos) a serem 
utilizados na contação e organização do cronograma.

O desenvolvimento do projeto será realizado seguindo as seguintes vertentes:

* 

Contação de histórias na creche realizada por funcionários e responsáveis;

* Piquenique da leitura (abertura das atividades) 
 Piquenique ao ar livre, com contação de histórias, leitura e manuseio de 
livros;

* Empréstimo de livros infantis;

* Círculo de leitura 
 cada professor ou funcionário trará um ou mais livros para indicar a leitura. 
Estes livros circularão entre os professores e funcionários formando uma rede de
empréstimo de livros;

* Varal de Indicação Literária - Cada turma escolherá, semanalmente, dentre 
todas as histórias contadas na semana, o livro de que eles mais gostaram e 
confeccionarão um cartaz coletivo, utilizando técnicas artísticas e diferentes 
materiais, indicando esta leitura para a outra turma. Os cartazes com a 
indicação ficarão expostos na sala e na área interna da creche;

* Empréstimo de Kit de Contação de Histórias - livros infantis e algum objeto, 
fantoche ou adereço, relacionado ao tema da história - para que os pais possam 
criar um momento prazeroso de contação de histórias.

[FOTO]

Recursos:

Livros e materiais pedagógicos do acervo da creche e caderno para registro do 
momento de contação de histórias em casa. Livros do acervo pessoal dos 
funcionários e professores.

Parceiros envolvidos: 

Responsáveis, professores e funcionários da Creche.

Parabéns à Prof

Elizabeth, à Prof
 Fabiana, à Aline; respectivamente
Diretora, Diretora Adjunta e Professora Articuladora da creche. Parabenizamos
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toda equipe, pelo brilhante trabalho que desenvolve junto aos pequeninos alunos 
e suas famílias.

Conheça o blog da Creche Municipal Estrelinha Dourada, você irá se encantar!
http://cmestrelinhadourada.blogspot.com.br/

Este Portal é nosso!

     Aproprie-se dele!

     Se todos trabalharmos juntos, faremos a 
diferença!

     Afinal, somos a maior rede de Educação 
Municipal da América Latina.

Confira 
aqui
 o representante da sua CRE, através do Portal Rioeduca, e envie o trabalho 
desenvolvido pela escola.

Regina Bizarro_representante do Rioeduca na 5
CRE

E-mail: reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

Facebook: #rebiza

[FOTO]
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projetos
(334)

5ªcre
(268)

<COMENTÁRIOS>

Valeu Regina!!!  Mais uma vez, obrigada pelo carinho e pela valorização do nosso
trabalho.  Isso dá um "gás" para podermos continuar caminhando... Mil beijos
Postado por 
Fabiana Dias
 em 29/05/2012 08:52

Família participativa é  garantia de sucesso no trabalho da escola.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 29/05/2012 13:09

Regina,agradecemos a você e a todos que nos acompanham no blog e fora dele. E 
mais uma vez digo e repito incansavelmente que o nosso desempenho se dá graças a
Equipe extraordinária que ocupa todos os espaços desta creche.
Postado por 
ELIZABETH APOLINÁRIO
 em 30/05/2012 00:05
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 28/05/2012
<TÍTULO>
Capanema: Uma Escola Autossustentável

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, projetos, meioambiente.

A escola ainda é a maior referência de uma comunidade, ela é o centro de 
convivência local que acolhe os alunos, as suas famílias e até os seus amigos. 

Página 1354



RIOEDUCA 2
Por isso, encontrar novas formas de 
Educar que estejam carregadas de 
informações fundamentais à qualidade de vida no planeta é sempre desafiador.

Um Exemplo de Cidadania e Sustentabilidade:

[FOTO]

Atualmente, devido ao processo de urbanização e a utilização desenfreada dos 
recursos naturais, geramos in
meros problemas para a preservação humana. Nós, da Escola CIEP Ministro Gustavo 
Capanema, analisamos esta situação e percebemos a necessidade de agir de alguma 
forma para amenizar a constante destruição que o próprio homem vem causando ao 
meio ambiente por conta da vida moderna. Acreditamos que simples atos podem 
desencadear grandes melhorias.

Com base no PPP de nossa Unidade Escolar, 
Capanema 
 Uma escola autossustentável
, e no tema gerador deste ano, 
AtuAção Transforma
. Ambos em torno da temática 
Meio Ambiente
.

[FOTO]

Em parceria com o projeto BAIRRO EDUCADOR, visamos desenvolver a consciência da 
preservação do mesmo em nossos alunos a partir de ações que coloquem em prática 
algumas atitudes cabíveis sobre preservação levando em conta que muitos desses 
alunos levam o conhecimento adquirido na escola para suas famílias e para sua 
comunidade.

Em nossas reuniões semanais destinadas ao planejamento e estudo, bem como em 
nossos Centros de Estudo e Conselhos de Classe, pontuamos os aspectos positivos 
e negativos relacionados às questões sobre meio ambiente que encontramos em 
nossa comunidade, avaliamos as possibilidades de realização do nosso trabalho e 
organizamos ações para alcançar nossos objetivos.

     Em meio às din
micas de grupo, leitura de textos, palestras, oficinas, apresentações e 
discussões de questões pertinentes ao trabalho realizado na escola, buscamos 
oferecer aos professores a possibilidade de estudo e atualização em seu ambiente
de trabalho.

[FOTO]
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O CIEP Ministro Gustavo Capanema acredita que o profissional da educação deve 
estar em constante formação e aperfeiçoamento.
Texto da Professora
Gisleide Gonçalves - Coordenadora Pedagógica

 A conservação não é pela terra, é por nós. A biodiversidade é importante para o
nosso bem-estar fisiológico, psíquico, estético, relativo, é um problema de 
desejo e de bem estar...
(Humberto Maturana)

Querido gestor, envie o projeto da sua Unidade para 
anaaccioly@rioeduca.net
 e compartilhe a sua ação conosco.

[FOTO]
tweet

projetos
(334)

4ªcre
(164)

meioambiente
(95)
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<COMENTÁRIOS>

Nossa escola preocupa-se com a preservação do meio ambiente há muitos anos. Em 
1992 participamos com nosso Projeto G.A.T.A e fomos premiados.Desde então, nosso
trabalho visa a conscientização da comunidade para as necessidades da 
Maré.Parabéns aos profissionais da escola que trabalham a preservação ambiental 
de forma lúdica e transformando o que era pra ser lixo em material de 
aprendizagem.
Postado por 
Carmen Lucia
 em 29/05/2012 21:56

Fiquei muito alegre por estar participando virtualmente desses informes que nos 
oportunizam o crescimento.Conheci a escola há poucos dias atrás em visita e já 
percebi o tanto de amor, carinho e dedicação com que todos se envolvem.PARABÉNS.
Um abraço de votos de prosperidade.
Postado por 
SANDRA REGINA RAMOS
 em 23/06/2012 20:33
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 06/06/2012
<TÍTULO>
Avanços da Informática Educativa na 10ª CRE

<TAGS>
Tags: 
10ªcre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet

10ªcre
(292)

<COMENTÁRIOS>

Muito obrigado pela linda matéria sobre a Assessoria de Informática e Tecnologia
da 10ª CRE.
Postado por 
Rodrigo Abreu
 em 06/06/2012 08:11
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Parabéns a Rodrigo, Suelen, Luis, Débora e toda Equipe de Informática da 10ª 
CRE,pois sem eles a nos auxiliar nada poderíamos realizar nesta tecnologia.Esta 
ferramenta está auxiliando pais e filhos mostrando-lhes um novo jeito de 
aprender e ver o mundo. 
Quando se aprende a lidar com o computador novos horizontes se abrem. 
Aimportância da informática nos dias atuais, é  um grande avanço tecnológico do 
qual seria bom todos terem acesso.
E a educação não pode ficar para trás, vislumbrando aprendizagem significativa 
por meio apenas de outras fontes.
As escolas precisam sofrer transformações frente a essa “novíssima tecnologia” e
assim construir uma aprendizagem inovadora que leva o individuo a se sentir como
um ser globalizado capaz de interagir e competir com igualdade na busca de seu 
sonho profissional.
Postado por 
Maria Helena Lima da Silva
 em 06/06/2012 08:37

Parabéns querido Sinvaldo por dar a Assessoria de Informática o valor merecido.
Parabéns Rodrigo e toda equipe da AIT, o trabalho desenvolvido por vocês é 
excelente. Sou  fã desse grupo.
Postado por 
KATIA BEZERRA
 em 06/06/2012 08:38

Parabéns à equipe e, em especial, ao Rodrigo por dar uma nova "cara" à AIT. 
Sempre que precisar, pode contar conosco aqui da EM Darcy, pois torcemos pelo 
sucesso de todos vocês.
Cláudia Baima e Equipe
Postado por 
Cláudia Baima
 em 06/06/2012 08:58

Muito bom ver o trabalho da equipe de Informática da 10ª CRE.
É uma equipe que se destaca pela competência e seriedade no trabalho 
desenvolvido!
Parabéns a toda equipe!
Postado por 
MARGARETE RODRIGUES
 em 06/06/2012 08:58

Quero parabenizar a todos da AIT pela presteza e carinho ao nos atenderem. O 
amor pelo trabalho é que faz a diferença.
Beijos e muita Paz!!!
Tânia Gonçalves (10.19.062)
Postado por 
Tânia Maria Gonçalves dos Santos
 em 06/06/2012 09:06

Parabéns a todos, pelo trabalho desenvolvido e ao suporte dado, em especial ao 
Ricardo nosso personal help, a Su que é um espetáculo e ao Rodrigo um novo amigo
querido que ganhamos. Bjs. 10.19.067
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Postado por 
Roberta Carvalho
 em 06/06/2012 09:09

Realmente a Assessoria de Informática deu um salto de qualidade, atingindo a 
todos da 10ª. Nós da Creche Estrela do Alagado estamos muito felizes e 
agradecidos por toda parceria desa equipe!!!!!  Jussara Diretora- adjunta
Postado por 
Jussara
 em 06/06/2012 09:15

Parabéns a Equipe da Assessoria pela ótima entrevista e principalmente pelos 
excelentes serviços prestados a nós com tanto carinho, dedicação, presteza e 
profissionalismo.
Postado por 
Equipe do EDI Larissa Atanázio
 em 06/06/2012 09:56

Parabéns equipe de Informática da 10ª CRE !!!! são pessoas especiais, que 
trabalham em um clima de muita harmonia e respeito, e isso não tem preço!!!! O 
sucesso de vcs é o nosso!!
Postado por 
Claudia de Moraes Nascimento
 em 06/06/2012 10:18

Parabéns a equipe da AIT/10ªCRE pela competência com que vem desempenhando seu 
trabalho. Parabéns a 10ªCRE, por acreditar que pessoas especiais fazem a 
diferença! Parabéns Sinvaldo pela ótima publicação.
Postado por 
Regina  Bizarro
 em 06/06/2012 15:23

Parabéns ao Rodrigo e toda sua equipe! De fato, percebemos que a AIT/10ª CRE tem
proporcionado diversas ações a fim de  que todas as unidades escolares estejam 
preparadas para as mudanças, que já estão acontecendo no âmbito de toda a SME. 
Nós, da EM Prof Jorge G Farinha queremos  ressaltar, também, a eficiência no 
atendimento, por parte da referida equipe, quando necessário. Abraços Mil!
Postado por 
Marcos Renovato
 em 06/06/2012 19:16

Querido Rodrigo, parabéns pelo maravilhoso trabalho. A dedicação com que faz seu
trabalho é contagiante. Um abraço afetuoso.
Kátia Barboza / Gerente da GED 6ª CRE
Postado por 
Katia Barboza
 em 06/06/2012 21:22

Parabéns à  equipe da AIT/10ªCRE.Fazendo acontecer na informática  da 10a CRE.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 06/06/2012 22:46
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Parabéns Rodrigo! A você e toda a sua equipe que sepre com preteza e atenção nos
atende e orienta. O reconhecimento nesta reportagem é merecido.
Um abraço.
 Lucia e equipe do EDI Laryssa Silva Martins
Postado por 
Lucia
 em 11/06/2012 16:08
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 24/05/2012
<TÍTULO>
PADRÃO DE POSTAGEM

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 24/05/2012
<TÍTULO>
Palestra : Organização curricular e currículo básico: a Educação Física precisa 
disso?

<TAGS>
Tags: 
capacitação, curso.

A professora Talita Vidal (UERJ e SEERJ) realizou, no dia 16 de maio, palestra 
para o Grupo de Trabalho responsável pela análise e revisão das Orientações 
Curriculares de Educação Física. 

Esse foi o primeiro de um total de cinco encontros que serão organizados pela 
SME, até o mês de agosto. Importante destacar que o repasse das palestras, para 
os professores de Educação Física da Rede Municipal de Ensino, será realizado 
pelas Coordenadorias Regionais. 

Fique atento!

[VÍDEO]
[VÍDEO]

[FOTO]
tweet
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capacitação
(52)

curso
(3)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 28/05/2012
<TÍTULO>
Projeto Poesia na Sala de Aula

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, projetos, entrevistas.

     A professora Selma Camargo atua como 
regente nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Desde 2010 desenvolve um 
trabalho interessante sobre poesias com seus alunos.

Selma Camargo é Pedagoga e trabalha na E. M. Francisco Alves. No ano de 2010, 
iniciou o projeto 
Poesia na Sala de Aula
, com a turma 1503. Em 2011, deu prosseguimento com outra turma de 5
 ano do Ensino Fundamental e agora, em 2012, este projeto está sendo 
desenvolvido com a turma 1201.

[FOTO]

Professora Selma Camargo apresentando o livro da Turma 1201 no Salão do Livro

A ideia de trabalhar poesia na sala de aula surgiu há alguns anos, quando Selma 
percebeu que os textos poéticos eram capazes de despertar o interesse dos alunos
pela leitura e escrita.

A professora entrou em contato conosco e enviou um rico material com informações
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sobre o desenvolvimento do projeto 
Poesia na Sala de Aula
 ao longo destes três anos.

Rioeduca:
 Como surgiu o projeto 
Poesia na Sala de Aula
 no ano de 2010?

Selma Camargo:
Em 2010, a partir do diagnóstico da turma 1501 (5
 ano do Ensino Fundamental), verifiquei que os alunos apresentavam grande 
dificuldade na leitura, interpretação e produção de textos. Em abril, ao abordar
o tema Profissões, organizamos uma entrevista com o cantor, compositor e poeta 
Byafra. Preparamos um roteiro com a participação ativa da turma. No dia da 
entrevista, todos estavam ansiosos para conhecer o entrevistado. Foi uma 
atividade din
mica, criativa e descontraída.

[FOTO]

Alunos e professora Selma na entrevista com Byafra

Rioeduca: Como o projeto foi recebido pela turma?

Selma Camargo
:
A turma gostou tanto da atividade, que toda poesia enviada pelo Byafra se 
transformava num livrinho e em novas poesias criadas pelos próprios alunos, 
dentro da sala de aula. Sendo assim, surgiu o nosso Projeto Poesia na Sala de 
Aula. Produzimos uns 15 Livrinhos, com temas variados e em conson
ncia com o Projeto Político Pedagógico da nossa Escola, e apresentamos em 
eventos internos e externos. A transdisciplinaridade, sempre presente em nossas 
oficinas poéticas, fez emergir todo o processo de criação individual e coletivo,
contribuindo na formação integral dos alunos.

O cantor, compositor e poeta Byafra, presenteou a turma com uma poesia que pode 
ser lida no vídeo abaixo.
[VÍDEO]

Rioeduca: Conte-nos sobre a apresentação e o desenvolvimento deste projeto na 
turma de 2011.

Selma Camargo:
Nosso Projeto começou em março, com alunos dos 12 aos 14 anos apresentando muita
dificuldade na leitura, interpretação e escrita de textos; não conseguiam 
organizar o pensamento, eram muito agitados, dispersos e algumas vezes 
agressivos; confundiam acontecimentos trágicos com cômicos; possuíam baixa 
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autoestima; tinham medo e vergonha de cometer erros. 

No decorrer do ano, as mudanças foram ocorrendo gradativamente. A organização da
sala de aula em semicírculo contribuiu para a harmonia e interação do grupo; 
eles aprenderam a conviver e a respeitar a diversidade de ideias e de 
interpretação dada às poesias. Nosso Projeto foi bem aceito e todos os alunos 
participaram ativamente das oficinas poéticas; trabalhamos com as poesias do 
Maurício Reis e demais poetas consagrados; confeccionamos livros e postamos no 
Youtube (Byafra Escola). Sendo assim, conseguimos elevar a autoestima dos 
alunos. Eles foram perdendo o medo de se expressar oralmente e por escrito, 
tiveram ótimo desempenho nas produções de texto individuais e coletivas. 
Utilizamos temas atuais e sempre articulados ao Projeto Político Pedagógico da 
Escola. Investimos na transdisciplinaridade.

Rioeduca: Quais atividades marcaram o projeto 
Poesia na Sala de Aula
 em 2011?

Selma Camargo:
Apresentamos nosso Projeto no 13
 Salão da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) para Crianças e 
Jovens, no período de 06 a 17 de junho de 2011, no Centro de Convenções Sul 
América.

No dia 18/08/11, houve a Festa do Patrono, no pátio da escola. A turma 
apresentou todos os livrinhos produzidos em sala de aula e a m
sica 
Água é pra fazer feliz e não pra fazer sofrer
, que o Byafra compôs inspirado na produção coletiva 
Os meninos e a tempestade
. Os pais e amigos dos alunos, tiveram a oportunidade de apreciar os trabalhos 
desenvolvidos durante o primeiro semestre do ano letivo. 

Fomos convidados pela Secretaria Municipal de Educação para expor nosso Projeto 
na XV Bienal Internacional do Livro, no dia 02/09/2011, no Riocentro. Foi 
intensa a participação dos alunos e professores 
de outras escolas da rede p
blica municipal 
no Stand da SME. Exibimos os vídeos do Youtube e 
todos os livrinhos. O Byafra cantou a m
sica 
Água é pra Fazer Feliz e Não pra Fazer Sofrer
 com nosso amigo Frank Pereira no violão.

Nossos objetivos foram plenamente atingidos 
e nossos alunos aproveitaram, ao máximo, as ricas experiências vivenciadas nas 
oficinas poéticas.
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[FOTO]

Apresentação na Bienal do Livro 2011. Neste evento, alunos de outras escolas 
puderam apreciar o projeto 
Poesia na Sala de Aula

[FOTO]

Aluna Yasmin Silva contando historinha para a turma

Este ano, a professora Selma Camargo, que é regente da turma 1201, também está 
desenvolvendo com seus alunos o projeto 
Poesia na Sala de Aula
. O assunto foi iniciado através da seguinte pergunta: 
O que são pontos turísticos
?

A professora e os alunos conversaram sobre os pontos turísticos de nossa cidade,
viram fotos e analisaram as características destes locais abordando seus 
aspectos positivos e negativos.

A turma 1201 também ouviu algumas m
sicas que falam de nossa cidade: Cidade de Deus, Samba do Avião, Aquele Abraço e
outras. Além disto, os alunos desenharam, pintaram e escreveram frases sobre a 
Cidade do Rio de Janeiro e cada um apresentou seu trabalho à turma. Os trabalhos
foram expostos no mural da sala de aula, no Youtube e no 14
 Salão FNLIJ.

Parabéns à professora Selma Camargo pelo desenvolvimento deste projeto de 

incentivo a leitura!

Professor, envie para nós os projetos desenvolvidos em sua escola. Queremos 
conhecê-los e divulgá-los! Entre em contato com o representante do Rioeduca em 
sua CRE.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em 
curtir
 para compartilhá-la com seus amigos no 
Facebook
.

Professora Renata Carvalho - Representante do Rioeduca na 2
CRE
Twitter: @tatarcrj
Email: renata.carvalho@rioeduca.net
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[FOTO]
tweet

projetos
(334)

2ªcre
(192)

entrevistas
(28)

<COMENTÁRIOS>

A professora Selma é parte integrante da Luz de cada manhâ, Sua determinação, 
honra a classe dos educadores , transformando cada semente viva, em árvores 
frondosas de conhecimento e amor.
Postado por 
Cauby Nobre Filho
 em 29/05/2012 19:09

Selma Camargo é Professora que de fato contribui para a produção de 
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conhecimentos. Com este Projeto, não só propõe, mas transforma a Escola num 
espaço de participação social, respeitando a pluralidade cultural e valorizando 
o processo de aprendizagem do cidadão com a ferramenta que para isso dispõe: a 
qualidade de sua formação pessoal e acadêmica. Parabéns por sua perseverança e 
competência!
Postado por 
Sandra de Abreu Castro
 em 30/05/2012 01:41

Parabéns Selma pela iniciativa. "Escrevo palavras como a salvaçao da alma"... 
Fernando Pessoa
Postado por 
Eliana Luiza S. Barros
 em 30/05/2012 10:55

a professora selma é um exemplo de professora se dedicando sempre no desempenho 
das crianças com este projeto lindo que deixa agente  emocionada ,ela  e todos 
que fazem parte deste projeto estão de parabens,  pelo o trabalho tão 
maravilhoso  que estão fazendo com essas crianças.A selma  é uma professora  que
luta pelo o aprendizado dessas crianças ,ela sempre tem uma palavra de carinho 
para com todos .parabens selma você todos os elogios.
Postado por 
das dores alcântara
 em 30/05/2012 22:32

Tia Selma você é legal demais. Um beijo da sua aluna Beatriz. Tchau!
Postado por 
Beatriz de Oliveira Costa
 em 02/06/2012 15:32

Professora você é um amor e uma professora maneira. Até segunda-feira!
Postado por 
Beatriz de Oliveira Costa
 em 02/06/2012 15:46

Educar através da poesia é também despertar nas crianças o amor à arte, ao belo,
ao harmônico. Parabéns à professora Selma pela iniciativa. Que outras sigam seus
passos.
Postado por 
Vera Villar
 em 02/06/2012 20:46

Selma são trabalhos como o seu que dignificam a nossa profissão. Parabéns pela 
iniciativa vitoriosa. O mais bonito nesse projeto é saber que através dele 
corações são transformados, valores são solidificados e que a sociedade receberá
pessoas mais humanas. Boa sorte!
Postado por 
Mônica Lopes
 em 02/06/2012 21:14

Amiga, gostei muito da entrevista, estou muito orgulhosa ...Parabéns e que os 
teus projetos continuem a dar estes bons frutos...
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Postado por 
Cristina Braga
 em 03/06/2012 14:32

Adorei. Parabéns.
Postado por 
Luciene
 em 03/06/2012 14:44

Adorei, Selma! Parabéns!!!
Postado por 
Lídia Bantim
 em 03/06/2012 14:50

Parabéns Selma, o Brasil ta carente de professores e pessoas com essa vontade de
mudar, nem que seja a si mesmo.
Postado por 
Lilian Santanna
 em 03/06/2012 14:54

Maravilhoooso amiga, parabéns e que venham muitos mais projetos!!!
Postado por 
Rosi Paes
 em 03/06/2012 14:56

Parabéns, amiga, pelo excelente trabalho que vem fazendo com seus alunos. Você é
professora nota 10. Carinhosamente Ermelinda.
Postado por 
Ermelinda Sousa Neves
 em 03/06/2012 18:51

Parabéns e continue transformando com o poder da Educação.
Postado por 
Rita de Cássia Francisca C. Inoicencio
 em 03/06/2012 22:12

Parabéns, Selma. Muito bom os alunos verem suas produções na internet.
Postado por 
Carmen Beatriz
 em 03/06/2012 23:54

Parabéns pela iniciativa, pelo trabalho e pela conquista.
Postado por 
Sandra Simão
 em 05/06/2012 00:51

Parabéns Byafra  e professora  Selma por esse lindo projeto,nossa esperança de 
um futuro promissor depende da educação.
Postado por 
Claudia Cassemiro
 em 06/06/2012 09:36
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Professora Selma, não se preocupe porque eu   levarei a foto. Um   beijo  da   
Beatriz.  Até       segunda!
Postado por 
Beatriz
 em 08/06/2012 15:41

Parabéns professora Selma, apesar de estar atualmente como diretora, alfabetizei
por 17 anos e sei o que é o desafio de alfabetizar, e alfabetizar com 
criatividade e entusiasmo é algo raro nos dias de hoje, aempre digo que a arte 
deve permear por toda a educação para torná-la rica, atraente, e fazer com que 
as crianças aprendam com alegria...Byafra, de tanto conversarmos anos a fio 
sobre educação, sinto hoje orgulho pelo teu trabalho tmbém como educador. 
Parabéns aos dois e a todos os profissionais da área que ainda carregam o brilho
nos olhos, como vc me disse um dia Byafra: Se todos fossem assim, o mundo seria 
melhor, e mais crianças estariam na escola...Parabéns!
Postado por 
Sônia Fukuda Matsumoto
 em 13/06/2012 02:13

"MInha presença no mundo não é a de quem a ele se adapta, mas de quem a ele se 
insere. É a presença de quem luta para não ser apenas objeto, mas sujeito da 
História." Paulo Freire.  É isso aí, querida Prof. Selma ! Continue inovando, 
ousando, se renovando e valorizando sempre o seu ofício. Nada melhor do que 
despertar a sensibilidade das crianças, estimular sua criatividade, talento e 
auto-estima através da Poesia. Uma feliz combinação entre a Educação e a Arte. 
Parabéns !!!
Postado por 
Paulo Urman
 em 13/06/2012 14:22

Muito legal o projeto professora, que ele venham crescer muito mais !! Beijos :3
Postado por 
Grazy Eckert
 em 13/06/2012 20:23

Professora Selma, por favor, eu posso contar   a estória da Olivia Osuna?  um   
beijo  da  Beatriz, você é um amor. Tchau!
Postado por 
Beatriz
 em 21/06/2012 19:11

Professora Selma, dia dezoito de julho vai ter festa  junina? você é legal. 
Professora, segunda eu posso passar para quatro alunos uma tarefa da Olívia 
Osuna? beijos.
beatrizdeoliveiracosta@yahoo.com.br
Postado por 
Beatriz
 em 29/06/2012 16:02

Selma, Não basta saber, é preciso saber aplicar. 
Você é uma das estrelas ditas por Mário Quintana:
"Se as coisas são inatingíveis... Ora!
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Não é motivo para não querê-las...
Que tristes os caminhos, se não fora 
A mágica presença das estrelas!"
O mundo precisa de poesia. Você e seus alunos estão de parabéns com esse projeto
e a Educação com vocês fica um pouco melhor.
Postado por 
Mauricio Mouzinho de Brito
 em 30/06/2012 16:21

Trabalho maravilhoso desenvolvido por essa professora tão encantadora, Selma.
Fico feliz em poder admirar o trabalho desenvolvido! 
Parabéns pelo projeto, tenho certeza que é tudo feito com muito carinho.
Postado por 
Manuela Rodrigues
 em 05/07/2012 22:38

Fantástico, Selma. Parabéns!
Postado por 
Rosângela de Abreu
 em 06/07/2012 22:34

Parabéns, Profª Selma! Nosso país precisa de iniciativa como a deste Projeto.
Bjs,
Prof.Sérgio.
Postado por 
Sérgio Júnior
 em 08/07/2012 02:47

Eu,Terê Arceles,professora da Rede Pública Municipal de Ensino,na cidade de 
Limeira S.Paulo,estou hospedada no Rio de Janeiro e aproveito a ocasião para 
parabenizar o belíssimo Projeto Poesia na Escola iimplantado pelo Estado do Rio 
de Janeiro,o qual participam a professora Selma Mello e o cantor Byafra.
        Enquanto educadora e poeta,vejo este um dos caminhos pssíveis como forma
de conduzir o educando para a busca de uma educação digna e de qualidade.A 
poesia em si tem esse papel de magnífico de despertar a sensibilidade,além de 
incentivar a leitura e criatividade,tornando o cidadão mais crítico e humano.E a
escola é o melhor espaço para o desenvolvimento desta habilidade.
        
       Abraços fraternos!
    
       Terê Arceles
 
       Educadora,Poeta,Escritora,Embaixadora da Paz(Cercle Univesel Ambassedeurs
de La Paix - Fance 
&
 Suisse)e Divulgadora da Cultura.
Postado por 
Tere   Arceles
 em 10/07/2012 17:22

Um excelente trabalho realizado pela Professora Selma Camargo e Byafra.Trabalhar
poesia com crianças é de suma importância,por despertar e incentivar o gosto 
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pela leitura e escrita,além de servir como terapia,levando o educando a 
pensar,usando sua criatividade e potencialidade ,tornando-os mais mais 
sensíveis,críticos e autônomos.
Um Projeto exemplar como este deveria ser seguido por mais Estados contribuindo 
para uma educação melhor.
Lamento pelo fato de  que apenas pessoas com matricula possam votar neste neste 
trabalho magnífico.

Abraços Fraternos!

Nancy Castro Cobo
Poeta , Escritora, Consul Poetas Del Mindo regiao Norte
Membro Correspondente das Academisa ALA Buzios, ARTPOP, Cabo Frio, AVAV  do 
Chile.
Embaixadora da Paz
Postado por 
Nancy Cobo
 em 10/07/2012 18:12

Sou professora e saber qu a poesia pode ajudar aos alunos    é fantástico  li o 
projeto e fiquei  encantada .
Se  pudesse  votar  meu voto seria  certo, mas  deixo registrado o que penso e  
quando retornar as aulas   aplicarei 
Parabéns  Selma e  Cantor Byafra
Postado por 
Flavia Cobo
 em 10/07/2012 20:38

Parabéns Selma pela iniciativa
Postado por 
gabriela pereira
 em 16/07/2012 20:56

gostei muito por ser um progeto ensintivador as crianças e adolesentes.
Parabéns Professora Selma!
Postado por 
lurdes
 em 18/07/2012 23:38

Tive a grata oportunidade de conhecer esta nobre educadora na 22ª Bienal 
Internacional do Livro em São Paulo onde participamos juntas de uma oficina 
oferecida no Espaço do Professor pelo Canal Futura. Quando ela me contou sobre o
projeto fiquei extremamente feliz por saber que no nosso país ainda existem 
pessoas, que como ela, fazem a diferença em sala de aula e trabalham com a 
Literatura/Produção de Texto de forma prazerosa e que produz significado para a 
vida dos alunos. Parabéns ao Rio Educa pela disseminação deste trabalho ímpar! 
Excelente trabalho professora Selma! Espero ainda poder, um dia, visitar suas 
turmas e interagir ao vivo com seu trabalho. Parabéns!!!
Postado por 
Milena Campello
 em 26/08/2012 12:43
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Conhecer o projeto desenvolvido por Selma foi encantador. Esta professora é 
maravilhosa, pois faz brotar na vida de cada aluno o entusiamo pela leitura. E 
foi assim que a conheci na Bienal.  Selma, eu moro em Cáceres-Mt, estou 
esperando por vc aqui.  Adorei o seu trabalho.Sucessos.
Postado por 
Sirleni Félix
 em 27/08/2012 20:29
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 30/05/2012
<TÍTULO>
Sustentabilidade e Ação na E. M. Brigadeiro Faria Lima

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, protagonismojuvenil, meioambiente, blogsdeescolas.

Já sabemos que sustentabilidade é o assunto do momento. A Rio +20 se aproxima e 
mais do que reflexões, precisamos contar com ações de preservação e 
conscientização ambiental. Alunos da E. M. Brigadeiro Faria Lima, 3
 CRE, já deram a largada nessa corrida pelo nosso planeta.

No dia 18 de maio, a equipe da E. M. Brigadeiro Faria Lima e os alunos iniciaram
as discussões sobre sustentabilidade e passarão todo o mês que antecede à Rio 
+20 refletindo e atuando sobre o tema. O lançamento do projeto com a palestra da
professora Taís sobre sustentabilidade tem a 
finalidade de esclarecer d
vidas e planejar as primeiras ações.

[FOTO]

A apresentação do projeto leva em conta que a sustentabilidade deve começar no 
nosso quintal e propõe reflexões e ações para o bairro de Água Santa, região do 
Grande Méier, onde está localizada a escola. Valorizar e cuidar de espaços e 
produtos locais é um dos princípios de uma economia sustentável. Assim, 
investimentos e benefícios serão sempre revertidos para a comunidade como um 
todo.

[FOTO]

O principal objetivo do projeto é promover ações em que os alunos possam atuar 
como protagonistas. As alunas Beatriz Monteiro, Gabriela Lisboa, Millena 
Pinheiro e Sara Sophia, da turma 1801, trataram de observar o entorno e 
reconheceram na Praça da Violeta, ao lado da Linha Amarela, um local que merecia
cuidados. Trata-se de uma área verde com parquinho. Elas encontraram a praça 
muito suja e tiveram muito trabalho para deixá-la pronta para o uso. No meio da 
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atividade, um pedestre parou para conversar com elas sobre o tema. Elas 
documentaram tudo no vídeo do post 
COLOCANDO EM PRÁTICA O QUE FOI DISCUTIDO....
 Confiram os destaques do vídeo.

[FOTO]

O projeto está só começando e neste mês muitas ações ainda serão destaque no 
Blog da Brigadeiro
. Sigam e comentem as ações da escola.

[FOTO]

Imagens e destaques retirados do blog

[FOTO]
tweet

blogsdeescolas
(402)

3ªcre
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(223)

meioambiente
(95)

protagonismojuvenil
(73)

<COMENTÁRIOS>

Agradecemos o apoio e a divulgação de nosso trabalho. É sempre um gás a mais em 
uma rotina tão corrida. 

Direção, professores,responsáveis e alunos da Brigadeiro Faria Lima
Postado por 
Larissa
 em 30/05/2012 09:16

Concordo que sustentabilidade é o assunto do momento mas não podemos esquecer 
que ao terminar a Rio +20  o assunto não pode e não deve ficar 
esquecido.Conscientizar sempre!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 30/05/2012 10:32

Parabéns, Larissa, pelo trabalho que vem desenvolvendo na Brigadeiro; vc.e toda 
sua equipe.
Postado por 
Vera Lucia de Oiveira
 em 30/05/2012 14:15

Toda família Brigadeiro Faria Lima está de parabéns pelo belíssimo trabalho 
apresentado.  Sinto-me honrada por ter feito parte dessa família um dia. Vamos 
fiscalizar e zelar por um bairro mais limpo.
Postado por 
Ana Mattos
 em 30/05/2012 23:58
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 01/06/2012
<TÍTULO>
Identidade e Autonomia

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, educaçãoinfantil, creches, blogsdeescolas.
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Por aqui, já vimos muitos alunos das unidades escolares municipais adquirindo os
mais variados conhecimentos. Porém, a aquisição de conhecimentos começa muito 
antes. A Creche Municipal Odetinha Vidal, 3
 CRE, registrou este momento em seu blog.

O trabalho das creches municipais inicia-se com os bebês a partir dos seis meses
de vida. Eles precisam aprender a relacionar-se com o mundo afastando-se de suas
mães. E o primeiro passo é conhecer a si mesmo, suas necessidades e capacidades 
e, concomitantemente, relacionar-se com o outro.

A aprendizagem nesta fase é centrada no uso dos cinco sentidos: visão, paladar, 
tato, olfato e audição. A ludicidade é o instrumento para a aquisição do 
autoconhecimento. Assim, todas as atividades envolvem o tocar, o provar, o ver, 
o cheirar, o ouvir e o brincar. O projeto Identidade e Autonomia, da C. M. 
Odetinha Vidal, 
proporciona às crianças desde a mais tenra idade esse tipo de interação.

[FOTO]

Um das primeiras atividades, ainda no Berçário, é o olhar-se no espelho. 
Inicialmente, de maneira livre, para interagir com a própria imagem e a dos 
colegas. Depois, seguindo as instruções da professora, experimentar ações e 
expressões formando a autoimagem que o ajudará a compor sua identidade. Dos 
bebês aos maiorezinhos, a observação da própria imagem no espelho aguça a 
curiosidade e o aprendizado através do outro e suas ações.

[FOTO]

Com as turmas do Maternal, 
passa-se à exploração das partes do corpo, com identificação das funções e a 
representação variada delas. Há o clássico registro do corpo de um deles para 
que possam identificar suas parte e interagir sempre de maneira divertida. 
Acompanhe no vídeo o trabalho de uma das turminhas.
[VÍDEO]

O registro das individualidades formam o conceito de grupo. Aquele mais próximo 
que interage com ele no dia a dia 
aprende e ensina e, nesta idade, cresce a olhos vistos.

[FOTO]

Turma 41 da C. M. Odetinha Vidal de Oliveira

Todos estes conceitos são muito utéis na alfabetização, próxima fase da aventura
do saber, pela qual passarão este e muitos alunos da nossa rede. Mas este é um 
outro capítulo ... Para ver mais sobre esses bebês em ação, acesse o blog 
C. M. Odetinha Vidal de Oliveira
. Atividade não falta por lá!
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[FOTO]

[FOTO]
tweet

blogsdeescolas
(402)

3ªcre
(223)

educaçãoinfantil
(100)

creches
(89)

<COMENTÁRIOS>

Fátima e equipe,
Parabéns pelo lindo trabalho!
Abraços,
C.M. Rachel Leite Dias
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Postado por 
Camila Brasil
 em 01/06/2012 06:01

Cada dia que conheço o trabalho das Creches Municipais do RJ fico 
encantada.Parabéns Creche Municipal Odetinha Vidal, 3ª CRE.Vocês fazem 
acontecer!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 01/06/2012 11:22
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 01/06/2012
<TÍTULO>
Shantala, Massagem Indiana na C. M. Joseph Barbera

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, artes.

A Shantala é uma massagem indiana considerada uma tradição milenar

     e no 
ltimo Centro de Estudos, a C. M. Joseph Barbera

     a escolheu para conhecer e exercitar

     a aproximação e o contato físico com os 
pequeninos,

     bebês e crianças em idade pré-escolar.

Shantala é uma massagem originária da India que consiste numa técnica amorosa, 
simples, mas muito profunda de se aproximar e manter contato físico e emocional 
com os bebês a partir de um mês de idade até crianças em idade pré-escolar.

Através do exercício das mãos, aprendemos a transmitir amor e carinho. A prática
da Shantala proporciona bem estar, tranquilidade e felicidade. Ela é indicada 
para gases retidos, cólicas, prisão de ventre, insônia, agitação e dificuldades 
respiratórias.

Está contraindicada em caso de febre, diarréia, vômito, dermatites, queimaduras,
processos inflamatórios e infecciosos.
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Shantala no Centro de Estudos

No 
ltimo Centro de Estudos, a Creche Joseph Barbera realizou uma atividade usando 
técnicas da Shantala com aprendizagem, integração e relaxamento entre todos os 
funcionários da creche: PEIs, Educadores, Cozinheiras, Lactaristas, Aux. de 
Serviços Gerais e Porteiras.

[FOTO]

A técnica da Shantala_ Massagem Oriental, foi dinamizada pela professora Simone 
Manhãs, lotada na E. M. José Alpoim
. 
Ao centro, a Diretora, prof
 Regina Cerqueira 
e a Diretora Adjunta Simone Coelho

[FOTO]

[FOTO]

A Shantala é conhecida como 
Massagem para Bebês
. e a professora Simone apresentou de forma bem descontraída e agradável, 
técnicas de relaxamento e respiração.

[FOTO]

Enquanto ela demonstrava e orientava a correta execução dos movimentos da 
massagem, todos iam reproduzindo seus movimentos em bonecos ou mesmo uns com os 
outros. Também deixou-nos apostilas, que teremos prazer em repassar para todos 
que desejarem. A oficina foi bastante proveitosa, com técnicas bem simples que 
poderemos utilizar com as crianças em nosso dia-a-dia
, relato no blog da C.M. Joseph Barbera.

A Prof
 Simone Pires é terapeuta holística, além de regente de turma na E. M. José 
Alpoim.

Parabéns a todos os envolvidos nessa atividade!

Visite o blog da Creche Municipal Joseph Barbera, clicando 
AQUI
.

Este Portal é nosso!

Aproprie-se dele!

Se todos trabalharmos juntos, faremos a diferença!
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Afinal, somos a maior rede de Educação Municipal da América Latina.

Confira 
aqui
 o representante da sua CRE, através do Portal Rioeduca.

Regina Bizarro_representante do Rioeduca na 5
CRE

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

Facebook: #rebiza

[FOTO]
tweet

5ªcre
(268)

artes
(14)
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<COMENTÁRIOS>

Estou precisando dessa massagem.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 01/06/2012 11:30
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 05/06/2012
<TÍTULO>
Sustentabilidade na Escola Municipal Irmã Zélia

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, sustentabilidade.

Operar com sustentabilidade é atuar com consciência e responsabilidade 
socioeconômica e ambiental em todo o ciclo de vida das nossas atividades e a 
professora Camila Portes, da Escola Municipal Irmã Zélia, conseguiu fazer
 com que seus alunos praticassem a sustentabilidade em suas salas de aula.

Sustentabilidade na Irmã Zélia

Sustentabilidade é um conceito sistêmico, relacionado com a continuidade dos 
aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais da sociedade humana. 

Propõe-se a ser um meio de configurar a civilização e atividade humanas, de tal 
forma que a sociedade, os seus membros e as suas economias possam preencher as 
suas necessidades e expressar o seu maior potencial no presente, e ao mesmo 
tempo preservar a biodiversidade e os ecossistemas naturais, planejando e agindo
de forma a atingir pró-eficiência na manutenção indefinida desses ideais. 

A sustentabilidade abrange vários níveis de organização, desde a vizinhança 
local até o planeta inteiro.

Portal da Sustentabilidade
_Instituto AraYara

Em tempos de se falar em Sustentabilidade, agindo
com consciência e responsabilidade,
a Escola Municipal Irmã Zélia encontrou algumas formas de
apresentá-la
aos alunos e uma delas foi sob orientação da professora Camila Portes, da
disciplina
de Artes
Plásticas. 
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N

ada melhor para homenagear o Dia do Meio Ambiente,
hoje, 05/06, do que conhecermos este trabalho. 

É a
p

rofessora Camila Portes
quem nos
relata a atividade.

Este ano, estamos trabalhando a sustentabilidade no nosso PPP por entendermos 
ser de extrema import
ncia para todos e principalmente para as famílias atendidas por nossa escola.

     Diante disto, mobilizamos ações que 
promovam a sustentabilidade na escola e, algumas dessas, já estão sendo 
executadas gerando bons frutos.

Criamos um painel de recados entre os alunos e entre professores, para promover 
a sociabilidade e interatividade com a intenção de proporcionarmos um ambiente 
escolar mais harmonioso.

[FOTO]

Nas salas de aulas, que estão na parte da frente da escola, bate muito sol pela 
manhã transformando o ambiente em verdadeiras estufas, atrapalhando a 
convivência e permanência de alunos e professores e, consequentemente, 
dificultando o processo de ensino e aprendizagem.

Diante desta situação, em minhas aulas, apresentei aos alunos a proposta de 
forrarmos as janelas com caixas de leite, pois estas possuem na parte interna, 
uma manta térmica que contribuiria para minimizar o problema de calor nas salas.
Os alunos curtiram o projeto e em três semanas as salas estavam forradas. Já era
possível sentir a melhora no ambiente e também desfrutarmos dos aparelhos de ar
 condicionado que antes não tinham função alguma, pois não davam vazão.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Vale ressaltar que durante o processo vários PII foram visitar as salas que eram
extremamente quentes, por ouvirem os PI comentarem na sala dos professores, e o 
benefício que a forração das janelas trouxe para o ambiente, consequentemente 
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para a permanência de todos nas salas.

Animados com o sucesso da forração das janelas, este projeto já está sendo 
executado em outras salas, bem como em nosso auditório.

Temos como objetivo forrar todas as salas da escola, pois, no verão, todas são 
bastante quentes, seja pela manhã ou à tarde
.

[FOTO]

A professora
Camila
 Portes e a EMIZ estão de parabéns pelo desenvolvimento das
atividades, relatadas através de e-mail, que resultaram no bem estar de
seus alunos em sala de aula.

A Escola fará dia 12 de junho próximo seu Jubileu de Ouro.

50 anos de atividade! 

Ela, que outrora era sediada em uma fazenda agrícola onde a força motriz 
provinha de escravos, corresponde hoje ao grande centro urbano de Vaz Lobo, 
atendendo as diversas comunidades locais e também a boa parte de Madureira.

Acesse o blog da Escola Municipal Irmã Zelia e participe comentando e 
acompanhando seus projetos e atividades 

http://www.emiz.tk/

Este portal é nosso!

 Aproprie-se dele!

 Se todos trabalharmos juntos, faremos a diferença!

 Afinal, somos a maior rede de Educação Municipal da América Latina.

Escolas e professores, enviem para nós o endereço de seus blogs e projetos

 que impactaram a aprendizagem de seus alunos. 

Clique 
AQUI
 e contate o
Representante do Rioeducaa na sua CRE.

Regina Bizarro_representante do Rioeduca na 5
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CRE

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

Facebook: /rebiza

[FOTO]

5ªcre
(268)

sustentabilidade
(12)

<COMENTÁRIOS>

Sou profª da Escola Municipal Irmã Zélia e realmente, nossas janelas forradas de
forma sustentável tornaram as aulas ainda mais agradáveis. Profª Camila está de 
parabéns, e nossos alunos também!!!
Postado por 
Soraia Dutra
 em 05/06/2012 19:33
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Iniciativa muito importante, principalmente porque envolve os alunos na 
resolução do problema. Também gostei da ideia do mural, pois a sustentabilidade 
abrange a relação interpessoal.
Parabéns, Escola! Parabéns, Professora Camila! São Professores como você que 
fazem toda a diferença no panorama da Educação Nacional!
Postado por 
Rafaela
 em 05/06/2012 20:09

Parabéns Escola Municipal Irmã Zélia, pelos 50 anos de criação.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 05/06/2012 20:18

Parabéns a profª Camila Portes pela iniciativa e pela competência !! Trabalho 
lindo !!
Postado por 
Alessandra de Gusmão Silva
 em 06/06/2012 15:01
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 29/06/2012
<TÍTULO>
E. M. Francisco Frias da Mesquita Valorizando a Literatura Infantil

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, riodeleitores.

A Escola Municipal Francisco Frias da Mesquita contou com uma programação 
especial para valorizar a literatura infantil e montou uma maratona de histórias

     envolvendo alunos e professores.

Com o objetivo de valorizar a literatura infantil, a Escola Municipal Francisco 
Frias da Mesquita desenvolveu atividades de forma l
dica, levando os alunos a viajar pelo mundo encantado da leitura, dando início a
uma maratona de histórias na sua programação.

[FOTO]

[FOTO]

No pátio da escola as turmas ouviram histórias contadas pelos alunos contadores 
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que encantaram os colegas com algumas curtas e divertidas.

Logo em seguida, a maratona, um momento especial com a participação do aluno 
Kauã da turma 1401, que representou o 
livro
 convidado para a festa. Nesse momento, a professora
 Soraia, regente da Sala de Leitura, teve uma 
conversa
 com o livro e contou a sua história para os alunos que adoraram a presença do 
livro na comemoração.

[FOTO]

Este momento foi mesmo especial, pois os alunos puderam vivenciar um fato real e
ilusório ao mesmo tempo_ um livro contando sua própria história.

Para encerrar, foi feito o 
Quiz bom de histórias
 onde os alunos respondiam perguntas sobre os clássicos da literatura infantil e
ganhavam livrinhos como brinde.

[FOTO]

A iniciativa foi mais uma oportunidade que a escola teve de promover o incentivo
à leitura.

Como professora da Sala de Leitura, fiquei muito feliz em realizar esse trabalho
que consistiu em várias etapas: A preparação do alunos contadores, a confecção 
do livro e o trabalho desenvolvido durante a semana sobre Monteiro Lobato; tudo 
contribuiu para um ótimo resultado. Foi muito bom ver o interesse e participação
dos alunos da UE durante a atividade. O mundo da literatura infantil é mágico e 
encantador deve fazer parte do cotidiano escolar
, relata a Prof
 Soraia _Regente da Sala de Leitura.

Parabéns à equipe pedagógica e administrativa da E.M. Francisco Frias da 
Mesquita, na pessoa da sua gestora, prof
 Sandra Coutinho, pelo trabalho sempre inovador e envolvente que seus 
professores
desenvolvem com
alunos e
comunidade.

Visitem o blog da escola 
http://emfranciscofrias.blogspot.com.br/

Este portal é nosso!

 Aproprie-se dele!
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 Se todos trabalharmos juntos, faremos a diferença!

 Afinal, somos a maior rede de Educação Municipal da América Latina.

Escolas e professores, enviem para nós o endereço de seus blogs e projetos

 que publicaremos no 
Portal Rioeduca.net

 Representante do Rioeduca na 5
 CRE.

Regina Bizarro_representante do Rioeduca na 5
CRE

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

Facebook: /rebiza

[FOTO]

5ªcre
(268)
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riodeleitores
(165)

<COMENTÁRIOS>

Incentivar à leitura,valorizar a Literatura Infantil e realizar contações de 
histórias é muito importante para que o educando sinta o prazer de 
ler.ParabénsE.M. Francisco Frias da Mesquita pelo trabalho realizado.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 30/06/2012 23:45

Parabéns a escola pela brilhante iniciativa de incentivo à leitura.
Postado por 
Lilian
 em 10/07/2012 18:53
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 29/05/2012
<TÍTULO>
Projeto Rio + 20

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, projetos, meioambiente.

     O projeto 
Rio + 20
 está sendo desenvolvido pela professora Laura Lo Surdo em suas aulas na E. M. 
Estácio de Sá. Hoje conheceremos um pouco deste tema tão importante para a 
conscientização sobre um crescimento sustentável.

No mês de junho, nossa cidade sediará um evento mundial que tratará sobre o 
desenvolvimento sustentável de nosso planeta, a 
Rio+20
. O evento recebeu este nome porque marca os vinte anos da Conferência das 
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, Rio 92. 

A professora Laura leciona Geografia e aproveitou que o projeto temático de 
2012, em sua escola, está voltado para as ações da Rio + 20 para trabalhar o 
assunto com os alunos. O início do projeto, que está sendo realizado na turma 
1901, aconteceu quando foi necessário falar sobre Efeito Estufa e Aquecimento 
Global. Como forma de estimular a curiosidade dos alunos, a professora exibiu o 
vídeo abaixo para que estes pudessem perceber o tema que seria tratado durante 
as aulas.
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[VÍDEO]

Na primeira parte do vídeo, os alunos puderam ver um mundo limpo, sem poluição e
as calotas polares ainda sem desgelo. Já na segunda parte, o vídeo apresenta 
imagens de águas poluídas, enchentes e outras situações difíceis. Neste momento 
começou a discussão na turma partindo da seguinte pergunta: Quem paga por isso? 
Como evitar isso?

A professora e os alunos conversaram sobre o assunto e assistiram a vídeos sobre
o 
Protocolo de Kioto
, com o objetivo de compreender o que o mundo está tentando fazer para combater 
o aquecimento global.

Nas aulas da professora Laura, os alunos também conversaram a respeito da Rio+20
e descobriram o porquê deste nome. Conheceram sobre a ECO 92 e sua import
ncia. A partir destas atividades, os alunos criaram logotipos para a Rio+20 e 
realizaram trabalhos sobre o assunto.

[FOTO]

Cartaz criado pelos alunos nas aulas de Geografia

[FOTO]

Cartaz criado pelos alunos durante o projeto Rio + 20

Conheça mais sobre o trabalho realizado na E.M. Estácio de Sá visitando seu blog

http://estacionline.blogspot.com.br/

Professor, divulgue também os blogs ou projetos desenvolvidos em sua escola. 
Entre em contato com o representante do Rioeduca em sua CRE.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em 
curtir
 para compartilhá-la com seus amigos no 
Facebook
.

Professora Renata Carvalho - Representante do Rioeduca na 2
CRE
Twitter: @tatarcrj
Email: renata.carvalho@rioeduca.net
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[FOTO]
tweet

projetos
(334)

2ªcre
(192)

meioambiente
(95)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns Profa Laura Lo Surdo  pelo seu projeto.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 29/05/2012 00:56

Parabéns, Profª Laura!!!! Parabéns, equipe Estácio!!
Fico feliz de  ver um belo trabalho antenado com as discussões atuais. Isso é 
uma ESCOLA CIDADÃ! Um forte abraço
Postado por 
Morgana Rezende
 em 29/05/2012 01:49
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Quando iniciei  meus primeiros passos na internet a Profa Laura Lo Surdo foi 
minha  primeira amiga virtual ..Ela sempre realizou lindos projetos com os 
alunos.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 29/05/2012 13:13

Obrigado pelo carinho de todos ... isso foi um trabalho em equipe ...obrigado 
Renata pela atenção conosco.
Postado por 
Laura Lo Surdo
 em 30/08/2012 20:06
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 04/06/2012
<TÍTULO>
Comemoração dos 78 anos da E. M. Pedro Ernesto

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, patronos, eventos.

     No dia 04 de maio, a E. M. Pedro Ernesto
completou 78 anos e este momento foi registrado com pesquisas sobre a vida do 
patrono e uma grande festa na escola.

Ao longo do mês de abril, 
a escola realizou, junto com seus alunos, uma pesquisa sobre a vida de Pedro 
Ernesto, patrono da unidade escolar. 

Os alunos do 5
 e 6
 anos buscaram, durante as aulas de informática, informações sobre a vida do 
patrono da escola a fim de divulgá-las para os demais alunos e funcionários. 
Criaram cartazes com os dados que encontraram e fizeram uma exposição no espaço 
escolar.

Patrono

[FOTO]

Pedro Ernesto

Médico brasileiro nascido em Recife, PE, de destacada atuação nas áreas da sa
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de e da educação e no quadro político do fim da Rep
blica Velha e do Estado Novo. Formado pela faculdade de medicina do Rio de 
Janeiro, foi nomeado interventor do Distrito Federal, a cidade do Rio de Janeiro
(1931). Organizou e chefiou o Partido Autonomista, que defendia a autonomia do 
Distrito Federal e com uma administração voltada principalmente para os 
problemas de educação e sa
de, foi eleito prefeito pela c
mara municipal (1934). Acusado de envolvimento no levante comunista (1935), foi 
preso e condenado pelo Tribunal de Segurança Nacional, porém absolvido pelo 
Supremo Tribunal Militar e libertado após um ano de reclusão. Ingressou na União
Democrática Brasileira (1937), mas com a decretação do Estado Novo foi novamente
preso e cumpriu pena de prisão domiciliar em Campanha, MG. Novamente em 
liberdade voltou ao Rio de Janeiro, mas morreu logo depois.

Informações retiradas de 
http://www.netsaber.com.br/biografias/ver_biografia_c_2926.html 
acesso em 27/05/2012

A equipe pedagógica da escola fez contato com a neta de Pedro Ernesto, a partir 
de uma nota no jornal onde ela buscava dados sobre seu avô com o intuito de 
resgatar e preservar sua memória. Prontamente a senhora Maria Helena Musse 
aceitou o convite da unidade escolar que leva o nome de seu avô como patrono.

A neta de Pedro Ernesto ficou muito emocionada com a homenagem. Agradeceu o 
convite e contou alguns fatos curiosos da vida de seu avô, como seu gosto pelas 
festas carnavalescas.

[FOTO]

Da esquerda para a direita: Professora Elizabeth Mendes, diretora da E. M. Pedro
Ernesto, 

A escola também convidou a banda da Guarda Municipal, que aceitou o convite para
fazer uma apresentação no dia da comemoração dos 78 anos da E. M. Pedro Ernesto.
A banda fez uma apresentação mostrando aos alunos os instrumentos que são 
utilizados em suas apresentações musicais.

[FOTO]

Apresentação da banda da Guarda Municipal durante o evento

[FOTO]

A festividade contou com a presença dos responsáveis e um belo bolo para cantar 
parabéns para escola.

[FOTO]
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Momentos da comemoração dos 78 anos da E. M. Pedro Ernesto

Parabéns e muito sucesso à equipe da E.M. Pedro Ernesto!

Professor, divulgue os projetos ou blogs de sua escola. Entre em contato com o 
representante do Rioeduca em sua CRE.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário ou clique em 
curtir
 para compartilhá-la com seus amigos no 
Facebook
.

Professora Renata Carvalho - Representante do Rioeduca na 2
CRE

Twitter: @tatarcrj

Email: renata.carvalho@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

eventos
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<COMENTÁRIOS>

É muito bom  para o aluno e comunidade conhecerem um pouco da história do 
patrono da escola.Parabéns pela comemoração dos 78 anos da E. M. Pedro Ernesto.
Postado por 
Faitma Lucia Braga
 em 04/06/2012 15:16

Renata ficou muito boa a matéria! A festa de aniversário dos 78 anos da E.M. 
Pedro Ernesto foi muito bonita e bastante enriquecedora para nossos alunos. 
Parabéns a toda a Equipe da escola.
Postado por 
Elizabeth Mendes Pereira
 em 04/06/2012 21:06

foi muito linda a homenagem ao  aniversario da escola. Parabens Elizabeth e 
Equipe
Postado por 
maria celia
 em 04/06/2012 21:57

Parabéns equipe Pedro Ernesto! São 78 de  construindo a história da Educação 
desta cidade. O desafio é grande...mas com a união de toda equipe vocês 
constroem, a cada dia, um capítulo desta história.
Postado por 
Morgana Rezende
 em 05/06/2012 00:03
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 05/06/2012
<TÍTULO>
Conhecendo a Classe Hospitalar Fernandes Figueira

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, blogsdeescolas, entrevistas.

     A Classe Hospitalar Fernandes Figueira 

Página 1394



RIOEDUCA 2
está vinculada à E.M. Vital Brasil. A professora Karla Bastos, regente na Classe
Hospitalar, conta-nos através de uma entrevista como funciona este espaço 
educacional.

[FOTO]

As Classes Hospitalares têm como missão, garantir às crianças e aos adolescentes
hospitalizados um ensino que contribua com seu crescimento global, visando o 
desenvolvimento das experiências socioafetivas e intelectuais das quais se 
encontram privados por ocasião da enfermidade.

[FOTO]

Professora Karla Bastos

Rioeduca: Como surgiu a ideia de criar um blog para mostrar o trabalho 
desenvolvido pela Classe Hospitalar?

Karla Bastos:
 A ideia do blog surgiu da necessidade de divulgar o trabalho da Classe 
Hospitalar, esta modalidade de atendimento tão desconhecida ainda na nossa rede,
e na educação de modo geral.

Como já faço uso desta ferramenta há vários anos e sei o poder que ela tem, 
resolvi criar o blog da Classe Hospitalar. Primeiro criei o Classe Hospitalar 
Jesus, onde trabalhava na época e depois quando fui para o Instituto Fernandes 
Figueira criei logo o nosso.

Rioeduca: Há quanto tempo você trabalha com Classes Hospitalares? Conte-nos um 
pouco da experiência de trabalhar neste espaço.

Karla Bastos:
 Fui trabalhar com educação no espaço hospitalar em abril de 1994, na Classe 
Hospitalar Jesus ficando lá alguns anos. Depois voltei para o espaço hospitalar 
inaugurando a Classe Hospitalar do Inca em 2000 onde trabalhei por um ano e em 
agosto de 2011 iniciei o trabalho da Classe Hospitalar no Instituto Fernandes 
Figueira onde atuo nos dois turnos 
 o que não era permitido no passado.

Penso que sou suspeita em falar deste trabalho, pois adoro o que faço. Acho esta
modalidade da educação uma oportunidade fantástica de trabalho.

Sinto um prazer enorme em estar no espaço hospitalar e poder exercer minha 
profissão.

O contato individual com o aluno, apesar da enfermidade em que ele se encontra, 
proporciona uma visão ampliada e mais aguçada do ser humano. O contato é mais 
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íntimo e pessoal. Você recebe aquele aluno 
marrento
 da nossa rede, e dias depois ele está desarmado lhe contando sobre suas 
dificuldades escolares e pedindo ajuda, entre outras coisas. São tantos momentos
especiais, que poderia ficar dias aqui narrando casos especiais, surpreendentes,
engraçados, tristes, de vitórias e derrotas, de perdas. Mas são histórias que 
nos fortalecem e reafirmam diariamente a validade deste trabalho.

Rioeduca: Como funciona a Classe Hospitalar? 

Karla Bastos:
 No Instituto Fernandes Figueira, hoje Instituto Nacional da Mulher, da Criança 
e do Adolescente Fernandes Figueira 
 IFF, a Classe funciona nos dois turnos. No turno da manhã só eu atuo 
 por enquanto, e no turno da tarde somos duas professoras. Atendemos a todas as 
crianças ou adolescentes da nossa rede, além dos alunos das demais redes, 
municípios e estados, desde a creche até o 9
 ano do Ensino Fundamental e se aparecer, também atendemos os alunos do Ensino 
Médio, pois o que não pode acontecer é reforçar a exclusão que a internação 
hospitalar em si proporciona. Mesmo que eu não seja capacitada, ou não possua a 
formação ideal para este atendimento 
 de nível médio, há sempre alguma d
vida escolar ou 
ajuda
 onde eu posso exercer o meu papel com aquele adolescente. Sem contar que até 
alfabetização de um pai acompanhante eu já iniciei na Classe Hospitalar.

Nosso atendimento ocorre de forma individualizada. São alunos com histórico de 
internações recorrentes, ou de longa duração. Em 96% dos atendimentos usamos 
luvas descartáveis e capote por conta da precaução de contato, o que faz com que
o tempo despendido nesta prática (colocar luva da forma correta, depois o 
capote, atender, tirar a luva, o capote, higienizar as mãos e ir para o próximo 
atendimento) acaba por consumir muito tempo, além da própria necessidade escolar
que o aluno apresenta. Esses são os principais fatores de não darmos conta de 
toda demanda hospitalar, o que é de 
doer o coração
, ou nos causar um grande desconforto: atender determinada criança ou 
adolescente e não atender a outra por falta de espaço na grade diária.

Seguimos o conte
do dos cadernos pedagógicos e os descritores da nossa rede; exceto para os 
alunos pacientes que tragam o seu próprio material, ou a escola na ocasião do 
contato da Classe Hospitalar, sinalize o conte
do que necessita ser trabalhado com o aluno.

     Além do atendimento escolar em si, 
fazemos contato com a escola de origem do aluno e com a CRE. Já fizemos algumas 
reconduções de matrícula e agora vamos efetivar a matrícula/transferência de uma
aluna do Ensino Fundamental para nossa rede e um para creche, já que ambos não 
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estão com previsão de alta e já se encontram hospitalizados por muitos meses.

No blog da Classe Hospitalar Fernandes Figueira, encontramos registros de 
algumas atividades que são realizadas com os alunos neste espaço de 
aprendizagem.

[FOTO]

Além dos registros que há no blog, a professora Karla Bastos enviou fotos de 
outras atividades realizadas no espaço da Classe Hospitalar.

[FOTO]

Aluna Marcely Regina Saldanha Rodrigues realizando atividade no caderno 
pedagógico 

[FOTO]

Aluna Andressa Silva de Oliveira Felipe durante o projeto 
Encantamento de Retalhos
. Nesta atividade a aluna pode conhecer o livro 
O Menino Nito
.

Para conhecer mais sobre o trabalho realizado na Classe Hospitalar Fernandes 
Figueira visite seu blog 
http://www.chfernandesfigueira.blogspot.com.br/

Professor, o portal Rioeduca é um espaço feito por e para professores. Queremos 
conhecer e divulgar os blogs ou projetos desenvolvidos por sua escola. Entre em 
contato com o representate do Rioeduca em sua CRE.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário ou clique em 
curtir
 para compartilhá-la com seus amigos no 
Facebook
.

Professora Renata Carvalho _ Representante do Rioeduca na 2
CRE
Twitter: @tatarcrj
Email: renata.carvalho@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Karla e Gisele, Parabéns pelo trabalho!!!! É muito gratificante saber que vocês 
fazem a diferença para tantas crianças e jovens neste momento tão difícil. 
OBRIGADA pela dedicação.
Postado por 
Morgana Rezende
 em 05/06/2012 00:08

Que delícia ver nosso trabalho aqui.
Obrigada!

Obrigada pelo carinho Morgana.
Nós agradecemos a oportunidade do trabalho.
Postado por 
Karla Bastos
 em 05/06/2012 13:09
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Fico muito contente de ver nosso trabalho aparecerendo para todos que queiram 
conhecê-lo.  Obrigada pelo carinho Morgana.
Postado por 
Giselle Gomes
 em 05/06/2012 18:17

Parabéns !!!!!!!!!! Lindo trabalho Professora Karla Bastos.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 05/06/2012 20:27

PARABÉNS, Karlinha e Giselle!!! Vocês são ESPECIAIS e fazem a DIFERENÇA na 
Educação!
Postado por 
Claudia Miranda
 em 06/06/2012 08:58

Que trabalho maravilhoso!! Parabéns!
Postado por 
Paula Martins
 em 09/06/2012 11:53

Esse trabalho honra este espaço de divulgação de trabalho educacional ... 
Conheço o compromisso dos profissionais que ocupam hoje esse lugar de mérito .  
O blog reflete além de beleza estética uma riqueza humana nesta pratica 
educacional e inclusiva.  Bjs e parabéns ! Em nome da classe hospitalar jesus
Postado por 
Elizabeth Leitao
 em 01/07/2012 21:25

Parabens... Conheço de perto a seriedade e o compromisso profissional de  Karla 
e Giselle... Todas duas trabalham pela  inclusão da criança e adolescentes em 
tratamento de saúde estão escrevendo  sua história e trajetória  com propriedade
e sabedoria... O blog revela  uma beleza de proposta educacional... Revela  
trabalho com o aluno e mostra o potencial de inclusão deste trabalho pela 
educação democrática .  Bj  carinhoso de quem assiste o sucesso de novos autores
deste trabalho grandioso.
Postado por 
Elizabet Leitao
 em 01/07/2012 22:10
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 31/05/2012
<TÍTULO>
Grêmio Estudantil  IV Centenário

<TAGS>
Tags: 

Página 1399



RIOEDUCA 2
4ªcre, projetos, blog.

O grêmio é a representação dos estudantes de uma escola. Atuando nele, os alunos

defendem seus direitos e interesses e aprendem ética e cidadania na prática. Ele
permite que os alunos discutam, criem e fortaleçam in
meras possibilidades de ação tanto no próprio ambiente escolar como na 
comunidade. O Grêmio contribui para a formação do cidadão crítico e atuante na 
sociedade.

Além de normatizar, o grêmio também define, ordena, e regulamenta as 
competências da Diretoria e dos seus sócios, período de mandato da mesma, sua 
estrutura administrativa, o processo eleitoral adotado, entre outros.

Veja o que promove o
Grêmio Estudantil IV Centenário

[FOTO]

A direção da 
Escola Municipal IV Centenário
 se organiza para orientar, incentivar e promover a eleição de alunos 
representantes de turma e de turno como um primeiro passo para a organização de 
grêmios estudantis. Acreditamos que a efetiva participação no cotidiano escolar 
estimula o estudante a se aprimorar como indivíduo, incluindo formação ética, 
desenvolvimento da autonomia intelectual, do pensamento crítico e do exercício 
da cidadania.

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Desejo sucesso ao  Grêmio Estudantil IV Centenário e que seja bastante 
participativo nas decisões das ações de sua escola.Parabéns !
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 31/05/2012 11:08

Desejo sucesso ao  Grêmio Estudantil IV Centenário e que seja bastante 
participativo nas decisões das ações de sua escola.Parabéns !
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 31/05/2012 11:08

Desejo sucesso ao  Grêmio Estudantil IV Centenário e que seja bastante 
participativo nas decisões das ações de sua escola.Parabéns !
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 31/05/2012 11:08

Parabéns à EM IV Centenário!!! Lindo, Maravilhoso. Desejo que nossos alunos 
levem este exemplo para suas vidas. Abraços a toda Comunidade Escolar.
Postado por 
Maria Helena Costa
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 em 31/05/2012 21:48
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 28/05/2012
<TÍTULO>
Talentos - Extensividade - Ambiente em Rede

<TAGS>
Tags: 
extensividade.

      Conheça estes TALENTOS da SME/RJ
TALENTOS

Essa é uma divulgação do Departamento de Extensividade da E/SUBE/CED - veja essa
e outras apresentações no 
Ambiente em Rede

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 05/06/2012
<TÍTULO>
Playing and Learning

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescolas, inglês.

Na E. M. Prof. 
Helton Alvares Veloso de Castro, aprender inglês se torna uma grande diversão. 
Hoje, vamos conhecer o que o professor Mario Mangabeira fez
 no 1
 bimestre para tornar suas aulas tão divertidas.

[FOTO]

Brincando e aprendendo Inglês no 1
 Bimestre

O nosso bimestre foi recheado de atividades diversificadas nas aulas de Inglês. 
Do 1
 ao 5
 ano, as atividades propostas deram ênfase ao aspecto l
dico da aprendizagem, com foco em vocabulário e interação.
 Elas contaram com:

 Uso de m
sicas como recurso de motivação, repetição, memorização e automação.

 Inclusão de atividades que favoreçam m
ltiplas inteligências (desenhar, cantar, dançar...)

 Uso de elementos concretos como suporte para a aprendizagem.
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 Adequação às necessidades do aluno brasileiro estudando inglês como língua 
estrangeira

Vamos conhecer um pouco sobre como brincamos e aprendemos muito?

[FOTO]

A 
turma 1102
 já sabe falar 
Hi
, 
Hello
, 
How are you?
Good-bye
 ! Aprenderam tudo isso com a ajuda dos fantoches extraterrestres ZIP e STELLA.

[FOTO]

A 
turma 1202
 já sabe contar de 1 a 12 em Inglês. Adoraram as atividades de recorte e 
colagem. FUN!

[FOTO]

As 
turmas 1302 e 1304 
contaram com a Educopédia Inglês para fixar n
meros de 0 a 20 e cores. Treinaram a pron
ncia das palavras e frases com a ajuda do microfone e computador... Não é o 
máximo?

[FOTO]

E o BINGO? Aprendendo brincando os n
meros e cores através desse animado joguinho.

[FOTO]

WOoOoOW! BINGO?!
 Let
s play!
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[FOTO]

A 
turma 1402
 fez uma 
viagem
pelo mundo
 e aprendeu o nome de países e nacionalidades. Já
 estão aptos a se apresentar para alguém em inglês :

 Nice to meet you. I
m from Brazil . And you, where are you from?

     (Prazer em conhecê-lo. Sou do Brasil. E 
você, de onde é?)

[FOTO]

Os primeiros dias de aula nas 
turmas 1502 e 1503 
foram dedicados ao 
Valentines
 Day
. É o 
Dia dos Namorados
 americano. Mas, lá, esse dia também é comemorado com o 
Dia do Amigo
.
What a cute and delicious flower!
 (:

[FOTO]

A Educopédia no
 5
 ano 
faz sucesso. Aprender a falar o nome das peças do vestuário com esse recurso é 
um MUST!

[FOTO]

O projeto 
Clothing
 fez sucesso. Aprender a falar Inglês construindo o nosso próprio material é, 
sem d
vida, sucesso na certa!
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[FOTO]

A 
turma 1502 
caprichou na confecção do 
Mom
s crafts
 para o Dia das Mães. A afetividade das aulas de Inglês também se faz presente.

Gostaríamos de acrescentar que o professor Mario Mangabeira foi um dos 
escolhidos para ser Embaixador da Educopédia, ele que já mantém uma agenda cheia
por conta das Oficinas de Educopédia, agora estará ainda mais envolvido.

Faz parte das tarefas do Embaixador:

 Orientar, incentivar e colaborar para maior utilização da Educopédia na escola 
e dar visibilidade ao trabalho desenvolvido;

 Intensificar o trabalho de incorporação das novas tecnologias no universo 
escolar estimulando e promovendo os cursos Transformação 3.0 e Informática 
Básica, que estarão na Educopédia em breve.

Parabéns, professor Mario, pelo excelente trabalho que vem realizando e por 
compartilhar conosco suas atividades. 

Conheça o Blog Heltonline clicando na imagem abaixo:

Divulgue seu trabalho. Este espaço foi criado para isso. 

Basta enviar um e-mail ao 
representante da sua CRE 

com um breve relato e registros de imagens (fotos, vídeos ou ppt), 

que você também poderá fazer parte desta 

REVOLUÇÃO.

Prof
 Márcia Cristina Alves

Representante do Rioeduca na 9
CRE

E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net
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Twitter: 
@marciacrisalves 

9ªcre
(227)

blogdeescolas
(54)

inglês
(3)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns Professor Mario Mangabeira.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 05/06/2012 20:29

Parabéns pelo belísssimo trabalho! Muito empolgante! Tudo feito com muito 
amor!=)
Postado por 
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Gabriela
 em 10/06/2012 22:45
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 07/06/2012
<TÍTULO>
Educopédia – Revisando Conceitos e se Divertindo

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescolas, educopédia.

Na E. M. Professor Gonçalves, a Educopédia vem fazendo sucesso entre os alunos.

     A professora Maria Helena usou jogos de 
matemática com a sua turminha do 3
 ano para revisar conceitos e se divertir.

Hoje vamos conhecer as atividades que a professora Maria Helena
 vem desenvolvendo com a sua turminha 1301, na E. M. Professor Gonçalves, que 
fica em Campo Grande e pertence a 9
 Coordenadoria Regional de Educação. 

A professora incluiu nas suas aulas os recursos tecnologicos ao utilizar a nossa
plataforma de aulas digitais 
Educopédia
, criando um ambiente alegre e convidativo para que seus alunos aprendam se 
divertindo.

[FOTO]

A turma 1301 adora trabalhar com o computador (na verdade, todos adoram!), e 
aproveitando esse canal importante de aprendizado, a professora Maria Helena 
usou alguns jogos de matemática apresentados nos planos de aula da 
Educopédia
 para revisar conceitos e divertir!

[FOTO]

A brincadeira foi coletiva e foi usado o data show, pois não dispomos de 
computadores para todos. Isso não impediu que a turma brincasse e se divertisse 
bastante com os jogos! 
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[FOTO]

Esse recurso está sendo usado por todas as turmas para que não deixemos de 
aproveitar a preciosa ajuda da Educopédia para nossos planejamentos. 

[FOTO]

Esperamos estar mais bem equipados, em breve, para que os alunos possam acessar 
a plataforma diretamente e possamos ampliar ainda mais as nossas possibilidades 
de aprendizagem!

[FOTO]

[FOTO]

Parabéns professora Maria Helena e toda a equipe da E. M. Professor Gonçalves. 
Realmente a Educopédia é um recurso valiosa e uma ótima opção para professores 
que desejam integrar novas tecnologias a seu dia a dia em sala de aula.

Para visitar
o blog da E. M. Professor Gonçalves, clique na imagem abaixo:

[FOTO]

Divulgue seu trabalho. Este espaço foi criado para isso.

Basta enviar um e-mail ao representante da sua CRE

com um breve relato e registros de imagens (fotos, vídeos ou ppt),

que você também poderá fazer parte desta

REVOLUÇÃO.

Representante do Rioeduca na 9
CRE

Prof
 Márcia Cristina Alves

E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

Twitter: 
@marciacrisalves
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns Profa Maria Helena  e truma 1301.Lindo blog da E. M. Professor 
Gonçalves já estou seguindo.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 07/06/2012 12:25

Parabéns a todos os professores e alunos desta linda escola. Adorei o blog de 
vocês e o trabalho desenvolvido.Bjs.Paz e Luz!
Postado por 
Maria Delfina
 em 07/06/2012 15:36

Página 1410



RIOEDUCA 2
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 31/05/2012
<TÍTULO>
Projeto Cidade Literária

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, projetos.

O Projeto Cidade Literária foi criado pelo CIEP Augusto Pinheiro de Carvalho,

     através da Sala de Leitura, para que os 
alunos possam,

     além de outros objetivos, desenvolver a 
leitura e a escrita

     com mais prazer e criatividade.

Stefania Brito é professora Regente da Sala de Leitura do CIEP Augusto Pinheiro 
de Carvalho, localizado no bairro de Marechal Hermes, e está desenvolvendo um 
projeto literário levando seus alunos a serem criativos, possibilitando 
conhecerem alguns escritores durante o ano letivo, focando leitura e escrita.

Foi ela que nos procurou através de e-mail, solicitando a divulgação deste 
projeto que perdurará durante todo ano letivo. 

O
 blog do CIEP Augusto Pinheiro é recente, após a professora participar da 

Oficina de Blogs

 que aconteceu na 5
 CRE, no mês de março de 2012.

Projeto Cidade Literária

Justificativa

A Cidade Literária fará parte do cotidiano escolar dos alunos, no qual, eles 
irão se corresponder através de cartas, bilhetes e desenhos, trabalhando assim, 
a orientação espacial, a escrita e a linguagem. O Projeto tem como finalidade 
ampliar o universo literário dos discentes, despertando interesse e gosto pela 
leitura e escrita, de maneira l
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dica e participativa, transformando a Unidade de Ensino em um ambiente prazeroso
e din
mico.

Período 

De março 
de 2012 até novembro de 2012 

Objetivos do Projeto

Desenvolver o gosto pela leitura e escrita;

Conhecer diversos autores e obras literárias;

Refletir sobre a import
ncia da comunicação verbal e escrita;

Perceber o papel da literatura no decorrer do contexto histórico e social;

Instituir aproximação entre os alunos, despertando afetividade, respeito e 
relação interpessoal;

Promover a autoestima dos discentes;

Despertar o interesse em conhecer diferentes gêneros literários;

Introduzir a Literatura no cotidiano escolar;

Interagir com o corpo docente, discente e funcionários da instituição;

Praticar a linguagem escrita, observando a aplicabilidade das normas 
gramaticais, ortográficas e morfológicas;

Despertar a criatividade e ludicidade na utilização da língua materna.

Desenvolvimento

Mês de Março

Poesia

Apresentação do gênero literário Poesia

Desenvolver atividades envolvendo poesias pertinentes a cada faixa etária

Os alunos escutam e brincam com a sonorização de diversas poesias

Produção de poesias individuais e coletivas

Danças envolvendo poesias
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Culmin
ncia
: 

Sarau de Poesias

Os alunos, no pátio, apresentaram para os colegas, professores, pais e 
funcionários poesias em forma de recital, com expressão corporal e movimentos 
variados e impostação vocal.

As poesias foram trabalhadas durante o mês na Sala de Leitura e de aula, nas 
quais os alunos desenvolveram a oralidade, postura diante do p
blico, autoestima e compreensão de texto.

As poesias apresentadas foram escolhidas para e com os alunos, dependendo da sua
faixa etária.

Sendo assim, a Educação Infantil apresentou poesias cantadas do autor Vinícius 
de Moraes, os primeiros anos versos populares simples, os segundos anos poesias 
de Sylvia Orthof, os terceiros anos a poesia Borboletas, de Vinícius de Moraes, 
a turma 1401 Garota de Ipanema, de Tom Jobim, a turma 1402 as poesias A Foca e A
Porta, de Vinícius de Moraes, a turma 1501 a poesia Leilão de Jardim, da autora 
Cecília Meireles e a poesia O Bicho, de Manuel Bandeira.

Após o Sarau, os docentes desenvolveram atividades nas quais 
os alunos demonstraram suas percepções diante do evento, expressaram opiniões, 
levantaram os pontos que foram mais atrativos e fizeram reflexões sobre o gênero
poesia.

Mês de Abril

Dia do Livro
 / Visita da autora
 Hellenice Ferreira

 Explicação do projeto Cidade Literária, no qual o CIEP transformou-se 
simbolicamente em uma cidade, os andares na Unidade de ensino em bairros e as 
salas de aula em ruas.

 Os professores e alunos nomearam o autor que representou sua sala, levando em 
consideração a linguagem que mais se aproximou daquela faixa etária, a sala 
ficcionalmente funcionou como rua e serviu como endereço.

 Durante o mês houve a motivação da visita da autora 
Hellenice Ferreira
, e paralelamente foram trabalhados os livros 
Mãe d
água
 e 
Aquarela
, de autoria da mesma. Sendo M
ãe d
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Água
 uma narrativa e 
Aquarela
 um livro de poesias.

 As turmas têm o primeiro contato com os autores a serem trabalhados nos meses a
seguir.

 Os alunos confeccionam livros, sendo inspirados pelos autores homenageados.

[FOTO]

Culmin
ncia
: 

Visita da autora Hellenice Ferreira

 A autora Hellenice Ferreira visitou a Unidade de Ensino, contou histórias e 
cantou com as crianças. A visita foi dividida em dois momentos de cinquenta 
minutos, um somente com o Maternal e a Educação Infantil, e o outro com a 
Educação Especial e o Ensino Fundamental.

 Foi apresentado o 
Projeto Cidade Literária 
(Carteiro na escola) em forma de slides, no qual a autora Hellenice Ferreira foi
homenageada, nomeando um dos andares (bairro).

 Os alunos homenagearam a autora, fizeram perguntas e pediram autógrafos.

 Apresentação de um vídeo de incentivo à leitura em comemoração ao dia do livro.

[FOTO]

Mês de Maio

Carteiro na escola e Jorge Amado

 Conversa sobre o centenário do autor Jorge Amado, vida e obra.

 Conhecer a história O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá.

 Ler e ouvir histórias dos autores que nomeiam as salas (ruas)

 Entender as características das correspondências

 Confeccionar envelopes

 Escrever cartas, bilhetes e desenhos.

 Colocar as correspondências no correio (caixa com abertura superior)

Página 1414



RIOEDUCA 2

 Confeccionar cartazes utilizando técnicas variadas

Culmin
ncia
: A entrega das cartas

 Um aluno será escolhido semanalmente para ser o carteiro da escola, ele irá, 
acompanhado do grêmio, percorrer os bairros e ruas entregando as 
correspondências, trajando um colete amarelo, um boné azul e uma sacola azul. 
Começaremos com o quinto ano e iremos decrescendo, com a finalidade de atender 
todas as turmas.

 A primeira entrega se dará na 
ltima semana de maio.

Mês de Junho

Literatura de Cordel

 Conversa sobre o centenário do compositor Luís Gonzaga, vida e obra

 Vídeo com a biografia de Luís Gonzaga

 Conhecer a Literatura de Cordel

 Confeccionar pequenas literaturas de Cordel, utilizando a técnica isografia 
para a capa.

 Trabalhar a m
sica e letra de Luís Gonzaga, utilizando latas, corpo e sucata para ritmar.

 Teatro representando a vida de Luís Gonzaga.

Culmin
ncia: 
Festa Junina

 Apresentação de uma festa com a temática na vida e obra de Luís Gonzaga, na 
qual os alunos do quinto ano irão encenar sua trajetória, os de quarto irão 
ritmar uma de suas m
sicas utilizando sucatas, os do terceiros anos confeccionarão mamulengos. Os 
demais anos 
dançarão m
sicas nordestinas.

 Teremos a exposição das literaturas confeccionadas pelos alunos e o PEJA irá 
ajudar na ornamentação utilizando materiais reciclados, farão coqueiros e 
mandacarus com garrafas pet

Mês de Julho
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Trabalhando nosso endereço

 Os alunos conhecerão os autores de outras RUAS.

 Ouvir e contar histórias

 Roda de leitura compartilhada, na qual os alunos contam histórias para outras 
turmas.

Culmin
ncia
: Piqueniques literários

 A turmas farão piqueniques, nos quais os alunos lerão histórias (no quintal do 
CIEP) sobre árvores.

Mês de Agosto

Folclore

 Ouvir e contar lendas

 Conhecer diferentes lendas e mitos

 Trabalhar m
sicas, parlendas, trava-línguas e receitas

 Encenar lendas

 Escrever cartas informando os amigos, qual lenda despertou maior interesse.

Culmin
ncia
: Festa Folclórica

 Uma festa, na qual as turmas irão encenar lendas, danças e homenagear o nosso 
rico Folclore.

Mês de Setembro

Visita da autora Eliane Pimenta

 Trabalho com as obras da autora Eliane Pimenta.

 Correlacionar diferentes obras

 Despertar a valorização da Pátria utilizando-se de diferentes textos e autores

 Fazer cartas para a autora Eliane Pimenta

Culmin
ncia
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: Visita da autora Eliane Pimenta

 Conversa da autora com os alunos, perguntas, homenagem da escola à autora que 
nomeia um dos bairros da CIDADE LITER
RIA.

Mês de Outubro

Teatro na escola

 Trabalhar diferentes textos em comemoração ao Dia Das crianças

 Correspondências entre alunos e professores

 Conhecer a história de Orfeu e Eurídice

Culmin
ncia
: Teatro Porão

 A atriz Andrés virá ao CIEP com sua companhia apresentar a peça Orfeu e 
Eurídice para alunos, pais e funcionários.

Mês de Novembro

Conhecendo todas as ruas

 Monitores da leitura, os alunos do quinto ano irão as salas contar histórias.

 Os alunos escutarão e contarão variadas histórias.

 Correspondências entre os alunos e funcionários.

Culmin
ncia
: Os alunos apresentarão de forma l
dica um pouco do autor homenageado por sua turma.

 No pátio, haverá exposição geral sobre as considerações do projeto CIDADE 
LITERÁRIA.

Assim, o CIEP promoverá aos alunos este encontro com a literatura que certamente
deixará para toda vida a lembrança de que o mundo se constrói também com livros.

Visite o recente blog do CIEP Augusto Pinheiro de Carvalho 

http://ciepaugusto.blogspot.com.br/

Quer publicar um projeto ou uma atividade que fez a diferença na vida de seus 
alunos? Então, escreva para nós, clicando 

SOBRE NÓS

Página 1417



RIOEDUCA 2

. Faça contato com o professor representante da sua CRE.

Regina Bizarro_ Representante do Rioeduca 5
CRE

E-mail: reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

[FOTO]
tweet

projetos
(334)

5ªcre
(268)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pelo projeto.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 31/05/2012 11:14
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Parabéns pelo projeto.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 31/05/2012 11:14

É de projetos assim que a prefeitura do Rio precisa, trazendo o ídolo (autor) 
para perto do aluno, faz com que as crianças vejam o autor como uma pessoa real.
Excelente trabalho. Parabéns!
Postado por 
João Paulo
 em 31/05/2012 14:17

Diante de um novo mundo em que vivemos, onde a linguagem da Internet, a 
"virtualidade" impera, é de extrema importância o projeto e empenho da 
professora Stefânia. A leitura é de suma importância na formação de nossas 
crianças, e acredito que esse projeto vai despertar o amor pela leitura e pela 
cultura em cada uma delas. Além de proporcionar a sociabilização através da 
troca de opiniões e dinâmicas.
Parabéns pela iniciativa!
Postado por 
Carlos Matos
 em 31/05/2012 15:28

Parabenizo a professora Stefania pela iniciativa. Acredito que a prática da 
leitura é a melhor forma para se obter conhecimento. É preciso que projetos como
este sejam incentivados e valorizados. Um bom educador é aquele que não se 
preocupa apenas em repassar o seu  conhecimento, mas formar cidadãos.
Postado por 
Elaine Leandro
 em 31/05/2012 15:50

Excelente trabalho! Parabéns a professora Stefania e a toda equipe escolar pelo 
empenho. Trabalhos assim, fazem toda a diferença!!!!
Postado por 
Denise
 em 31/05/2012 16:28

Parabenizo a professora Stefania Brito por seu projeto e sua iniciativa de 
proporcionar aos alunos momentos "literários"  (leitura,conhecimento e produção)
com tanto acolhimento e competência! Trabalho belíssimo!
Postado por 
elaine
 em 31/05/2012 19:54

Amei o projeto. É bom ver um profissional transformando, de novo, escritores em 
ídolos! Ter um escritor como ídolo é, certamente, querer escrever como ele. 
Pronto! Está aí o objetivo alcançado!!!! 
A educação pública pode dar certo sim! Basta-nos profissionais comprometidos, 
criativos e apaixonados pelo seu ofício!!!!
Parabéns, professora Stefânia Brito, quando eu crescer, quero ser como você!!!
Postado por 
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Bianca Netto
 em 31/05/2012 20:10

Parabéns Stefania, conheço de perto o seu trabalho, sempre motivado por muito 
amor e compromisso com a educação.
Postado por 
Karla
 em 31/05/2012 20:27

Diante de uma realidade virtual, encontramos a Prof. Stefânia que ainda acredita
na importância da Leitura na formação de nossas crianças. Tenho certeza que o 
projeto trará bons resultados para a formação de cada um deles e tb o prazer 
pelo mundo literário. Parabéns, querida!! vc merece muitos elogios por acreditar
e sonhar por um futuro melhor para as crianças brasileiras a partir da leitura!!
bjks!
Postado por 
Glauce Gomes
 em 31/05/2012 20:48

Muito bom o projeto!!!! Parabéns!!
Postado por 
Jéssica Aleluia
 em 31/05/2012 21:29

Parabéns a professora Stefania. Seus pequenos alunos serão grandes alunos no 
futuro, seu projeto, mostra isso, o gosto pela leitura, começa pelo bom 
desempenho do professor, você professora, esta de parabéns!
Postado por 
Maria de oliveira
 em 31/05/2012 22:25

A GED da 5ª CRE parabeniza a escola pelo projeto realizado. Não é nenhuma 
surpresa para nós a qualidade e compromisso com os alunos que o nosso querido 
CIEP Augusto Pinheiro demonstra nesse e trabalho, bem como no trabalho 
pedagógico da escola como um todo. Ficamos muito felizes!
Postado por 
Henrique
 em 31/05/2012 23:40

Parabéns, para a nossa  professora Stefania,ela não só se preocupada em educar, 
mas também em fazer as criaças  gostar da leitura e da escola. Stefania a 
professora que faz acontecer.bjs
Postado por 
Teresa matos
 em 01/06/2012 16:59

Isso sim é uma professora de valor,parabéns pela sua iniciativa.
Postado por 
Teresa Matos
 em 01/06/2012 20:07

Parabéns, 
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A cidade, o estado, o país precisam  muito de iniciativas assim.   
Paulo Martins
Postado por 
Paulo Martins
 em 01/06/2012 20:10

Stefania parabéns pela iniciativa, criação e concretização do projeto. Você é 
espetacular!
Postado por 
Kika
 em 02/06/2012 14:01

Professora Stefania seu trabalho é digno e gratificante! Parabéns!
Postado por 
Edwiges Costa
 em 02/06/2012 14:10

Stefania, parabéns espero que você consiga tudo de bom, boa sorte.
Bjs
Postado por 
regina Celia
 em 04/06/2012 09:56

Parabéns pela iniciativa.
Postado por 
Thaigo Pereira
 em 05/06/2012 15:21

Parabéns pelo lindo projeto. Espero que se espalhe por todas as esclas 
municipais.
Postado por 
antonio carlos
 em 05/06/2012 15:46

Projeto bem elaborado, que torna o ensino mais dinâmico e desperta nos alunos o 
gosto pela literatura. Iniciativas como esta devem ser estimuladas sempre. 
Felicitações à Professora.
Postado por 
Ricardo Gonçalves
 em 07/06/2012 06:23
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 29/05/2012
<TÍTULO>
Livros, Cinema e Teatro na VII Feira Literária da Sampaio

<TAGS>
Tags: 
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8ªcre, projetos.
A E.M. Sampaio Corrêa realizou sua VII Feira Literária.
Filmes e livros
foram selecionados para a abordagem do tema que faz parte do Projeto Político 
Pedagógico da escola: Exercitando os Valores na Escola de Paz! 
Como resultado, o evento contou com uma variedade de trabalhos e apresentações 
feitos pelos alunos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet

projetos
(334)

8ªcre
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<COMENTÁRIOS>

Muito bom ver as escolas se movimentando em prol da Cultura e da Expressão 
Artística. Parabéns, Sampaio Correia!
Postado por 
Elaine
 em 29/05/2012 09:20

Sou professora da E.M.Sampaio Corrêa e amei fazer parete desse projeto.Fico 
feliz de ver como nosso trabalho e dedicação está sendo apresentado.Nossos 
alunos ficaram muito felizes em participar e desenvolver seus trabalhos.Foi 
muito enriquecedor esse tema cinema, pois trabalhava assuntos que eles conheciam
e dominavam.Eles amaram os dias de cineminha com direito a pipoca e guaraná.Até 
o próximo projeto.
Postado por 
Fernanda de Souza Barros Silva
 em 29/05/2012 10:15

Foi muito bom poder participar como professor destas atividades na Sampaio e 
melhor ainda em ver o entusiasmo e participaçao de todos, alunos,comunidade e 
funcionários! Ficou um trabalho muito bacana e produtivo!
Postado por 
Paulo Renato Silva
 em 29/05/2012 10:23

Parabéns, querida amiga Vanuzia! Como sempre Pedagógica e competente!  Muito 
feliz em ver "a minha escola do coração", muito bem cuidada por você! Parabéns a
sua equipe! Saudades! Beijo carinhoso na Tia Conceição e na Maria Acélia... E 
toda a Equipe de Apoio. AMO VOCÊS!
Postado por 
lelia
 em 29/05/2012 10:34

Parabéns a todos da E.M. Sampaio Corrêa!!! Orgulho de ser da oitava!!! Um abraço
da Jô.
Postado por 
Jô Cruz
 em 29/05/2012 12:22

Apresentação Fantástica, Equipe maravilhosa, é uma honra fazer parte desse 
grupo...bjs
Postado por 
Luiz Carlos
 em 29/05/2012 12:23

O que dizer uma "mãe" diante do progresso de seu "filho"?
Nossa! Como me orgulho de você!
É isso aí Equipe minha, tão querida... Trabalhar para/com esta comunidade faz de
nós melhores seres humanos a cada dia...

Página 1423



RIOEDUCA 2
Valeu!!!!
Postado por 
Vanuzia
 em 29/05/2012 13:19

PARABÉNS A TODOS,PRINCIPALMENTE A DIREÇÃO PELA EQUIPE COESA DESTA UNIDADE 
ESCOLAR.ESTE SUCESSO É O RESULTADO DA PARTICIPAÇÃO DE TODOS.
Postado por 
EDINA BORGES
 em 29/05/2012 16:48

Pessoas queridas da "minha" SEMPRE Sampaio Corrêa, estou muito feliz em ver e 
saber do trabalho que vocês estão realizando! (o que para mim, não é surpresa 
nenhuma)!!! Me orgulho muito por um dia ter feito parte dessa equipe maravilhosa
e ter colaborado para construir, junto a vcs, esse grupo família que arregaça as
mangas e vai à luta, querendo sempre o melhor para as nossas crianças...   
Saibam, que aqui,de pertinho ou de longe, estou torcendo cada vez maispelo 
sucesso de vcs!!!!
Postado por 
Marilda
 em 29/05/2012 19:44

Parabéns meninas , amigas professoras e equipe da Sampaio Corrêa. Pelo sucesso 
da nossa Feira Literária. Me orgulho de poder participar desse grupo, que com 
garra e determinação consegue trasformar uma realidade e fazer feliz essas 
crianças que são o alicerce do nosso trabalho. Parabéns!!!!!!
Postado por 
Eliane Cardinali
 em 30/05/2012 12:39

Nossa escola é um espetáculo!!!!!! Quando queremos, fazemos acontecer!!!!!!!
Postado por 
Bárbara
 em 04/07/2012 21:37

Sucesso é a hahilidade de "ir" delineando a vida com simplicidade.Sonhamos com 
possibilidades sem perder o entusiasmo.
 Parabéns! amados! da nossa escola querida! Essa é a equipe que faz acontecer!
Postado por 
Nires dos Santos Souza
 em 08/07/2012 23:15
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 30/05/2012
<TÍTULO>
E. M. Lauro Travassos Contribuindo Por Um Mundo Melhor

<TAGS>

Página 1424



RIOEDUCA 2
Tags: 
8ªcre, projetos.
A equipe pedagógica da Escola Municipal Lauro
Travassos
acredita que somente o conhecimento pode ser o caminho para o uso dos recursos 
naturais com responsabilidade e consciência de preservação.
Desse pensamento, surgiu o projeto 
Por Um Mundo Melhor
, que vai mudar a área externa da escola.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

projetos
(334)
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8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

Conheço o trabalho dessa escola, é um trabalho de excelência. A equipe está de 
parabéns!
Postado por 
Shirlei Videira de Deus
 em 30/05/2012 09:21

Alunos  da E.M. Lauro Travassos parabéns pelo projeto.Aproveitem e levem a idéia
para nosso Prefeito Eduardo Paes plantar  "nim" em todo município do RJ.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 30/05/2012 10:37

Isto é que eu chamo de uma parceria de sucesso! A experiência dos mais velhos 
colaborando com a aprendizagem dos alunos. Uma idéia genial, que pode ser usada 
para passar inúmeros conceitos!! Parabéns para a equipe e para a Dona Maria.
Postado por 
Adriano
 em 30/05/2012 18:17

Parabéns à Escola Municipal Professor Lauro Travassos! Projeto bastante 
interessante  desenvolvido de maneira lúdica, agradável e eficiente. Mais uma 
vez comprovando que a parceria escola x comunidade contribui para uma 
aprendizagem de sucesso! Preservar o meio ambiente é garantir o futuro da 
espécie humana!!!
Postado por 
Elaine Eias
 em 30/05/2012 20:32

Parabéns professores e alunos pelo excelente projeto! Nossa comunidade está de 
braços abertos para contribuir com a E.M. Lauro Travassos.Escola comprometida 
com a verdadeira formação dos seus alunos!!!
Postado por 
Luci
 em 30/05/2012 20:39

Agradeço o incentivo e  o apoio da professora Neilda para  publicação deste 
projeto que é motivo de orgulho para nossa escola.
Postado por 
Vania Videira de Deus
 em 30/05/2012 22:51

Parabéns para nossa escola linda, querida e maravilhosa. É devido ao empenho da 
diretora, dos professores , dos alunos e da comunidade que alcançamos esse 
grande sucesso !
Postado por 
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simone
 em 31/05/2012 19:35

Lauro Travassos é sinônimo de sucesso. Parabéns a todos os envolvidos no 
projeto!
Postado por 
Alessandra
 em 01/06/2012 20:30

Projeto lindo e maravilhoso realizado pela nossa escola ! Parabéns Vania e 
também para todos que colaboraram  para a realização do mesmo.
Postado por 
professora simone
 em 04/06/2012 19:46
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 01/06/2012
<TÍTULO>
O Blog da Creche Municipal Vila Progresso

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, educaçãoinfantil.
Para se alcançar o alvo de sermos uma Cidade de Leitores, estimular a 
curiosidade sobre o texto é uma iniciativa que pode dar certo!

Na Creche Municipal Vila Progresso, as crianças têm seus primeiros contatos com 
o livro de forma din
mica e l
dica, buscando promover o gosto pela leitura e pelos livros.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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educaçãoinfantil
(100)

<COMENTÁRIOS>

Lendo se conhece no mundo.
Parabéns pelo Projeto "Conta, Reconta e Faz de Conta"
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 01/06/2012 15:27

Crianças e livros: uma combinação que só pode dar certo! Parabéns para a Creche!
Parabéns, 8ªCRE
Postado por 
Adriano S. Sales
 em 02/06/2012 00:42
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 30/05/2012
<TÍTULO>
Um Novo Olhar sobre a Fazenda

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, troféurioeduca.
A E. M. Pedro Fernandes realiza 
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com seus alunos e com a comunidade escolar o Projeto Um Novo Olhar Sobre a 
Fazenda, com o objetivo de resgatar a história da Fazenda Botafogo e o respeito 
por parte dos moradores, pelas suas origens
.

Vista do Conjunto Habitacional Fazenda Botafogo

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca na 6
 CRE

Twitter: @PatriciaGed

E-mail:
 pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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6ªcre
(247)

troféurioeduca
(32)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todos da E.M. Pedro Fernandes!!!! Vocês realizam um trabalho de 
qualidade com muito amor e carinho.
Postado por 
Patricia Fernandes
 em 30/05/2012 19:15

Parabéns à querida Júnia e equipe pelo maravilhoso trabalho, pela sensibilidade 
e compromisso. Beijos mil nos miudinhos!!!!!
Ps: Quero uma carona neste ônibus!
Postado por 
Kátia Barboza
 em 31/05/2012 18:41

O trabalho de vocês é brilhante pois reside na importância da história oral como
fonte subsidiária e complementar para a pesquisa histórica local. 
Trabalhar com a construção da história a partir da oralidade mnemônica, 
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ressaltando-se o sujeito histórico a partir da memória como forma metodológica é
um passo sem dúvida inovador e de grande importância na área da educação. 
Parabéns a todos envolvidos no projeto!!!
Postado por 
Christiane Penha
 em 31/05/2012 19:08

Amigos da E.M Pedro Fernandes, gostei muito do trabalho realizado com nossos 
pequenos. A Fazenda  Botafogo faz parte da história destas crianças e como tal 
deve ter um olhar direcionado dentro da escola. Parabéns!
Cássia
Postado por 
Cássia
 em 31/05/2012 19:30

Parabéns a direção, professores e funcionários pelo trabalho realizado. Parabéns
aos pais e principalmente as crianças. Adorei!!! Beijos.
Postado por 
FatimaBarcellos
 em 31/05/2012 23:54

A equipe e os alunos da escola Pedro Fernandes estão de Parabéns!!! O trabalho 
realizado demonstra todo empenho e dedicação por uma educação pública de 
qualidade.
"...se todos fossem iguais a você..."
Postado por 
Lúcia Brizzio
 em 07/06/2012 20:17
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 30/05/2012
<TÍTULO>
1ª Dia Temático do Projeto Amigos da Escola

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, eventos.
O CIEP Rubens Gomes comemorou o 1
 Dia Temático do projeto Amigos da Escola, no dia 18 de maio. Este evento teve 
como temática o valor da leitura, que busca desenvolver nos alunos o prazer pela
leitura e a alfabetização dos mesmos no primeiro ano do Ensino Fundamental.

Vista da frente do Ciep Rubens Gomes

O 
CIEP Rubens Gomes 
foi criado em 1987, a partir da mobilização da Equipe da Comunidade. O Patrono 
do CIEP, Rubens Gomes, nasceu em outubro de 1917. Pertenceu à comunidade de 
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Camboatá, onde residiu durante muitos anos. Nesta comunidade, ele desenvolveu 
papel de total relev
ncia à comunidade.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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6ªcre
(247)

eventos
(210)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns à toda a comunidade escolar pelo trabalho de qualidade desenvolvido e 
que com certeza impacta positivamente a comunidade de Costa Barros que tanto 
precisa de nosso envolvimento, competência e profissionalismo! Parabéns a cada 
pessoa que participou, direta ou indiretamente, do trabalho realizado e 
apresentado.
Postado por 
HUGO NEPOMUCENO
 em 30/05/2012 14:00

Fico muito feliz em ter vocês como professores da nossa rede:  comprometidos com
a educação e formação de seus alunos. Parabéns a todos pelo trabalho maravilhoso
que realizam
Postado por 
Patricia Fernandes
 em 30/05/2012 19:10

Parabéns a todos do Ciep Rubens Gomes, pioneiro no Projeto Amigos da Escola na 
6ª CRE!
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Postado por 
Kátia Barboza
 em 31/05/2012 18:49

Carlos Drummond de Andrade disse que "A leitura é uma fonte inesgotável de 
prazer mas por incrível que pareça, a quase totalidade, não sente esta sede.". 
Parabéns pela escola pelo belíssimo trabalho de incentivo à leitura. O trabalho 
de vocês faz a diferença.
Postado por 
Christiane Penha
 em 31/05/2012 19:00

Parabéns pelo trabalho realizado ! Gostei muito da Rua da Leitura. Vamos 
promover a leitura em todos os espaços!!!! Sucesso! 
Cássia
Postado por 
Cássia
 em 31/05/2012 19:49

Parabéns a toda comunidade escolar pelo lindo trabalho realizado.
Postado por 
FatimaBarcellos
 em 31/05/2012 23:56

Essa escola faz um trabalho que busca a diferença. Trabalho a pouco tempo nessa 
instituição, mas já me sinto bastante engajada na causa, na colaboração para a 
formação social dos nossos alunos. CIEP Rubens Gomes, parabéns!!!
Postado por 
valéria santana da silva
 em 01/06/2012 14:38

Fico feliz em ver a continuidade do Projeto Rua da Leitura começado por mim em 
2011 no CIEP. A Rua da Leitura é um espaço de leitura livre e prazerosa, onde 
todos da comunidade escolar pode frequentar. Parabéns!!!
Postado por 
Marisa Helena
 em 03/06/2012 23:41

Adorei o trabalho e o ambiente escolar demonstrado. Cada vez mais acredito que o
desempenho de nossas crianças está atrelado a profissionais empenhados e 
dedicados que fazem seu trabalho com amor e qualidade.Parabéns a todos do CIEP 
Rubens Gomes
Postado por 
Lúcia Brizzio
 em 07/06/2012 20:23
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 30/05/2012
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<TÍTULO>
O Espaço Virtual das Mulheres do Quafá

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, blogdeescolas.
A Creche Municipal Mulheres do Quafá tem um espaço criado para interagir com a 
comunidade onde a escola está inserida. 
Criado em 2011, o Blog é um espaço para registro das atividades que são 
desenvolvidas pelas crianças na Creche.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet

8ªcre
(193)

blogdeescolas
(54)
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns C.M Mulheres de Quafá pelo trabalho de qualidade e lindo bloger.Já sigo
o blog e acesso há muito tempo.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 30/05/2012 10:27

Por que será que a creche tem esse nome "Melheres do Quafá"? Quem seria o Quafá?
rsrs. Não é curioso? O Blog é bem legal mas não dá essa informação. Fica a dica!
Abs
Postado por 
Roberto B. Santos
 em 30/05/2012 15:56
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 31/05/2012
<TÍTULO>
Juntos, Somos Melhores!

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, projetos.

Cada vez mais o trabalho em equipe é valorizado,
porque ativa a criatividade e quase sempre produz melhores resultados do que o 
trabalho individual. Por isso a C.M. Gercinda Rosa Fonseca criou o Projeto 
Juntos, Somos Melhores!
 envolvendo toda a sua comunidade.

A Creche Municipal Gercinda Rosa Fonseca está localizada em Cascadura, Rio de 
Janeiro, e atende as crianças da Comunidade do Fubá.

Temos uma equipe pedagógica muito unida e com o propósito de sempre oferecer o 
melhor para nossas crianças.

C. M. Gercinda Rosa Fonseca

O 
Blog da Creche
 foi criado em novembro de 2011, com a finalidade de mostrar a todos o trabalho 
desenvolvido com muito carinho por todas as equipes.

[VÍDEO]

Página 1436



RIOEDUCA 2

Juntos, somos melhores! 

Justificativa:

Através de literaturas como:
 Menina Bonita do Laço de Fita
, 
O cabelo de Lelê
 e 
Peppa
 pode-se explorar a heterogeneidade na escola, culturas em que estão inseridos, 
como: comidas típicas, costumes, danças, brincadeiras, vocabulário e religião...
Com isso, formar cidadãos conscientes de seus direitos e deveres na sociedade 
com base no respeito ao outro.

Sabendo que o Brasil é um país miscigenado, desde cedo faz-se necessário 
conhecer as diversas etnias existentes e aprender a valorizar a sua. Desde muito
cedo, os pequeninos entram em contato com discursos preconceituosos e 
discriminatórios e por isso surgiu a ideia do 
Projeto: Juntos Somos Melhores
, que vai provocar uma discussão não só com os pequenos, mas também com toda a 
comunidade escolar, para que todos aprendam a respeitar as diferenças.

Objetivos: 

 Conhecer as diferentes etnias

 Conscientizar o educando 
para que este valorize a sua raça;

 Trabalhar a autoestima no educando, para que este possa relacionar-se com o 
outro;

 Apresentar os diferentes costumes e hábitos;

 Compreender que apesar de diferentes, temos os mesmos direitos.

Desenvolvimento: 

As atividades serão elaboradas através das histórias Menina Bonita do Laço de 
Fita, O cabelo de Lelê e Peppa. 
M
sica: Somos todos iguais, da Cristina Mel, confecção de cartazes sobre as 
contribuições da raça negra ao nosso país (vocabulário, cantigas, brincadeiras, 
culinária...), pintura, fantoche, vídeo: A princesa e o sapo, sucata e dobradura
para confecção das personagens da história Menina bonita do laço de fita, 
oficina de beleza, desfile, recorte e colagem e brincadeiras.
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Recursos: 

Livros, Cd, DVD, fantoches, sucatas, cola colorida, guache, pincéis, esponja de 
aço, papel 40k, TNT, materiais pedagógicos...

Culmin
ncia: 

A culmin
ncia será através de exposição dos trabalhos e aquele que visitar a exposição 
ganhará uma boneca negra, confeccionada com pirulito e Desfile de Etnias

Duração do projeto:

um mês

Equipes: Administrativa
, composta pelas professoras Clauzete, Gestora, Andréia, Diretora Adjunta; 
Pedagógica
: Professoras de Educação Infantil: Luciana, Danielle,Carina, Priscila, 
Eleonora, Viviane e Cátia; 
Agentes Auxiliares de Creche
: Elis
ngela, Fátima , Luciana, Isanil, Brena, Iracema, Jacqueline, Ilda, Valéria, 
Maria Cristina, Rafael, Lindava, Jane, Wanderli, Sheila, Ros
ngela, Marília, Lea, Shirley, Rosicleide, Sérgio e Patrícia; 
Apoio;
Portaria
: Edson e Rose Mary;
Cozinha:
ngela, Lazyr, Fenanda e Márcia;
Serviços Gerais :
Ana e Ana L
cia.

Escolas e professores, querem publicar um projeto ou uma atividade que fez a 
diferença na vida de seus alunos? 

Então, escreva para nós, clicando 
SOBRE NÓS 

e contate o professor representante da sua CRE.

Regina Bizarro_ Representante do Rioeduca 5
CRE

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net
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Twitter: @rebiza

[FOTO]

projetos
(334)

5ªcre
(268)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns, equipe! Juntos seremos melhores!
Postado por 
Fátima Cristina
 em 31/05/2012 22:15

Parabéns a toda equipe que se envolve e trabalha cada vez mais em prol de nossas
crianças. Vocês são demais!!!!
Postado por 
Andréia
 em 01/06/2012 13:27
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quinta-feira, 31/05/2012
<TÍTULO>
...Te Conhecendo, Te Conquistando!

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, troféurioeduca.

A professora Renata do EDI Professora Miltolina da Silva realizou com a turma do
EI 11 o projeto Te Conhecendo, Te conquistando durante o 1
 bimestre. Este projeto tem por objetivo principal o fortalecimento de laços de 
amizade e cooperação na formação de grupo.

Nesta etapa da vida, as crianças precisam muito de orientação quanto às suas 
atitudes ao tratar os colegas de turma e a professora, a fim de que se tornem 
sociáveis e consigam viver com o grupo. Este projeto ajudará a criar situações 
que desenvolvam a integração da turma, o respeito ao próximo e também os 
direitos e deveres de cada sujeito.

Durante a realização do projeto 
Te Conhecendo, Te Conquistando,
a professora trabalhou com a turma os seguintes assuntos: acolhimento, escola, 
identidade, carnaval, páscoa, moradia, família (com foco na mãe), Rio+20, semana
do combate à obesidade e do incentivo a uma alimentação sáudável e dia mundial 
da água.

Justificativa:

As datas comemorativas e os acontecimentos marcantes do ano ajudam a estabelecer
relações entre os conhecimentos sistematizados na escola e a vida das crianças 
fora dela e tornam mais concretas as vivências do cotidiano escolar. Assim é 
possível desenvolver os alunos em todos os aspectos (cognitivo, emocional, 
social) de forma alegre e participativa.

O universo da Educação Infantil é cheio de ferramentas e suportes e facilita 
para
 a criança essa leitura do mundo em que ela está inserido,
sendo de responsabillidade do
 professor auxiliá-la através de brincadeiras, conversas, histórias e atividades
dirigidas.

Objetivos:

* Introduzir no planejamento da turma as datas comemorativas e os acontecimentos
do calendário da SME que são inerentes ao universo da Educação Infantil que 
nortearão a aprendizagem significativa dos alunos;

* Acolher as crianças e formar nelas um espírito de amizade e cooperação;
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* Fortalecer a autoestima dos alunos e valorizar o indivíduo;

* Definir o carnaval como uma manifestação cultural da sociedade em que vivemos 
e mostrar as diferentes formas de se brincar o carnaval no país e ao longo das 
décadas;

* Trabalhar o verdadeiro sentido da páscoa e mobilizar o grupo em relação a 
sermos mais amáveis, carinhosos, solidários, unidos, etc.

* Mostrar que existem variedades em relação ao tipo de moradia e ensinar que 
cada um
possui um endereço;

* Trabalhar a localização da casa em relação à escola e vice-versa, e a 
orientação através da elaboração de mapas simples que ensinem o trajeto, 
informando os principais pontos de referência;

* Valorizar a import
ncia da família respeitando suas diversificadas formas atuais, com ênfase na 
figura materna devido ao dia das mães;

* Mostrar a import
ncia de uma alimentação saudável e combater a obesidade infantil na escola;

* Alertar os alunos sobre as questões ambientais como: uso consciente da água, 
descarte correto do lixo e consumo responsável, buscando formar uma postura 
sustentável;

* Ampliar o conhecimento dos alunos através de novas vivências e passeios;

Os alunos do EI 11 confeccionaram uma viseira para o primerio dia de aula com a 
frase 
Que bom que você veio!
. Para a primeira semana, construiram um boneco e uma boneca segurando um 
copinho com balas e com a frase 
Nossa primeira semana foi especial!
.

Foram realizadas também din
micas e atividades dirigidas para a socialização, fortalecimento de laços de 
amizade e cooperação no grupo.

[FOTO]

A professora realizou a pesagem dos alunos, pesquisas sobre a import
ncia dos alimentos saudáveis na nossa dieta e passeio pelos diferentes espaços 
da
 escola para mostrar a sua localização e suas funções. Além dos passeios pelo 
ambiente escolar, foram oferecidos aos alunos uma visita ao Museu do Índio, ao 
Zoológico e ao Salão do Livro.
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[FOTO]

O baile de carnaval foi realizado com diversos tipos de m
sica: marchinha, frevo, axé, samba enredo, samba funk, etc. Assim, os alunos 
tiveram oportunidade de ter
contato com vários gêneros musicais.

[FOTO]

[FOTO]

Vários passeios pelo entorno da escola com enfoque nas questões ambientais foram
organizados com os alunos do EI 11.

[FOTO]

A professora não esqueceu da sa
de dos pequeninos! Uma visita de uma dentista e de um pediatra foi agendada. 
Estes profissionais realizaram uma avalição dos alunos
 e fizeram os devidos encaminhamentos e atendimentos.

[FOTO]

Os alunos fizeram uma apresentação para a comunidade escolar na festa da Páscoa 
e na festa das Mães. 

[FOTO]

[FOTO]

A avaliação será feita durante todo o projeto, podendo ser individual ou 
coletiva,
 para saber se será necessário alguma alteração no cronograma de atividades e 
para sinalizar se os objetivos estão sendo alcançados ou se precisam ser 
repensados.

A culmin
ncia será realizada ao longo das apresentações para toda a comunidade escolar e 
ao final de cada período.

Foram utilizados os seguintes materiais: livros, CDs, DVDs, revistas, tintas e 
outros materiais necessários para a confecção dos trabalhos individuais, em 
grupo ou produzidos pelo professor após explicações e diálogos que exijam 
expressão oral dos alunos.

Os alunos, os
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responsáveis, os
professores e demais profissionais da escola, além de parceiros da área de sa
de, se envolveram no projeto Te Conhecendo, Te Conquistando com o objetivo de 
torná-lo um sucesso. E foi isso que aconteceu! O projeto foi um verdadeiro 
sucesso!!!

Parabéns à professora Renata pelo belíssimo projeto realizado com os alunos. São
ações como estas que fazem a diferença na vida escolar e social dos nossos 
alunos.

Gostou deste projeto? Deixe um comentário nesta postagem! Vamos prestigiar o 
trabalho dos nossos colegas da rede!

Envie você também o seu projeto para o representante do Rioeduca da sua CRE para
que ele seja publicado no Portal Rioeduca.

Aproveite este espaço! Ele é meu, é seu, é nosso!

Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca na 6
 CRE

Twitter: @PatriciaGed

E-mail: 
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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6ªcre
(247)

troféurioeduca
(32)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pelo trabalho realizado !!!! Trabalhar as relações humanas é o primeiro
passo para o sucesso dos nossos alunos!!!!
Postado por 
Patricia Fernandes
 em 31/05/2012 08:51

Me conquistaram e foi fácil, fácil... Parabéns professora Renata pelo belíssimo 
trabalho, parabéns equipe da EM Miltolina pelo empenho e dedicação. Muitos 
beijinhos nos miudinhos!!!
Kátia Barboza
Postado por 
Kátia Barboza
 em 31/05/2012 18:55

Ai que saudade de vcs!!! Beijocas pra todo mundo!!!
Postado por 
Márcia Ramos
 em 24/08/2012 21:58
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 31/05/2012
<TÍTULO>
E. M. Honduras e o Projeto Pombo Correio

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos.

A Escola Municipal Honduras iniciou no dia 2 de maio de 2012 o Projeto Pombo 
Correio,

     em conson
ncia com Projeto Político Pedagógico 
Escola de Leitores, Alunos Escritores
.

Página 1444



RIOEDUCA 2

[FOTO]
A Diretora Adjunta Paula, professora M
L
cia,
 Coord.Pedag. Marcia e os 
Pombos Correios
 Lucas e Nayana
 (T.1301)

O Projeto Pombo Correio foi elaborado a partir das observações dos resultados 
das avaliações e contou com a participação dos professores, coordenadora, 
direção, merendeiras, agentes educadores, estagiárias e voluntários, que 
serviram de exemplos e mediadores do projeto. Inicialmente, os adultos ficaram 
encarregados de escrever cartas para as turmas.

[FOTO]

Todas as turmas receberam, no mínimo, duas cartinhas. Este início do Projeto 
funcionou como um modelo para nossos pequenos escritores, que ao receberem a 
cartinha, observaram com seus professores os elementos presentes neste meio de 
comunicação: o que é uma carta, para que serve, o que não pode faltar neste tipo
de texto (destinatário, mensagem, remetente) para atingir o seu objetivo. O 
Projeto Pombo Correio, como o próprio nome nos remete, é a troca de mensagens.

No caso da E. M. Honduras, o referido projeto começou com cartas escritas pelos 
adultos para as turmas e a seguir, os próprios alunos também elaboraram suas 
mensagens. A escola abraçou o Projeto de escrita de cartas e transformou a 
entrega numa verdadeira festa.

[FOTO]

[FOTO]

JUSTIFICATIVA 

O Projeto Pombo Correio tomou forma após análise dos resultados das avaliações 
de diagnose e das avaliações do 1
 bimestre, e sendo coordenadora percebi a necessidade de ações para o incentivo 
da prática da leitura e produção escrita entre alunos. Assim, junto àdireção e 
aos professores, procuramos dinamizar, dentro do universo escolar, a valorização
da arte da escrita dos nossos alunos. 

Procuramos promover o trabalho de leitura e escrita, não apenas como 
decodificação de códigos, mas possibilitar que nossos alunos sejam capazes de 
utilizar suas produções para uma função social: a comunicação. Todo trabalho foi
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elaborado para atender os nossos pequenos escritores da Educação Infantil, 
passando pelos anos iniciais (1
, 2
 e 3
), turma de Acelera e Classe Especial. 

[FOTO]

P
BLICO:
 Alunos da Educação Infantil, dos 1
, 2
 e 3
 anos, Acelera, Classe Especial, professores, coordenadora, diretoras, 
funcionários, estagiárias e voluntários.

TEMPO
: Durante o ano letivo

OBJETIVOS 

Formar leitores e escritores para produção textual com a função social da 
comunicação e incentivar a criação de uma rede que resgate o hábito de escrever 
bilhetes, cartas, mensagens ilustradas como forma de expressar ideias, 
sentimentos, amizade, questionamentos, etc.; 

Apresentar o adulto como exemplo de agentes nas produções escritas, para que, a 
seguir, o próprio aluno assuma a função de escritor;

Assegurar a aprendizagem com a participação ativa e prazerosa do aluno;

Levar o educando a usar a arte da leitura e escrita para suas ações no 
cotidiano;

Dar oportunidade do educando ampliar seu vocabulário, reconhecer que o que 
pensa, fala, sente, vê, ouve pode ser escrito para outro compartilhar;

Trabalhar os elementos importantes de uma comunicação escrita como a carta 
(remetente, mensagem e destinatário);

Formar uma 
Corrente do Bem
 com incentivo de mensagens de amizade, carinho, elogio, convite para 
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participação no Projeto;

Valorizar as diferentes formas de registros usados pelos pequenos escritores: 
desenhos, palavra, frase, texto e colagem;

Incentivar a expressão escrita dos alunos.

[FOTO]

ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO

Falar com a comunidade escolar sobre o PROJETO e incentivar a participação de 
todos.

Preparar o cartaz com a divulgação do Projeto.

Escrita das cartinhas para as turmas pelos professores regentes de turma, de 
Educação Física, Inglês, Sala de Recursos, coordenadora, direção, merendeiras, 
agente educadora, estagiárias e voluntários.

Após a entrega das primeiras cartas que serviram de exemplos, incentivar as 
produções pelos próprios alunos.

Pedir aos professores (turmas de 3
 ano) que indiquem um grupo que fique responsável por entregar as mensagens aos 
destinatários. Obs. Haverá um rodízio de alunos 
carteiros
 entre as turmas do 3
 ano.

Determinar um dia da semana para a entrega das mensagens.

Preparar caixas e escolher o local para deixá-las expostas para a colocação das 
mensagens.

Lembrar sempre a necessidade do nome e a turma do remetente e do destinatário

.

     Comentar sobre o tipo de mensagem, 
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incentivando a escrita de mensagens res

peitosas, carinhosas e positivas para uma 
Corrente do Bem
.

Incentivar a participação de todos da comunidade escolar, mesmos os que estão 
iniciando o processo de alfabetização, lembrando que a mensagem pode ser através
de desenho.

Comentar que as mensagens podem ser escritas em casa e colocadas durante a 
semana na Caixa de coleta.

DINAMIZADORES
: Coordenadora pedagógica, Diretoras, Professores, Merendeiras, Agentes 
Educadoras, Voluntários e Estagiários.

AÇÃO DO POMBO CORREIO
:

As segundas- feiras, após o Hino, falar ao microfone, lembrando da escrita das 
cartinhas.

     Incentivar a escrita de mensagens 
respeitosas.

     Passar nas salas e avisar ou lembrar a 
escrita das mensagens.

     Comunicar o dia para entrega pelos 
carteiros 
Pombo Correio
- Sexta-feira.

AVALIAÇÃO

Foi interessante observar a reação dos alunos quando o carteiro 
Pombo Correio
 chegava com uma cartinha com mensagem para a turma. No início, surpresa, logo a
seguir alegria e interesse com falas: 
Eu também quero escrever
, 
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Posso mandar pra tia?, 
Para o colega de outra turma?
, 
Pra minha mãe?
, etc. O interesse e a euforia tomaram conta até dos pequenos da EI, que com 
suas cartinhas desenhadas fizeram a alegria dos que receberam: professor de 
Educação Física, diretora, coordenadora, merendeira. Todos queriam mandar e 
receber cartinhas. Foi contagiante. Não podemos esquecer o carinho e o empenho 
dos professores, funcionários, estagiárias, voluntários na elaboração e 
ilustração de cada cartinha, cada uma mais linda que a outra.

IDEALIZADORA: MARCIA PATROCINIO 
 COORDENADORA PEDAGÓGICA

... A escrita, por sua vez, sendo um produto cultural, depende do ensino 
intencional e organizado, pois não se realiza através da herança genética, como 
acontece com a fala... É obrigação da escola socializar o conhecimento da 
escrita a todos os educandos, uma vez que é direito do educando a aquisição da 
linguagem escrita, tanto a leitura como a escrita....
 (LIMA, Elvira Souza, Quando a criança não aprende a Ler e a Escrever,2003)

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Q orgulho de vcs!!!! Meus queridos colegas no Rioeduca!!!
Postado por 
Raphaella Marques
 em 02/06/2012 15:11

Parabéns E.M.Honduras pelo Projeto Pombo Correio.Escrever cartas e recados para 
os colegas de turma e professores é sempre muito bom e incentivador .Na escola 
os alunos amavam  realizar este trabaho.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 02/06/2012 16:29

Que sucesso! Formando pequenos escritores!
Postado por 
Giselle Portela
 em 06/06/2012 14:22

Parabéns! Gostei muito!
Postado por 
Marilza Andrade
 em 26/07/2012 12:26
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 31/05/2012
<TÍTULO>
Rubens Reduzindo, Reutilizando e Reciclando
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<TAGS>
Tags: 
6ªcre, troféurioeduca.

A professora Tatiana Masello do
CIEP Rubens Gomes realiza o projeto Rubens Reduzindo, Reutilizando e Reciclando 
com toda a comunidade escolar. Com esse projeto, ela pretende promover o 
desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas m
ltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, 
sociais, econômicos, culturais e éticos.

[FOTO]

A partir de um levantamento diagnóstico elaborado e aplicado pelos alunos da U. 
E., foram definidas metas de intervenção com o objetivo de estimular o 
fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental da 
comunidade em que está inserido o CIEP.

Com base nas informações adquiridas,
a professora Tatiana Masello criou
um Plano de Ação que deverá fornecer resultados a curto, médio e longo prazo. O 
que será apresentado a seguir, é uma parte de um todo, ou seja, os primeiros 
passos deste projeto.

[FOTO]

A professora
e os
alunos do 
CIEP Rubens Gomes 
desenvolveram atividades inclusivas e colaborativas, onde alunos buscaram 
parcerias que possibilitassem a ampla divulgação dos ideias sustentáveis, 
defndidos pelo CIEP.

O projeto tem por
 objetivo contribuir para a mudança de hábitos, através da conscientização e 
construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada. Toda a comunidade 
escolar foi estimulada a participar, cabendo ressaltar que os alunos da Sala de 
Recursos Multifuncionais estiveram ativamente presentes em todo processo sob 
orientação da professora Tatiana Masello. A referida professora é a idealizadora
do projeto e
regente em SRM no Atendimento Educacional Especializado. A citada experiência é 
motivo de grande orgulho por representar significativo avanço para uma real 
Educação Inclusiva.

[FOTO]

O CIEP Rubens Gomes iniciou a implementação de uma preliminar c

Página 1451



RIOEDUCA 2
oleta seletiva
. Contudo, parcerias serão buscadas para que haja conscientização promovida por 
técnicos treinados especificamente para o tema.

[FOTO]

Alunos visitam o entorno da escola

Então ... o desafio seguinte foi lançado! Óleo diferente! A ação da escola para 
salvar o meio ambiente!

O projeto 
Óleo Diferente, Nossa Ação para Salvar o Meio Ambiente 
tem caráter socioambiental e pretende através da educação incentivar atitudes 
sustentáveis que busquem reduzir os impactos ambientais causados pelo descarte 
indevido do óleo de cozinha em locais impróprios; tais como, vasos sanitários, 
pias, rios, dentre outros que possam influenciar negativamente na qualidade das 
fontes de recursos naturais.

[FOTO]

Desse modo, o primeiro passo foi passar a recolher óleo de cozinha usado e 
estocá-lo para, finalmente, reutilizá-lo em forma de sabão. Para isso, os alunos
participarão de oficinas onde a técnica será ensinada.

[FOTO]

Muitos problemas de vazamento, entupimento e mau cheiro de esgoto são causados 
por tubulação obstruída por óleo de cozinha solidificado.
 Temos que fazer a nossa parte entregando o óleo usado em local apropriado!

[FOTO]

O CIEP Rubens Gomes está certo de que o caminho encontrado levará todos ao 
fortalecimento da cidadania e solidariedade, fundamentos para o futuro da 
humanidade.

[FOTO]

Você separa, nós recolhemos e a natureza agradece!

Parabéns à professora Tatiana Masello do CIEP Rubens Gomes, 
pelo belíssimo projeto realizado com os alunos. São ações como estas que fazem a
diferença na vida escolar e social dos nossos alunos.

Gostou deste projeto? Deixe um comentário nesta postagem! Vamos prestigiar o 
trabalho dos nossos colegas da rede!
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Envie você também o seu projeto para o representante do Rioeduca da sua CRE para
que ele seja publicado no Portal Rioeduca.

Aproveite este espaço! Ele é meu, é seu, é nosso!

Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca na 6
CRE

Twitter: @PatriciaGed

E-mail: 
pferreira@rieoduca.net

[FOTO]
tweet

6ªcre
(247)

troféurioeduca
(32)

<COMENTÁRIOS>
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Parabéns a toda a equipe  do Ciep Rubens Gomes!!!!  Professores comprometidos + 
Alunos motivados = SUCESSO!!!!
Postado por 
Patricia Fernandes
 em 31/05/2012 08:53

Maravilhoso trabalho de conscientização de nossos alunos e de toda comunidade 
escolar.É possível mudar o mundo e nossas crianças sabem disso. Parabéns a toda 
equipe e um forte abraço em todos os alunos.
Kátia Barboza
Gerente/GED 6ª CRE
Postado por 
Katia Barboza
 em 31/05/2012 18:36
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 31/05/2012
<TÍTULO>
Projeto Africanidades

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

A Creche Municipal Espaço Livre da Criança, localizada no Morro do São Carlos, 
no Estácio, desenvolveu o projeto Africanidades que tem como principais 
objetivos apresentar, de forma l
dica, o continente africano às crianças, seus aspectos naturais, bem como suas 
diferenças étnicas e culturais e de reafirmar a constante presença da marca 
africana dos nossos ancestrais na literatura, na m
sica, na criatividade, na forma de viver, de pensar, de andar, de falar, de rir,
de rezar e de festejar a sua vida.

Para a equipe da creche, pensar as 
Africanidades Brasileiras
 é pensar também em movimentos corporais, em danças, na import
ncia da tradição oral, em cantigas tradicionais, na m
sica... O jongo, o tambor de crioula, o samba e o maracatu, por exemplo, trazem 
o colorido, o gingado e a beleza dos ritmos de origem africana. Sendo assim, 
proporcionamos às crianças ouvirem m
sicas e conhecerem instrumentos típicos. No entanto, mais do que saber 
reconhecer um som, a unidade deseja que os pequenos tornem-se capazes de 
valorizar a diversidade presente na musicalização do povo brasileiro.
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[FOTO]

No projeto Africanidades, as crianças tiveram a oportunidade de conhecer e 
utilizar o chocalho, o pandeiro, o agogô, a caixa de fósforos, o tambor, o 
berimbau, bem como outros instrumentos, a fim de que pudessem se expressar 
musical e corporalmente.

[FOTO]

A Creche trouxe para dentro do seu espaço a capoeira e a escola de samba mirim 
para apresentação, integrando ao projeto as diversas manifestações culturais já 
existentes na comunidade e referendando assim o seu valor cultural. Por meio 
desse contato, propomos também a confecção de instrumentos, agora produzidos 
pelas próprias crianças e com o uso de sucatas.

[FOTO]

As lendas e as cantigas de origem africana, recontadas de geração em geração por
meio da tradição oral, também foram revividas em brincadeiras, em momentos de 
contação de histórias, na confecção dos livros das turmas, entre outros. Na 
literatura, buscamos trazer contos africanos (como 
Ynari, a menina das cinco tranças
, 
A bonequinha preta
, 
Ajdar, o dragão da Terra
, 
A lenda do tambor africano
, 
Como surgiu a galinha d
angola
.) e textos de autores brasileiros (como 
O menino marrom
, 
Tekinho o menino do samba
, 
O menino Nito
, 
Jambo
, 
Uma manhã com os bichos da África
 além de outros) para que pudessem conhecer e valorizar a pluralidade e 
afinidade dos nossos povos.

[FOTO]

Nas artes plásticas, as professoras apresentaram obras de grandes pintores nas 
quais se destacaram a pluralidade e a diversidade étnica dos brasileiros. Para 
tanto, foram selecionadas pinturas como 
A negra
 de Tarsila do Amaral, 
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O mestiço
 de Portinari, 
Pelourinho
 de Ana Mendina e 
Arlequins
 de Di Cavalcanti, entre outros, para que a criança, em contato com parte 
importante da produção artística brasileira, amplie suas concepções estéticas, 
conheça obras de grande valor cultural, utilize técnicas diversas para realizar 
as releituras de uma ou mais obras e, primordialmente, valorize a diversidade 
expressa em nossos corpos, na cor da pele, nas formas e nas cores dos nossos 
olhos e cabelos, nas nossas maneiras, enfim, de ser e de atuar no mundo.

[FOTO]

projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

M-A-R-A-V-I-L-H-A!!!! Parabéns a todos os envolvidos neste trabalho! Sentimos 
muito orgulho de vocês!
José Luiz - 1ª CRE
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Postado por 
JOSÉ LUIZ
 em 31/05/2012 11:02

Adoramos o trabalho! Parabéns a toda equipe da creche!
Postado por 
Creche Samora Machel
 em 31/05/2012 18:33

Parabéns pelo excelente trabalho. nossas crianças merecem!
Postado por 
Alexandre Roque
 em 01/06/2012 16:11

O projeto teve interessantes desdobramentos de acordo com cada grupamento... 
Quem quiser, pode conferir nos seguintes links:

http://felizespaco.blogspot.com.br/2011/11/africanidades-historia-bruna-e-galinh
a.html

http://felizespaco.blogspot.com.br/2011/11/marca-africana.html

http://felizespaco.blogspot.com.br/2011/12/cores-da-africa.html

http://felizespaco.blogspot.com.br/2011/12/olha-o-que-primavera-nos-trouxe-negro
s.html
Postado por 
juliana
 em 02/07/2012 09:29

Parabéns a todos, pela iniciativa e pelo trabalho!
É mesmo assim que se faz, é assim que se pode e aos poucos vamos ganhando as 
ruas as praças e o coração de todos com a nossa arte e com a nossa Cultura - " 
África, Benfica e fica melhor..."  Na luta sempre!!!
Postado por 
Marcos Antonio Pinheiro
 em 03/07/2012 01:19

Agradeço a prefeitura por estar investindo no nosso futuro e principalmente 
parabens aos professores e profissionais de apoio pelos excelentes resultados já
obtidos!

...todos juntos "criando possibilidades para construção de conhecimentos"
Postado por 
Dinho
 em 03/07/2012 17:51

Gostei de ver este lindo trabalho. Sempre se fala das favelas como "comunidades 
carentes" ou então "violentas", ou então "dominadas pelo tráfico". São dimensões
da realidade que infelizmente muita gente tem que viver. Mas nunca ou quase 
nunca se fala da positividade, da diversidade, da originalidade: do que estas 
comunidades têm a oferecer para o restante da cidade, de tudo o que os moradores
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"do asfalto" nem sempre têm.A África real, a de hoje, é também apresentada pela 
mídia, na maioria das vezes, sob o ângulo exclusivo de suas "carências" 
(guerras, fome, fanatismo religioso...) Muito raramente naquilo que ela tem de 
único e, sobretudo, de profundamente diverso. São muitas as Áfricas Vejo no 
projeto Africanidades, antes de tudo, uma afirmação desta positividade e dessa 
diversidade.
Postado por 
Anne-Marie Milon Oliveira
 em 04/07/2012 14:34

Adorei os trabalhos e a iniciativa da creche, nossas crianças estão evoluindo 
com o tempo e precisam ser preparadas desde cedo para a diversidade do 
mundo.Parabéns a todos
Postado por 
fabiana
 em 07/08/2012 11:47
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 31/05/2012
<TÍTULO>
Laços de Família

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

Durante todo esse mês de maio, a Creche Senninha, situada na Comunidade Parque 
Alegria, Caju, esteve envolvida no projeto 
Laços de Família
.
Foram grandes e marcantes os momentos para todos que puderam vivenciar as 
atividades realizadas.

[FOTO]

Projeto 
Laços de Família

Justificativa:
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A participação da família no ambiente escolar é de fundamental import
ncia para o desenvolvimento de nossas crianças. Por isso, faz-se necessário o 
acompanhamento da família no processo de aprendizagem, tanto no lar quanto na 
sua vida escolar.

Objetivos:

Incluir a família no processo ensino-aprendizagem como parceiros e 
colaboradores.

     Identificar os componentes que formam 
uma família.

     Conscientizar as crianças sobre a import
ncia da família.

     Promover a integração entre família e 
creche.

     Ressaltar a import
ncia da afetividade na família e na creche.

[FOTO]

Desenvolvemos junto às crianças algumas atividades 
com o objetivo principal de integrar família e creche
.

[FOTO]

     Fonte: Blog Senninha

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns a direção e aos profissionais envolvidos neste bonito projeto. José 
Luiz - 1ª CRE
Postado por 
JOSÉ LUIZ
 em 04/06/2012 10:26

Inclusão da família no processo ensino-aprendizagem como parceiros e 
colaboradores e garantia de sucesso.parabéns 

Incluir a família no processo ensino-aprendizagem como parceiros e colaboradores
e garantia de sucesso.Parabéns Creche Senninha pelo Projeto "Laços de Família".
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 04/06/2012 15:22
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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Quinta-feira, 31/05/2012
<TÍTULO>
Que o Mundo nos Veja como uma Cidade de Leitores

<TAGS>
Tags: 
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No ano de 2011, a 
professora Martha Maria Gomes
foi convidada a participar do Ginásio Experimental Carioca, um projeto da 
Prefeitura do Rio de Janeiro que prevê a implantação de várias ações para que 
possam ser replicadas para outras escolas do Município
. 

Além do projeto, foi convidada pela diretora da escola a assumir a sala de 
leitura da instituição. Como professora de Língua Portuguesa, pós-graduada em 
Leitura e Produção Textual
 pela UFF, Martha sempre sonhou em 
trabalhar entre os livros, porém jamais imaginaria que passaria grande parte da 
semana em um lugar que ela considera maravilhoso, junto de pessoas que possuem 
algo em comum: o prazer de ler!

[FOTO]

A professora Martha 
compartilhou com o Rioeduca o projeto 
Que o Mundo nos veja como uma Cidade de Leitores
. 
Encante-se com o relato que a própria professora escreveu e nos enviou:

Fiquei muito feliz em ver que os alunos se entusiasmaram bastante com o fato de 
a biblioteca ficar aberta oito horas por dia, 40 horas semanais, funcionando 
como uma extensão da sala de aula, com o total apoio dos professores. Para 
completar minha alegria, ainda passamos a contar com uma bibliotecária, a 
Fabíola (chamada carinhosamente de tia Fafá), uma excelente profissional que 
veio se somar à equipe.

Ler dá dignidade 
 e ela tem consciência disso. Creio no que diz Daniel Penac, em seu livro 
Como um romance
: 
se, entretanto, o prazer de ler ficou perdido (
) ele não se perdeu assim tão completamente. Desgarrou-se apenas. Fácil de ser 
reencontrado
. Basta procurarmos o caminho que facilite esse reencontro que ele nos conduzirá
a lugares onde só o mundo maravilhoso da leitura pode nos levar.
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Seria muito difícil apontar para algo que, para mim, é uma estratégia eficaz de 
motivação para a leitura. Não gostaria que soasse como algo imperativo. Mas, 
como deixar que os alunos permaneçam horas na escola, sem que lhes sejam 
oferecidos leituras de qualidade, clássicos ou obras de autores que eles jamais 
conheceriam, se não houvesse a mediação, como diria Barthes, da 
leitura afetuosa
? Leituras compartilhadas, círculos de leituras, infinitas descobertas
 Pensando nisso, criei a disciplina eletiva 
Machado: superação e arte
. Confesso que, no início, tive medo da rejeição dos alunos, mas o resultado foi
surpreendente. Numa turma de 14 alunos inscritos, pelo menos quatro 
apaixonaram-se por Machado de Assis. Se fosse apenas um, já seria gratificante. 
O resultado foi além das minhas expectativas.

Em outubro, inscrevi-me no concurso 
Escola de Leitores
, um projeto do Instituto C
A, em parceria com a Fundação do Livro e a Prefeitura do Rio. Convidei alguns 
profissionais a participar comigo do projeto 
Central de Leitores
, que elaborei e que tem o objetivo de fazer com que os livros circulem cada vez
mais na escola e fora dela. Dentre outras ações, uma vez por bimestre será 
montada uma tenda na praça que fica em frente à escola, onde haverá 
distribuições de livros, leituras de poemas e textos, enfim, uma verdadeira 
festa literária. Dessa forma, as pessoas que passam pelos arredores da Central 
do Brasil terão acesso a livros literários.

Nosso projeto foi um dos vencedores do concurso. Neste ano, teremos muitas 
outras ações voltadas para a leitura, como resultado destas parcerias, e 
poderemos contribuir ainda mais para o crescimento do projeto 
Rio, uma cidade de leitores
.

O Rio vai sediar a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, atraindo 
os olhares de todo o mundo. E meu sonho é que as pessoas nos vejam como uma 
cidade de leitores, de cidadãos críticos e conscientes, que desfrutam da leitura
pelo prazer. Quando há uma equipe engajada em um só propósito, com um desejo 
ardente de concretização de ideias, fica tudo mais fácil. Se, numa pequena 
escola, conseguimos contagiar nossos alunos e levá-los ao maravilhoso mundo da 
leitura, poderemos fazer algo muito maior, que atinja a população inteira. 
Alguém duvida?

O Rioeduca parabeniza o GEC Rivadávia Corrêa e a Professora por este projeto tão
importante para nossas crianças e nossa cidade.

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns Martha, lindo trabalho! Super importante para nossas criança o 
despertar para a leitura. Amo tb o que faço na minha sala de leitura, uma pena o
pouco tempo que me sobra pra implementação de mais projetos, tendo em vista ter 
que ficar com a escola toda na grade por conta dos dias de planejamento de PII. 
Que bom saber que vc consegue fazer esse lindo trabalho. Muita paz e luz pra vcs
Postado por 
MONICA FONSECA
 em 07/06/2012 09:41

Parabéns Profa Martha! Amar o que faz torna o trabalho alegre e menos 
cansativo..Lindo trabalho.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 07/06/2012 12:32

Parabéns à professora Martha pelo projeto, mas não quero que o mundo nos veja 
como leitores (não quero que seja algo para aparecer), quero ser leitora e 
ponto. Amo a leitura. 

Não é uma crítica do projeto, de modo algum. Apenas uma interpretação da 
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frase"Que o Mundo nos Veja como uma Cidade de Leitores".
Postado por 
Maria Erineide
 em 07/06/2012 13:42

Obrigada, e vamos seguindo na nau Ginasiana...
Postado por 
Martha Gomes
 em 11/06/2012 10:18

Obrigada, e vamos seguindo na nau Ginasiana...
Postado por 
Martha Gomes
 em 11/06/2012 10:18

Um otimo projeto. E vai ganhar mais uma vez
Postado por 
Bárbara F
 em 11/06/2012 14:55
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 31/05/2012
<TÍTULO>
Projeto Porto Rico de Mãos Dadas com a Família

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, projetos.

A
 E. M. Porto Rico está desenvolvendo o projeto 
Porto Rico de Mãos Dadas com a Família
, 
a fim de estimular a participação da família na vida escolar de seus alunos.

A professora Maíra Guedes, Coordenadora Pedagógica da E. M. Porto Rico enviou um
relato contando sobre este projeto de incentivo à participação da família na 
escola. 

[FOTO]

Mostrar aos pais a import
ncia e o poder da parceria entre família e escola. O comprometimento dos pais 
com a educação dos filhos faz com que os mesmos se sintam amparados e seguros. É
percebendo o valor que seus pais dão à escola que os alunos também a 
valorizarão, respeitarão e cuidarão dela e do seu espaço, não só como patrimônio
p
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blico, mas também como um ambiente que é seu, um lugar de crescimento e 
aprimoramento pessoal.

[FOTO]

[FOTO]

Desenvolvimento

A homenagem às mães teve como objetivo estreitar os laços entre família e 
escola.

Para as mães conhecerem bem de pertinho a rotina de seus filhos, nada melhor do 
que vivenciá-la com eles. Esse dia foi muito especial, pois as mães puderam 
participar da rotina de seus pequenos, conhecendo os espaços e as professoras. 
Valorizando assim todo o trabalho escolar.

Entraram na rodinha, tomaram o café da manhã, tiveram aula de Educação Física, 
brincaram em sala de aula e entenderam porque as nossas crianças são felizes. 
Aqui, todos falam a língua dos pequenos, pois tudo começa a partir de uma 
brincadeira.

[FOTO]

O objetivo maior deste projeto foi fazer com que as mães percebessem como seus 
filhos são bem cuidados com uma alimentação muito especial, balanceada e com o 
cardápio elaborado pelo Instituto Annes Dias. Quando os responsáveis conhecem o 
verdadeiro funcionamento da unidade escolar e participam dos eventos, eles 
passam a sentir-se parte desse processo e responsáveis por ele também.

O resultado dessa experiência foi excelente, os comentários dos responsáveis 
foram: 

Nossa, gostaria de poder comer bem assim, todos os dias.

Que bom que o meu filho pode comer uma comida assim, ele sempre me conta que 
pede mais.

[FOTO]

Após uma manhã de interação entre família e escola, acreditamos que os 
responsáveis saíram da unidade escolar mais seguros e com a certeza de que seus 
filhos estão sendo bem tratados, amados e cuidados; sabendo que a E. M. Porto 
Rico tem um olhar no futuro, acreditando que uma educação de qualidade começa 
com afeto, compromisso e parceria com a família.
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[FOTO]

Outra maneira de fazer interação entre família e escola de uma forma bem l
dica é a realização do projeto 
Leva e Traz
 que terá continuidade até o final do ano. Toda sexta-feira, as crianças 
escolhem um livrinho de sua preferência para levar para casa e ouvir a história 
sendo contada por alguém de sua família. Todos estão adorando essa prática 
maravilhosa de incentivo à leitura e respeitando esse trabalho como um momento 
muito especial, onde o pai, a mãe ou alguém de casa, separa um tempo só para 
prestigiar a criança e a atividade sugerida pela escola. 

A equipe da E. M. Porto Rico está de portas abertas para ouvir os responsáveis, 
buscando oportunizar atividades de interação entre família e escola, não só 
através de eventos, mas também com reuniões individuais sempre que preciso. O 
olhar atento para a família e o diálogo constante começam na escola.

Para conhecer mais sobre o trabalho da E.M. Porto Rico visite seu blog

http://www.emportorico.blogspot.com.br/

Professor, divulgue os projetos ou blogs desenvolvidos por sua escola no portal 
Rioeduca. Entre em contato com o representante de sua CRE.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário ou clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no

 Facebook.

Professora Renata Carvalho - Representante do Rioeduca na 2
CRE

Twitter: @tatarcrj

Email: renata.carvalho@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Foi muito boa a comemoração do dia do Indio, com a degustação dos alimentos. A 
programação do Dia das Mães, transcorreu de forma maravilhosa, com presença 
quase total.
Postado por 
Claudete Gomes
 em 03/06/2012 13:08

Parabéns equipe Porto Rico!!!! É muito bom ver  uma escola desenvolvendo o seu 
papel de forma  prazerosa. Ver as crianças felizes com ao livro, não tem 
preço!!!!!
Postado por 
Morgana Rezende
 em 05/06/2012 00:14
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 31/05/2012
<TÍTULO>
Projeto Horta  Escolar Sustentável Jorge Amado

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, projetos, meioambiente.
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     A horta escolar, que leva o nome do 
escritor Jorge Amado, é um projeto que está sendo desenvolvido pela E. M. 
Presidente João Goulart, visando ao aproveitamento de garrafas PET e a 
conscientização sobre o meio ambiente.

O projeto está sendo desenvolvido com o apoio da direção da escola, durante as 
aulas de Ciências da professora Lucineia, que entrou em contato conosco 
relatando o projeto.

A horta escolar é um espaço usado dentro das dependências da escola para o 
cultivo de diversas hortaliças e 
plantas de crescimento rápido.

A implantação e desenvolvimento de uma horta escolar tem como objetivo 
proporcionar ações pedagógicas no que tange à exploração da multiplicidade das 
formas de aprender, integrando as diversas fontes e recursos de aprendizagem, 
proporcionando uma atividade de observação e de pesquisa para alunos abrangendo 
variados conte
dos.

[FOTO]

Alunos da Escola Presidente João Goulart montando a horta.

Garrafa PET, Sa
de e Meio Ambiente

[FOTO]

Atualmente quase todo refrigerante produzido no Brasil são acondicionados em 
garrafas PET para distribuição e venda à população. A sigla PET significa 
politereftalato de etileno (Wikipedia, 2012).

Após o consumo do refrigerante, as garrafas PET tornam-se parte do lixo 
doméstico. No lixo doméstico indevidamente administrado, estas podem se tornar 
causa de problemas de sa
de, pois podem servir de abrigo e local para a proliferação de animais nocivos e
transmissores de doenças como formigas, moscas e mosquitos. Podemos citar, como 
exemplo, o desenvolvimento nas tampas ou nas próprias garrafas, quando expostas 
as chuvas, do Aedes Aegypti, mosquito transmissor do vírus que causa a dengue, 
doença que tem levado muitas pessoas a passarem dias acamadas e, em certos casos
mais graves, levado ao óbito.

As garrafas PET também, quando jogadas no meio ambiente, tornam-se um grave 
problema ambiental, pois juntamente com outros lixos, poluem o meio ambiente. A 
poluição causada por elas é muito grave, devido ao fato de levarem em torno de 
200 anos longo tempo, para serem degradadas (Tiago Jokura, 2012). Elas 
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juntamente com outros lixos domésticos entopem bueiros, diminuem a vazão de água
e causam enchentes.

A horta escolar da E. M. Presidente João Goulart é construída com garrafas PET, 
constituindo um reaproveitamento do lixo doméstico de seus alunos, ajudando a 
proteger, assim, o meio ambiente e a sa
de da população local. 

O nome da horta é 
Horta Escolar Sustentável Jorge Amado
, devido ao fato de neste ano estarmos comemorando o centenário de nascimento 
deste, que é um dos maiores escritores brasileiros, que tinha paixão pela Bahia 
e pela sua comida típica e fez essa paixão correr solta nos personagens dos seus
romances.

Jorge Leal Amado de Faria, conhecido como Jorge Amado, nascido em Itabuna/BA em 
10 de agosto de 1912 e falecido em Salvador/BA em 6 de agosto de 2001, foi um 
dos mais famosos e traduzidos escritores brasileiros de todos os tempos.

A obra literária de Jorge Amado conheceu in
meras adaptações para cinema, teatro e televisão, além de ter sido tema de 
escolas de samba por todo o Brasil.

Seus livros foram traduzidos em 55 países, em 49 idiomas, existindo também 
exemplares em braile e em fitas gravadas para cegos. Em 1994 viu sua obra ser 
reconhecida com o Prêmio Camões, o Nobel da Língua Portuguesa (Wikipédia, 2012).

[FOTO]

Escritor Jorge Amado

Nesta horta escolar serão cultivadas várias hortaliças bastante utilizadas na 
Bahia, estado natal do homenageado. 
Dentre eleas estaão a cebolinha e a pimenta utilizadas em vários pratos da 
culinária deste estado e, certamente, muito apreciadas pelo querido escritor.

[FOTO]

Alunos participando do projeto

Objetivo Geral
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Implantação e desenvolvimento de uma horta escolar em nossa escola, visando 
cultivar hortaliças em geral e em especial algumas hortaliças utilizadas na 
culinária baiana, estado natal do escritor Jorge Amado, tema do Projeto de 
Trabalho da nossa escola durante o ano letivo de 2012.

Específicos

Através da realização da horta doméstica, conhecer as hortaliças utilizadas na 
comida baiana, estado natal do escritor Jorge Amado;

Conhecer técnicas de cultura org
nica;

Sensibilizar os alunos sobre problemas de sa
de e de meio ambiente que podem ser causados com o descarte indevido das 
garrafas PET;

Mostrar aos alunos que a utilização das garrafas PET na horta doméstica ajuda a 
resolver o problema do descarte destas;

Compreender a import
ncia de uma alimentação equilibrada para a sa
de;

Compreender a relação entre solo, água e nutrientes;

Conhecer pela degustação os diferentes alimentos cultivados bem como nomeá-los 
corretamente;

Sensibilizar os pais, através do trabalho desenvolvido pelos alunos, sobre o 
problema da poluição ambiental;

Sensibilizar os pais a cultivarem hortaliças em sua residência, mesmo em locais 
apertados. 

     N

as imagens abaixo, podemos ver os primeiros resultados da horta escolar 
sustentável. Observamos que as garrafas PET foram utilizadas como recipientes 
para plantar algumas hortaliças.

[FOTO]

Espaço utilizado para fazer a horta escolar, montagem estrutural, plantio e a 
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apresentação desta.

[FOTO]

Os alunos plantaram: alface, cebolinha, pimenta, hortelã, pimentão e salsa.

[FOTO]

A Horta Escolar Sustentável Jorge Amado da Escola Municipal Presidente João 
Goulart 
 projeto em execução.

Parabéns à equipe da E.M. Presidente João Goulart pelo desenvolvimento deste 
projeto de conscientização ambiental.

Professor, o portal Rioeduca é um espaço feito por e para professores. Entre em 
contato com o representante de sua CRE e divulgue os projetos desenvolvidos em 
sua escola.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no 
Facebook.

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

IDEIA MARAVILHOSA!! ESTAMOS REVITALIZANDO O JARDIM DE NOSSA ESCOLA E VAMOS 
ADOTAR 
PARABÉNS!
Postado por 
Ana Vulcanis
 em 01/06/2012 10:22

Adoro esse trabalho.Parabéns!!! Dei aula há muitos anos e todos os anos fazia 
com minhas turmas hortas e plantávamos também varias espécies de flores e 
árvores frutíferas .As crianças adoravam!! Também tinha em nossa 
sala,tartaruga,peixes e pássaros.Toda sexta -feira fazia um sorteio p dar 
oportunidade de cada aluno levar um animal p sua casa e saber cuidar com amor e 
respeito.
Postado por 
Marcia Esposito
 em 01/06/2012 11:54

Cultivando o amor dos nossos pequeninos pelo nosso mundo, muito legal a 
iniciativa, parabéns a todos
Postado por 
Elisete
 em 01/06/2012 12:51

Eu adorei o projeto. Na nossa escolas tem um espaço que vou desenvolver uma 
horta e a idéia de colocar na parede foi ótima. Parabéns pela iniciativa e MUITO
OBROGADO
Postado por 
ANDREA NEVES
 em 02/06/2012 12:24

Amei a idéia!!!
Ótimo projeto. Vou levar a idéia, tenho certeza que vão adorar também!!!
Parabéns, escola e equipe!
Postado por 
Marta Barreto
 em 03/06/2012 14:00

Parabéns, Professora Lucineia e equipe João Goulart!!!! Fico feliz em ver o 
trabalho de vocês dando destaque a escola!!! SUCESSO!!!
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Postado por 
Morgana Rezende
 em 03/06/2012 14:43

adorei continuem assim 
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkk
Postado por 
anônimo
 em 12/07/2012 15:51
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 12/06/2012
<TÍTULO>
Jornal Legendário

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescola, tecnologia, jornalescolar.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Para ter acesso ao jornal 
Legendário
 na versão online clique no link a seguir:
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http://albalegendario.blogspot.com.br/
Para acessar o blog da E. M. Alba Canizares do Nascimento e conhecer todas as 
atividades que a escola desenvolve basta clicar na imagem do blog:

[FOTO]

[FOTO]
tweet

9ªcre
(227)

blogdeescola
(73)

tecnologia
(8)
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<COMENTÁRIOS>

muito bom
Postado por 
jackson  rocha felipe
 em 12/06/2012 17:37

Quando eu era novinha participava do jornalzinho da escola. Era muito bom e eu 
me sentia valorizada, e é isso que nossos alunos sentem também.
Parabéns a profª Juliene Zanardi, EM Alba Cañizares do Nascimento, e a turma 
1804 pela beleza de trabalho.
Vocês são show!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 12/06/2012 21:22

fico muito feliz em saber do trabalho de vocês,fui
aluna desta unidade escolar da 1*serie a antigo 8* serie sai dai em 84 e tenho 
muitas lembranças boas desta época bjsss para todos e parabéns.
Postado por 
valcileia estevam dasilva
 em 13/06/2012 07:55

e nois gente  hhuhuhhuhuhuhh....
Postado por 
jackson  1804
 em 13/06/2012 11:47

Parabéns a todos da escola, em especial a Juliene que sempre foi apaixonada, 
dedicada e muito esforçada em tudo que envolve a educação e principios.Desde a 
epoca do colégio já se destacava espero que continue esse trabalho maravilhoso o
Brasil precisa de mais exemplos como você, se todos os professores tivessem seu 
o comprometimento e a sua dedicação o Brasil seria de fato um pais de todos!
Postado por 
Suelen
 em 13/06/2012 16:07

Parabéns pelo trabalho realizado.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 13/06/2012 19:31

Tenho orgulho de dizer que fui aluna desta Unidade Escolar de 1972 a 1980. 
Embora as políticas públicas da época não fossem favoráveis, tive vários 
professores comprometidos com a educação, como a Professora Juliene, autora 
deste projeto. Parabéns a professora Juliene e a seus alunos!!!
Postado por 
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Célia Maria dos Santos Pinheiro
 em 13/06/2012 21:51
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 14/06/2012
<TÍTULO>
Cuidando Hoje, Pensando no Amanhã

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescola, meioambiente, preservar.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns da todos E. M. Professor Felipe Santiago Fazendo acontecer .
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 14/06/2012 17:43
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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Quarta-feira, 06/06/2012
<TÍTULO>
Rioeduca por Vias Sustentáveis - validação de inscrições

<TAGS>
Tags: 
concurso, viassustentáveis.

Prezando mais uma vez pela transparência, divulgamos as Unidades Escolares 
habilitadas a participarem do Concurso Rioeduca por Vias Sustentáveis.

As Unidades Escolares consideradas habilitadas são as que enviaram email com os 
anexos solicitados, bem como, preencheram o formulário de inscrição, conforme 
regulamento do concurso.

A listagem de Unidades Escolares encontra-se em ordem alfabética.

CLIQUE AQUI PARA VOTAR!!!

Atenção! Caso o nome de sua unidade escolar não se encontre nesta listagem, 
verifique sua caixa de email. Pode ser que tenha ocorrido a pendência de 
qualquer anexo, ou talvez não tenhamos conseguido abrir o(s) anexo(s) 
enviado(s). Nesse caso ou em qualquer outro em que haja d
vida, encaminhe email 
URGENTE
 para 
rio20@rioeduca.net
. Tentaremos solucionar da melhor forma possível, a fim de que ninguém fique 
prejudicado.

Lembramos que as votações começariam amanhã e iriam até o dia 11 de junho e que 
qualquer pessoa poderá votar. No entanto, para testarmos o sistema de votação e 
garantirmos bastante segurança, adiaremos esse prazo para 2
 feira, dia 4 de junho e ficará até dia 14.

Desejamos a todos uma boa sorte!

Unidades Escolares (por ordem alfabética)

Ciep Deputado Ulysses Guimarães

Ciep Francisco Cavalcante Pontes de Miranda

Ciep Gilberto Freyre

Ciep Ministro Gustavo Capanema

CM Zilka Salaberry

EM Abelardo Chacrinha Barbosa

EM Coronel Corsino do Amarante
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EM Dalva de Oliveira

EM Domingos Bebianno

EM Gal. João Mendonça Lima

EM Gandhi

EM Leonardo da Vinci

EM Madre Tereza de Calcutá

EM Nações Unidas

EM Presidente João Goulart

EM Professor Lauro Travassos

EM Raphael Almeida Magalhães

EM Raul Francisco Ryff

EM Rep
blica da Colômbia

EM Rep
blica do Líbano

EM Rosa Bettiato Zattera

EM Rosa do Povo

Ginásio Experimental Carioca Orsina da Fonseca

Ginásio Experimental Olímpico - E.M. Juan Antonio Samaranch

PET Antenor Nascentes

PET Dr. Jair Tavares de Oliveira

PET Fernando de Azevedo

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Lilian,os projetos desenvolvidos são maravilhosos. Vou passar para 
votar.Parabéns para as 
escolas participantes. Bjs.
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 31/05/2012 19:31

Vamos votar! Eu já escolhi para quem darei meu voto.Uhuuuuuuuuuuuu!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 31/05/2012 19:31

Que legal! Estou curiosa para conhecê-los. Como faremos a votação?
Postado por 
Dilma
 em 04/06/2012 11:01

Vamos com tudo ... EM Professor Lauro Travassos
Postado por 
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Angelica costa
 em 04/06/2012 17:07

O projeto da Leonardo da Vinci está demais!!! Vamos votar!!!
Postado por 
Celia
 em 04/06/2012 20:14

Parabéns a todas as unidades. Projetos excelentes! Mas estou torcendo para a 
minha, é claro. É importante também destacar este incentivo do Rio Educa às 
escolas. Convoco também todos a equipe da Nações para votar e muito.
Postado por 
Nilton Barbosa Filho
 em 04/06/2012 22:53
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 28/05/2012
<TÍTULO>
Monteiro Lobato na E. M. Júlio Cesário de Melo

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, riodeleitores, riodebelasartes, rioescoladafamília.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 31/05/2012
<TÍTULO>
As eletivas como Pedagogia de Projetos

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

O Programa Ginásio Experimental Carioca da Prefeitura do Rio de Janeiro 
inaugurou o formato das escolas de tempo integral na cidade. Indo muito além da 
simples ampliação da carga horária, representa um novo paradigma para a educação
p
blica, baseando-se em três eixos fundamentais: excelência acadêmica, educação 
para valores e o projeto de vida do aluno.

As eletivas como pedagogia de projetos:

     um estudo multidisciplinar da 
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biodiversidade fluminense

[FOTO]

Entre as ações inovadoras do programa estão as disciplinas eletivas. Oferecidas 
a cada semestre, são de livre escolha dos alunos. Independente do ano de 
escolaridade ou turma, eles decidem se preferem participar, por exemplo, do foto
clube, do corredor cultural, do karatê, do jornal escolar, do teatro das letras,
do ensaio biogeográfico do Maciço da Tijuca, ou do mundo na tela do cinema, 
entre outros.

PEDAGOGIA DE PROJETOS

Diante das possibilidades deste novo modelo de fazer pedagógico no ensino 
fundamental e da identificação deste como via metodológica privilegiada para 
superar o processo de ensino-aprendizagem fragmentado, disciplinar, 
descontextualizado e unilateral da escola tradicional, reconhecemos nas 
eletivas, o momento adequado para iniciarmos uma prática orientada e inspirada 
no conjunto de elaborações teóricas difundidas, principalmente, pela francesa 
Josette Jolibert e seus colaboradores do Instituto Nacional de Pesquisas 
Pedagógicas da França e por Fernando Hernández, pesquisador espanhol da 
Universidade de Barcelona: a PEDAGOGIA DE PROJETOS.

Passamos a organizar, então, a oferta das eletivas, em torno de eixos temáticos 
que possibilitam o diálogo entre elas.
Atualmente, nosso projeto de pesquisa maior é o da BIODIVERSIDADE FLUMINENSE. 
Baseado na introdução da prática dos TRABALHOS DE CAMPO como incentivo inicial 
para o desenvolvimento das pesquisas e fonte de coleta de material para a 
construção de um laboratório de geo-ciências, passamos a organizar 
sistematicamente aulas de campo que incluem alunos de diferentes eletivas. 
Assim, reunimos um grupo de alunos que dentro da especificidade da eletiva que 
cursam representam formas diferentes de investigar e pensar uma mesma questão.

Desta forma, estamos experimentando uma série de situações que representam uma 
via de transformação da escola e da sala de aula, transgredindo suas regras e 
práticas convencionais, redimensionando o espaço educativo.

A via metodológica definida para o desenvolvimento dessa prática foi a 
pesquisa-ação
. Nesse contexto, a coleta de dados combina vários meios, não só a observação 
direta das atividades do grupo, mas também análise de documentos, fotografias, 
filmagens, depoimentos, entrevistas, necessitando para isso, realizar gravações 
de vídeo, registros fotográficos e escritos. Assim o aluno se reconhece como um 
sujeito aprendiz, como determinante da construção de seu saber operatório, 
percebe que nunca está sozinho ou isolado, que age em constante interação com os
meios ao seu redor. Conceitualmente, uma pedagogia ecológica...
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[FOTO]

projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Realmente é um projeto inovador.
Postado por 
Martha Gomes
 em 11/06/2012 11:17

Um otimo projeto, como todos os outros da escola
Postado por 
Bárbara F
 em 11/06/2012 14:47

Aqui a revolução acontece de fato! Parabéns a equipe.
Postado por 
Bárbara
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 em 11/06/2012 14:49

#Adorei uma ideia nota 10 ;)
Postado por 
elisangela
 em 11/06/2012 22:26

O aluno decidir qual disciplina eletiva prefere participar, por exemplo, do foto
clube, do corredor cultural, do karatê, do jornal escolar, do teatro das letras,
do ensaio biogeográfico do Maciço da Tijuca, ou do mundo na tela do cinema é 
tudo de bom. Projeto inovador e com certeza de sucesso.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 11/06/2012 22:54

Adoro trabalhar com esse projeto das eletivas, porque o aluno está lá porque 
quer e o resultado e prazer de trabalhar  são bem elevados!
Postado por 
Janete Bloise
 em 17/06/2012 02:28
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 31/05/2012
<TÍTULO>
GEC Rivadávia Corrêa- Educação Integral

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

A gestora Bárbara Portilho do Ginásio Experimental Carioca Rivadávia Corrêa, 
juntamente com as professoras Márcia Facadio e Renata Ricoca defendem a Educação
Integral nas unidades escolares. Elas contam para os leitores do Rioeduca 
a excelência do trabalho desenvolvido no GEC.

Educação Integral

Já faz muito tempo que o debate dos educadores em prol da melhoria da qualidade 
do ensino no Brasil refere-se à necessidade de mudanças de caráter estrutural. A
forma de organizar a escola não atende mais às necessidades de seu tempo. 
Limitante, lhe rouba a essência da verdadeira escola, aquela em que se reconhece
vida e alegria, aquela em que produz conhecimento.

Nesse sentido o Projeto Ginásio Experimental Carioca representa a transformação 
da escola brasileira. Esse modelo propõe não apenas o aumento do tempo escolar, 
mas principalmente a qualificação deste tempo. O reconhecimento da necessidade 
da mudança para uma educação integral vai muito além de ampliação do tempo 
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escolar do aluno, atingindo também a ampliação de horário do professor, a 
superação do caráter parcial e limitado estabelecido pelas disciplinas, a 
ocupação do espaço escolar e as relações de poder entre seus agentes.

Projeto de Vida

O GEC trata o jovem e seu projeto de vida como missão primordial da escola e 
para tal planeja suas ações para atender a formação acadêmica de excelência e o 
protagonismo juvenil.

O projeto pedagógico desta escola busca desenvolver nos jovens a capacidade de 
ser autônomo, solidário e competente a partir dos quatro pilares da educação 
tratados por Jacques Dellores.

Protagonismo Juvenil

Para atender a implantação desta nova forma de conceder a educação em tempo 
integral foi necessário adequar instalações físicas que permitissem aos alunos 
desenvolver atividades deste novo currículo: Protagonismo Juvenil , tempo 
destinado ao exercício da autonomia dos alunos, de estímulo à formação de seu 
senso de planejamento e organização de tarefas; Projeto de vida, tempo em que o 
jovem é estimulado a assumir o papel de agente transformador na escola, na 
comunidade e na sociedade de acordo com sua própria escolha; Atividades 
Eletivas, criadas para que os alunos aprimorem as suas competências e 
habilidades, a partir de grupos formados por interesse, independente do ano de 
escolaridade; Estudo Dirigido, momento em que os alunos criam estratégias para 
superar as dificuldades escolares encontradas ou estabelecem estratégias de 
avanço na construção de conhecimento.

Para o desenvolvimento integral das atividades contamos com um laboratório de 
ciências, uma biblioteca, uma sala de atividades artísticas, uma sala de vídeo e
um laboratório de informática. Em todos os espaços destinados as atividades 
pedagógicas foram instalados kit multimídia que possibilita ampliar a dimensão 
de qualquer conte
do investigado. Contamos ainda, com uma plataforma de aulas digitais 
 Educopédia que auxilia na organização,do planejamento, agregando valor as 
atividades pedagógicas; e ainda um Sistema de Gerenciamento de informações 
 Escola 3.0 - que possibilita a atualização de todos os dados gerenciais e a 
divulgação para toda comunidade.

A alimentação dos alunos, professores e funcionários segue rigoroso padrão de 
qualidade, orientado pelo Instituto Annes Dias. 

O desafio de construir esta escola está para aqueles que acreditam na escola p
blica capaz de fazer a diferença da sociedade.

Texto :Bárbara Portilho,
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Márcia Facadio.
Renata Ricoca

[FOTO]

projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a equipe do GEC Riva pela coragem de escrever uma nova história na 
educação pública do Rio.
Postado por 
Bárbara
 em 10/06/2012 19:34

Parabéns a equipe do Rivdávia, por tanta dedicação.
Postado por 
Claudio Dutra
 em 10/06/2012 19:42
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Parabéns a todos do GEC, um exemplo a ser seguido!
Postado por 
Bárbara F
 em 11/06/2012 14:56

O texto é ótimo, a escola é ótima!
Postado por 
Jordana
 em 11/06/2012 14:58

Uma escola inovadora e muito especial. Tenho muito orgulho de ser um membro 
desta Comunidade Escolar.
Postado por 
Márcia Facadio
 em 11/06/2012 15:02

Parabéns para os alunos que escreveram essa linda  história pois é um incentivo 
para os alunos do ensino publico.
Postado por 
Cleide
 em 11/06/2012 15:09

Por uma Nova Escola, vale a dedicação.
Postado por 
Renata
 em 12/06/2012 14:30
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 14/06/2012
<TÍTULO>
Em Busca de uma Escola Sustentável

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

Dia 11 de junho, a Escola Municipal Portugal foi escolhida pela SME para dar 
boas- vindas a alunos e professores de 8 países da América Latina que estão no 
Rio para participação de premiação de redações com a temática da Conferência 
Mundial de Meio Ambiente Rio+20.

[FOTO]

Após serem recebidos pela direção e cooordenação da escola e pela Professora 
Catarina, da Divisão de Mídia-Educação da SME, alunos e professores puderam 
visitar as dependências da escola e conhecer um pouco do trabalho desenvolvido 
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pelos alunos e professores. Trabalho este que está exposto nos corredores da 
unidade, fruto do comprometimento dos professores da escola.

[FOTO]

Após conhecerem a escola, os alunos e professores puderam participar do Evento 
EM BUSCA DE UMA ESCOLA SUSTENTÁVEL.

A professora Cristhiane Ponte, diretora da escola, deu boas-vindas aos colegas e
alunos da América Latina e apresentou um breve histórico da unidade.

A seguir, o professor Alexandre Roque, coordenador pedagógico, apresentou o 
trabalho desenvolvido, despertando a consciência crítica para a busca de 
uma sociedade sustentável. Apresentou projetos que são realizados e parcerias 
que são firmadas objetivando a viabilidade do projeto.

Sustentabilidade

[FOTO]

Alunos do 5
 ano (profa. Janne e profa.. Glória) leram poesias que realizaram durante as 
oficinas do Projeto Poesia na Escola, cuja temática principal foi a 
sustentabilidade.

A aluna Camila Girão, da turma 1201 (professora Lenize), leu para os colegas dos
países irmãos o Livro MUNDINHO, uma das diversas obras literárias que são 
utilizadas por nossos professores nesse trabalho de conscientização.

Os alunos do grêmio leram a CARTA POR UM MUNDO SUSTENTÁVEL, ganhadora do 
concurso realizada por nossa Secretaria entre as escolas no Município.

A Seguir, a aluna Ingrid, da turma 1303 (professora Cláudia) leu o poema 
HERDEIROS DO FUTURO.

A leitura do poema foi seguido pela apresentação do coral da Escola, que 
apresentou o poema em sua versão musicada, trabalho este regido pela professora 
Marta, que também é diretora-adjunta da unidade escolar.

Na oportunidade, a professora Marta apresentou a oficina de percussão com 
latinhas, que foi um grande sucesso de p
blico. Alunos e professores vibraram.

A professora Catarina, da SME, falou um pouco de sua impressão em relação ao 
trabalho da escola e disse ter ficado muito satisfeita com o que nossa escola 
vêm desenvolvendo.

Após um breve lanche, os alunos da turma 1301, 
juntamente com os alunos que visitavam a escola Portugal, participaram de uma 
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oficina coletiva de Produção textual, com a professora Glória, regente de sala 
de Leitura. Foi enriquecedor para crianças essa troca de experiências que 
puderam ter com crianças que vivem outras realidades.

A Escola Municipal Portugal e toda equipe Rioeduca se orgulham com o empenho de 
todos os professores para que a unidade caminhe em busca de um escola 
verdadeiramente sustentável.

     Fonte: 

Blog da Escola Municipal Portugal

[FOTO]

projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Belíssimo trabalho de toda a equipe da E. M. Portugal! Parabéns!!
Postado por 
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Clarice Menezes
 em 14/06/2012 07:12

Mais um trabalho de qualidade da Escola. Mereciam o Troféu Rioeduca pela 
quantidade de trabalhos publicados. Parabéns Coordenador, professores e direção
Postado por 
Francisco Gonçalves
 em 14/06/2012 09:46

Amei o trabalho desta Unidade Escolar,
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 14/06/2012 17:44

Só posso dizer uma coisa: SINTO MUITO ORGULHO DO TRABALHO DE TODOS VOCÊS!!! 
Parabéns!!!
José Luiz - 1ª CRE
Postado por 
JOSÉ LUIZ
 em 15/06/2012 12:06

Parabéns! Obrigado por nos representar.
Postado por 
Bárbara Portilho
 em 18/06/2012 12:35

Parabéns pelo belo trabalho que desenvolvem e pela recepção em nome de escolas 
sustentáveis!
Postado por 
JANETE MARTINS BLOISE
 em 26/06/2012 00:43
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 31/05/2012
<TÍTULO>
Letrando a Fé

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, blogdeescolas, projetos.

Letrar é mais que alfabetizar,
é ensinar a ler e a escrever
dentro de um contexto
onde a escrita e a leitura
tenham sentido e façam
parte da vida do aluno. 
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Assim, 
é preciso oferecer contexto
de letramento para todo mundo.

Não
adianta simplesmente letrar quem não tem o
que ler nem o que escrever. Precisamos dar as
possibilidades de letramento. Isso é importante,
inclusive, para a criação do sentimento de
cidadania nos alunos.
 (

Magda Soares)

[FOTO]

Conheçam o Projeto de Leitura Letrando a Fé

Nosso projeto de leitura foi inaugurado em uma ocasião especial: na comemoração 
do dia das mães, com um chá literário e uma apetitosa roda de leitura realizada 
pela PEI Renata com a leitura do livro: 
Se as coisas fossem mães
. Um projeto que assume o desafio de proporcionar experiências compartilhadas de
leitura, entre os alunos, os profissionais da Instituição e a comunidade, 
despertando o prazer e o interesse pela leitura entre a famíla e a creche.

[FOTO]

A segunda etapa de nosso projeto de leitura consiste no empréstimo de livros de 
forma individual aos alunos e para esse momento, escolhemos envolver as mães de 
forma definitiva! E foi um sucesso! Confeccionamos sacolas individuais e essas 
foram personalizadas por cada mãe, com a arte do fuxico. Todas agradeceram por 
essa oportunidade em trocar saberes, aprender e compartilhar. As crianças 
ficaram entusiasmadas ao verem suas mamães participando na confecção de sua 
sacola de leitura!

Letramento é informar-se através da leitura, é buscar notícias e lazer nos 
jornais, é interagir selecionando o que desperta interesse. Letramento é ler 
histórias com o livro nas mãos, é emocionar-se com as histórias lidas, e fazer, 
dos personagens, os melhores amigos. Letramento é descobrir a si mesmo pela 
leitura e pela escrita, é entender quem a gente é e descobrir quem podemos ser.

Parabéns a todos da equipe da Creche Municipal Morro da Fé por instaurarem um 
projeto que não só promova o 
letramento, mas que também resgate a cidadania dessa comunidade.

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

4ªcre
(164)

blogdeescolas
(54)

<COMENTÁRIOS>

Perceber o envolvimento da comunidade e dos funcionários, foi motivador para o 
desenvolvimento de nossos projetos, parabéns a todos.
Professora articuladora
Postado por 
PRISCILA GARDEL
 em 04/06/2012 15:01

Conheco o trabalho da Equipe da CM Morro da Fé. São profissionais competentes. 
Vocês são 10. Parabéns pelo trabalho.
Postado por 
Marise
 em 04/06/2012 22:08

É emocionante ver nossas crianças pedindo livros e apontar com os dedinhos como 
se estivessem realmente lendo! A releitura feita por eles é muito linda!
Parabéns a todos da Creche Municipal Morro da Fé pelo compromisso e entusiasmo!
Sandra Jardim, Diretora da CM Morro da Fé
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Postado por 
SANDRA MARIA JARDIM SERRA PIRES
 em 05/06/2012 08:38

Letrar é abrir as possibilidades para que o conhecimento aconteça efetivamente, 
é dar significado ao que é aprendido através de estímulos e desejos.Mais que 
feliz, fico emocionada ao ver as nossas crianças se descobrindo, se encantando 
através da leitura, aprendendo e se desenvolvendo.
Parabéns a toda equipe da Creche Municipal Morro da Fé! 
Maria Amélia - Diretora Adjunta.
Postado por 
Maria Amélia Rodrigues
 em 05/06/2012 08:56

Parabéns Priscila e toda equipe da Creche Municipal Morro da Fé. São ótimos 
profissionais e merecem todo esse reconhecimento.
Postado por 
Roberta Bighi
 em 05/06/2012 22:15

Fazer a criança perceber que em um livro contém histórias  fantásticas é  de 
suma importância para a alfabetização.  Um projeto que desperta o interesse da 
criança pelo livro através da mãe, é uma visão excepcional da utilização de 
ferramenta para despertar o gosto pela leitura e alfabetizá-la.. 
Parabéns para o Município do RJ..
Parabéns para a equipe da Creche M. Morro da Fé!
Mauro-(Ibmec RJ)
Postado por 
Mauro Costa
 em 07/06/2012 08:35

Acho muito importante a participação dos pais nas escolas ,pois trabalho (SMAS) 
,temos muita demanda de alunos que com seus 17 anos que não sabem ler,com esse 
projeto o estimulo pela leitura sará enriquecedor, principalmente com o 
envolvimento dos pais,através do lúdico.
Com certeza com tal projeto as crianças gostarão de ir  à Creche sem deixar as 
cadeiras escolares vazias. Parabéns a equipe da Creche do Morro da Fé e 
principalmente aos seus gestores e pais.
Valeria Marchetti- Pedagoga da SMAS/CREAS.
Postado por 
valeria marchetti
 em 07/06/2012 10:20

"Creio que é uma forma de felicidade a leitura" (Jorge Luis Borges),saber ler é 
tudo de bom,por isso eu deixo parabéns para a equipe da Creche Morro da Fé. Esse
projeto é tudo de bom para um desenvolvimento sadio para uma criança.
Raquel Lopes - Pediatra / Upa Eng. de Dentro.
Postado por 
Raquel Lopes
 em 07/06/2012 10:30

"Ler é romper barreiras, quebrar limites, ultrapassar fronteiras, olhar além do 
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que os nossos olhos possam enxergar. É sair do lugar comum, aventurar-se por 
caminhos vários. É olhar através das imagens e captar significados além do que a
própria vista possa imaginar." Inajá Martins de Almeida".
Parabéns ao Município do Rio de Janeiro,por proporcionar e incentivar a leitura 
nas nossas crianças. E parabéns a toda equipe da Creche do Morro da Fé, aos 
gestores ,e aos pais .
José Luiz - Assistente Prefeito
Postado por 
José Luiz Barro Gonçalves
 em 07/06/2012 11:07

Ver que ainda existem pessoas preocupadas com o letramento nos faz seguir 
acreditando que teremos um Brasil melhor!!!
Cláudia Santos - Ger.Proj.TI/MTE/Brasília/DF
Postado por 
Cláudia Santos
 em 07/06/2012 19:11

O letramento se revela como aprimoramento e evolução da nossa educação, porque 
educar, deve ser o objetivo primordial da nossa nação!
Marina Santa Rosa - Advogada/Brasília/DF
Postado por 
Marina Santa Rosa
 em 07/06/2012 19:16

Parabéns a toda equipe da Creche Municipal Morro da Fé pela iniciativa e pelo 
trabalho realizado.
Postado por 
Virgínia Louzada
 em 08/06/2012 10:17

Desenvolver a oralidade, portanto, ampliar o "repertório" linguístico e a 
construção do pensamento. Proporcionar a transcendência que a literatura 
infantil traz: a imaginação, a criatividade...
Assim, o letramento e a alfabetização acontecem de uma forma muito prazerosa.
O resgate da cidadania aos pais.
Parabéns à toda a Equipe da CM Morro da Fé!
Postado por 
Júnia-Lígia Louzada Feitoza
 em 08/06/2012 10:49

Ler é alimentar a alma! Por isso quero deixa aqui o meu muto obrigada a todos da
equipe que estão de parabéns por alimentar a alma de várias crianças.
Parabéns ao Município do Rio de Janeiro,por deixar acontecer esse projeto, e 
parabéns a toda equipe da Creche do Morro da Fé.
Celso Monteiro-.
Postado por 
Celso Monteiro
 em 08/06/2012 12:48

Ver que ainda existem Profissionais preocupados    com o letramento nos faz 
acreditarmos que a Educação ainda tem solução  e poderemos ter um Brasil 
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melhor,pois estas crianças são o Futuro do Brasill melhor!!! Mano 
George/Projovem Adolescente.
Postado por 
Mano Geroge
 em 08/06/2012 12:58

A Leitura é a sabedoria do Homem!!!! Então eu só tenho que dar meus Parabéns a 
essa equipe maravilhosa e aos gestores da Creche do Morro da Fé. E que depois 
desse ,vocês possam realizarem outros projetos tão especiais.
Luciana Tavares- coordenadora do Projeto Equina do Livro/Campinho
Postado por 
Luciana Tavares
 em 08/06/2012 13:11

Devo deixar aqui meus Parabéns pelo excelente trabalho de Equipe e de um 
enriquecimento valioso para as nossas crianças do nosso País,pois saber ler é um
presente que de Deus e podemos dizer que sem este lindo presente,nada se 
constrói! Parabéns ao gestores da Creche M. da Fé e ao nosso Município por fazer
essa excelente ideia ir avante! Martha Florença
Postado por 
Pastoral do Menor
 em 08/06/2012 13:21

É relevante para qualquer criança "histórias"!!! História para ser lida, 
história para ser imaginada, história para contar e ser contada!! Diante de 
crianças que talvez não tenham acesso à livros de histórias, esta torna-se então
uma brilhante iniciativa da Creche Morro da Fé para o melhor desenvolvimento de 
todas!!! Parabéns pelo belíssimo trabalho!!!
Postado por 
Adriana Araujo
 em 08/06/2012 15:06

Pecisamos acreditar que um dia todas as nossas crianças terão a sua literária 
medrada. Que teremos sim um Brasil melhor e que este trabalho que vem sendo 
realizado pela Creche Morro da Fé servirá de alicerce para muitas de nossas 
crianças.
Marcelo de Souza - Califórnia/EUA
Postado por 
Marcelo de Souza
 em 08/06/2012 17:34

Quero aqui deixar a minha satisfação e alegria por saber que exitem Profissional
que realmente se preocupam com as crianças e com a leitura,pois quando a gente 
pode ler,viajamos para vários lugares imaginando as histórias ,as batalhas, 
quando um poema o amor...E isso essa Equipe mostrou que tem amor as suas 
crianças.Parabéns a Equipe e as gestores da C.M da Fé, e ao município do Rio de 
janeiro por proporcionar esse Projeto tão bem elaborado por essa equipe.
Adriana M. castro /Assistente Social-CREAS.
Postado por 
Adriana M. Castro
 em 08/06/2012 18:44
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Parabéns pelo trabalho desenvolvido ,só pessoas com um Amor muito grande no 
coração, podem realizar um Projeto tão lindo,pois a leitura é a base de tudo. 
Parabéns a Equipe e aos gestores da C.M da Fé.
Augusto carvalho/Prefeitura de Nova Iguaçu- Assessor da prefeita.
Postado por 
Augusto de Carvalho
 em 08/06/2012 18:50

A importância de" Letrar e Educar" para que amanhã cada um tenha a oportunidade 
de escrever sua própria história.
Parabéns pela iniciativa de toda Equipe da CM Morro da Fé.
"A leitura do mundo precede a leitura da palavra"
Paulo Freire.
Maria Beatriz Costa -Gerente de Porjetos- UFF
Postado por 
maria beatriz caetano
 em 08/06/2012 19:55

" Se a educação sozinha não pode tranformar a sociedade, tampouco sem ela a 
sociedade muda."       (Paulo Freire)
Desejo a vocês muito sucesso nesta jornada e que esta equipe faça acontecer uma 
verdadeira transformação para as pessoas envolvidas neste projeto. Nathália 
Rodrigues -Estudante de Psicologia/ Universidade Paulista
Postado por 
Nathália Rodrigues Bezerra Augusto
 em 09/06/2012 14:14

Perceber que nosso trabalho está atravessando fronteiras é uma felicidade 
imensa! Quero parabenizar  professoras Andreia , Viviane, Renata e aos AACs 
Roberval, Maria Lucia, Andre e Ricardo, pois acolheram, tornaram reais e 
signficativas as propostas que desenvolvemos.Juntos somos melhores.
Priscila Gardel  Professora Articuladora
Postado por 
priscila gardel
 em 10/06/2012 01:47

Sou da Italia e sempre feliz em ler de coisas como essa. Pois educaçao e leitura
sao as coisas fundamentais para cocientizar e formar a personalidade do 
individuo e para ter uma sociedade melhor.
Postado por 
Romeo Marchetti
 em 10/06/2012 10:54

Mélia parabéns, sempre soube que você faria um bom trabalho.
Descobrir o que podemos ser é fundamental para o desenvolvimento humano.
Sucesso para todos vocês da creche e caminhem com FÉ no morro da FÉ.
Postado por 
ELISABETH MUNIZ LOPES
 em 10/06/2012 16:15

Tenho conhecimento do excelente trabalho realizado por profissionais da Creche 
do Morro da Fé.Cada projeto que a instituição se  propõe a realizar é 
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efetivamente posto em prática.É uma demonstração  da existência de profissionais
da educação voltados única e exclusivamente para o exercício de suas funções. 
Fato que se destaca dentro de uma realidade brasileira, onde se observa o 
descaso com a educação que é o MOTOR do progresso e bem-estar da sociedade. 
PARABÉNS À TODA  A EQUIPE!
ProfªMaria Helena
Postado por 
Maria Helena S de Souza
 em 10/06/2012 19:12

Parabéns pelo trabalho realizado na C.M da Fé. Fico muito feliz em saber que 
temos esperança para o nosso Brasil,pois a Leitura bem aplicada as nossas 
crianças serão crianças melhores,pois saberão interpretar e escolher melhor o 
futuro do país. Parabéns a toda Equipe da C.M da Fé.
Cristina Rivas/RJ
Postado por 
Cristina Rivas
 em 10/06/2012 20:23

Parabéns pelo projeto Letrando a Fé. Uma excelente iniciativa.
Postado por 
Tâmara
 em 11/06/2012 16:19

Amo trabalhar na CM Morro da Fé pois são todos profissionais comprometido com o 
desenvolvimento destas crianças,  tão desprovidas de cultura. É uma prazer 
participar do projeto Letrando a Fé!!! PEI Viviane Nunes
Postado por 
viviane
 em 11/06/2012 19:22

Fico aqui imaginando a alegria destes pais por poderem participarem ativamente 
da educação dos seus filhos logo nos primeiros momentos de um lugar que é para 
socializar.E podendo dar a leitura e a confiança que eles conseguirão juntos com
os pais ,isso é genial...Parabéns a vcs profissionais da C.M da Fé. 
Vânia Leite Orientadora Educacional
Postado por 
Vânia Leite
 em 11/06/2012 22:33

Diante da carência crescente de leitores em nosso país, tornam-se muito 
importantes iniciativas como essa. É um lindo e envolvente projeto, que leva às 
crianças não só o prazer em ouvir e contar histórias, mas também o afeto e 
aconchego familiar, muitas vezes esquecidos na luta do dia-a-dia e que são 
imprescindíveis ao desenvolvimento dos pequenos.
Parabéns à equipe da CM Morro da Fé e boa sorte! Maria Alice - 
Pedagoga/HUCFF/UFRJ
Postado por 
Maria Alice Fraga
 em 12/06/2012 08:31

Parabéns a todos os envolvidos.
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Desenvolver a leitura e posteriormente o hábito de ler desperta a curiosidade 
pela informação, a busca do conhecimento, aflora a criatividade
Precisamos de mais iniciativas como esta.
Ensinar a ler e a escrever promove a cidadania, ainda mais se feito através de 
um referencial tão forte como é a mãe.
Parabéns e continuem assim! Plantem educação e colham conhecimento.
Postado por 
Thiago Augusto
 em 12/06/2012 10:11

A criança que tem um livro nas mãos dificilmente sobrará espaço para mendigar, 
para roubar ou traficar....Parabéns!
Postado por 
OLGA
 em 12/06/2012 11:17

Bela iniciativa!!! Parabéns para todos da C.M.da Fé...
Acho que o Brasil precisa dessa iniciativa dentro da educação. Parabéns ao 
Gestores e aos professores ,auxiliares de Creche do Morro da Fé.
Daniel Luiz/CREAS - Educador Social.
Postado por 
Daniel Luiz
 em 13/06/2012 11:34

Fico muito feliz em saber que existem PROFISSIONAIS que realmente se preocupam 
com a Educação e a família,pois esse projetos os dois estão andando de mãos 
dadas. Tanto a Educação com a Família é a base para formarmos  o futuro do nosso
país. Parabéns a Equipe da C. M da Fé.
Marcela Caldeira/ Assistente social da prefeitura do Rio
Postado por 
Marcela Caldeira
 em 13/06/2012 11:40

Só tenho que parabenizar uma Equipe fantástica e agradecer por saber que teremos
uma Educação mais digna para a nossas crianças. 
Parabéns aos gestores e professores da C. M. da Fé.
Rosemery Hots/ administração do CREAS/ SMAS
Postado por 
Rosemery Horts
 em 13/06/2012 12:21

Parabéns a toda Equipe pelo trabalho lindo desenvolvido. 
Raquel de Souza.
Postado por 
Raquel de Souza
 em 13/06/2012 12:23

Parabéns a Equipe e aos gestores da C.M da Fé.Eu com mãe de uma criança em fase 
de creche só tenho que sentir orgulho pelo trabalho desta Equipe maravilhosa! 
Debora Alo / Tec. de Informática/Prefeitura.
Postado por 
Debora Alo
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 em 13/06/2012 12:26

Quero parabenizar ao prefeito do Rio de Janeiro por incentivar essa Equipe 
maravilhosa da C.M da Fé, e a realizar tal projeto. Parabéns a toda equipe e 
gestores,pois tudo se constrói através de uma boa leitura.
Marcelo augusto/Gerente do B. do Brasil-RJ
Postado por 
Marcelo Augusto Pereira dos Santos
 em 13/06/2012 21:33

Não consigo falar muito bem o Português,mais o pouco que eu entendi deu para 
sentir a intensidade do trabalho. Aqui na Itália,a leitura e a compreensão do 
texto é importante para as crianças,e a gente mãe sempre participa da educação 
do babino na escola.Muito bom mesmo esse projeto.Parabéns a todos que realizam 
esse projeto.
Viviane marchetti/ Itália/roma
Postado por 
Viviane Marchetti
 em 13/06/2012 21:39

Puxa!!! É com muito orgulho que digo que a diretora adjunta desta creche foi a 
minha professora no antigo primário,tia Maria Amélia,só a senhora mesmo para 
fazer parte de um projeto tão interessante quanto esse! Quero também parabenizar
a Equipe da C.M da Fé pelo trabalho e agradecer ao município do Rio por apoiar 
tal iniciativa. Parabéns aos gestores e a toda Equipe. beijos para a senhora 
professora Maria Amélia! saudades.
Renata Araujo/ Técnica de informática.
Postado por 
Renata Araujo
 em 13/06/2012 21:51

Sabe-se que uma ferramenta eficaz de modificação do comportamento dos adultos é 
a informação trazida pelo aluno para dentro da família. Ao envolver a mãe nos 
hábitos salutares da boa leitura, todos ganham: a criança que desde cedo 
envolve-se com a companhia das letras, a família com mais um canal de 
comunicação com os filhos e também a escola que interage de uma forma mais 
constante com o familiar, colaborando ainda mais na busca da cidadania plena.
Parabéns ao grupo pelo desenvolvimento desse belo trabalho.
Postado por 
Nelson Silveira
 em 14/06/2012 06:26

Os professores são educados as diretoras também. Trata as crianças super bem. As
crianças do RJ, precisam de Educação e aprendizado. Não equeçam que é pro futuro
dos nossos filhos! O projeto está bombando, vamos estimular a leitura das 
crianças!  Já está na hora, vamos participar, não percam! Mãe de Isabelly aluna 
da Creche M. Morro da Fé.
Postado por 
Ingrid Medeiros Gaio
 em 15/06/2012 07:47

O blog está arrebentando! Os professores são ótimos, as diretoras são muito 
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responsáveis pelas crianças. O projeto Letrando a Fé tá arrebentando!É muito 
importante para as nossas crianças serem educadas pela leitura. Daiana, mãe de 
OTÁVIO da Creche Morro da Fé.
Postado por 
Daiana Coelho
 em 15/06/2012 07:54

Estou contente por fazer parte desta equipe que está comprometida com o 
desenvolvimento das crianças.Não esquecendo nunca os combinados.
Roberval - Agente auxiliar da Creche Morro da Fé. TURMA EI-30
Postado por 
Roberval  Eugênio Thiago
 em 15/06/2012 10:13

A nova gestão da Creche Morro da Fé está fazendo um trabalho sensacional! Eu 
participo com prazer dos projetos que a creche vem desenvolvendo. Fiz as sacolas
de leitura para as mães e ensinei as mães a fazerem o fuxico para personalizar a
bolsinha do projeto Letrando a Fé.
Maria Madalena Barbosa Chagas. Agente de Portaria da Creche Morro da Fé.
Postado por 
Maria Madalena Barbosa Chagas
 em 15/06/2012 11:11

Eu acho ótimo o trabalho das diretoras, das coisas que elas fazem. Tá sendo um 
trabalho diferente, porque estão sempre supreendendo. Os projetos são muito 
legais.
Daiana Dantas Viana - Agente de serviços Gerais da Creche Morro da Fé.
Postado por 
Daiana Dantas Viana
 em 15/06/2012 11:22

Estou achando excelente o trabalho feito na creche pela direção e nossa equipe 
As crianças estão tendo bastante conhecimento, conscientização e aprendizado 
sobre o que está sendo desenvolvido na creche.Creio que todos nós estamos 
satisfeitos com o trbalho da nossa equipe.
Flávia Gomes - Agente de Portaria da Creche Morro da Fé.
Postado por 
Flávia Gomes
 em 15/06/2012 11:34

Estou achando muito importante o trabalho que sendo realizado pelas diretoras 
Sandra Jardim e Maria Amélia e não esquecendo da nossa professora articuladora 
Priscila que  também tem muitas ideias geniais e eu faço parte desta equipe! Que
nos abençoe Rica e abundantemente! Josilene Lima - Auxiliar de cozinheira  da 
Creche Municipal Morro da Fé.
Postado por 
Josilene Lima
 em 15/06/2012 12:20

Muito bom fazer parte de um trabalho envolvente, prazeroso e que tem obtido 
tantos resultados. Perceber o interesse crescente de todas as crianças que já 
participaram e a vontade explícita daqueles que ainda não levaram o livro para 
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casa, é um dos maiores deleites e me entusiasma cada vez mais. Isso só me motiva
e me faz acreditar de que tudo é possível. 
Estamos só no começo... #orgulhodessaequipe
Renata Carvalho PEI da turma EI - 30
Postado por 
Renata Carvalho
 em 15/06/2012 13:01

É emocionante ver o resultado do trabalho realizado por profissionais 
competentes, dedicadas e apaixonadas pelo que fazem. Parabenizo toda equipe da 
CM Morro da Fé por este projeto tão importante para esta comunidade escolar. 
Sabemos que a leitura é vida e através dela compartilhamos saberes e 
sentimentos. Parabéns!!!!!!!
Postado por 
Doroti Cunha
 em 15/06/2012 21:03

Não tenho dúvida do compromisso e dedicaçäo com que a Comunidade da Creche Morro
da Fé está vivenciando. Parabéns pelo sucesso!!
Postado por 
Cláudia Guedes
 em 17/06/2012 10:16

O Projeto “Letrando a Fé” vai além de seu benefício para a educação da 
comunidade.  A família é levada para o centro da ação, dando aos pais da criança
a possibilidade de resgatar o respeito e admiração de seus filhos fazendo a 
criança perceber o quanto é importante ter seus pais como referência para suas 
ações.  É uma convocação do educador para dividir com os pais e responsabilidade
da educação de seus filhos lhes dando as ferramentas para isso. Parabéns aos 
mentores dessa excelente iniciativa! André Luiz, Médico da Prefeitura Municipal 
de Duque de caxias.
Postado por 
André Luiz
 em 17/06/2012 11:58

Conheço o trabalho da equipe de gestão dessa creche e a professora articuladora.
Tenho certeza que PEIs e ACC estão motivados e a resposta está nesse lindo 
trabalho apresentado. Parabéns para toda equipe da Creche Morro da Fé!
Postado por 
Fernanda Burla
 em 03/07/2012 08:58

Fico orgulhosa em fazer parte desta equipe que está comprometida com este 
importante projeto.
É muito bom ver nossas crianças descobrindo o fantástico mundo da leitura. 
 Melhor ainda é ver os pais encantados com a oportunidade de ler junto com seus 
filhos.
Parabéns a toda equipe da Creche Municipal Morro da Fé!
Postado por 
Andreia Portugal Guedes dos Santos
 em 03/07/2012 22:05
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 31/05/2012
<TÍTULO>
E.M. Honduras e o Projeto Tem Livro na Corda

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos.

A Escola Municipal Honduras iniciou no dia 16 de maio de 2012 o 
Projeto Tem Livro na Corda
, em conson
ncia com Projeto Político Pedagógico 
Escola de Leitores, Alunos Escritores
.

O 
Projeto Tem Livro na Corda 
da E.M. Honduras
 foi elaborado após conversa entre a professora de Sala de Leitura Marcia 
Patrocinio e a Professora regente Valéria Dias sobre a necessidade de aproveitar
o horário do recreio e o espaço do pátio da escola com uma atividade que 
possibilitasse formação de leitores de maneira prazerosa, divertida, sem 
cobranças ou obrigação, uma coisa que não fosse imposta, mas que despertasse o 
interesse no grupo pelo acervo da Sala de Leitura.

[FOTO]

[FOTO]

A Unidade Escolar atende alunos da Educação Infantil, do 1
, 2
 e 3
 anos, Acelera e Classe Especial, assim o trabalho está voltado para
 a alfabetização. O Projeto busca atingir o maior n
mero possível de alunos, sensibilizar o olhar para o rico material disponível em
nosso acervo e apurar os ouvidos para as narrativas orais.

Também tem como objetivo
 incentivar a formação de leitores, permitindo aos professores sonhar com alunos
críticos, investigadores, autônomos, capazes de ler o seu mundo,
 de reconhecerem e valorizarem a função social da leitura e da escrita, criando 
a sua própria história.

[FOTO]
A professora M
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 Helena(T. 1101) e seus alunos em roda de leitura

[FOTO]
O projeto chamou a atenção dos pequenos leitores
JUSTIFICATIVA

Criar oportunidade para estimular a leitura, democratizar o acervo da Sala de 
Leitura, otimizar o espaço do pátio e o
 horário do recreio, formando um clima
 que possibilite uma leitura compartilhada, prazerosa num espaço diferente da 
sala de aula, criar laços de amizade, incentivar monitorias de alunos para 
auxiliar outro com mais dificuldade de leitura.

[FOTO]

P
BLICO

Alunos da Educação Infantil, do 1
, 2
 e 3
 anos, Acelera, Classe Especial, Professores, Diretoras, Funcionários, 
Estagiários e Voluntários

OBJETIVOS

Despertar o gosto pela leitura e formar alunos capazes de ler, interpretar e 
expressar sua opinião;

Formar alunos leitores e escritores;

Oportunizar ao aluno desfrutar do mundo mágico dos livros;

Incentivar a prática da leitura compartilhada
;

Criar um clima e uma rotina de leitura;

Fornecer a oportunidade de conhecer diferentes gêneros de textos (quadrinhos, 
poesias, parlendas, cantigas, fábulas, clássicos da Literatura Infantil)

Formar leitores conscientes da necessidade de preservar o livro;

Estimular a formação das Rodas de leitura;
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Apresentar o adulto leitor como exemplo para o aluno;

Incentivar
 a monitoria de alunos para ajudar outros com mais dificuldade;

Tornar o acervo da Sala de Leitura acessível ao grupo escolar e

Aproveitar o espaço do pátio escolar.

[FOTO]

DESENVOLVIMENTO

Falar com a comunidade escolar sobre o PROJETO e incentivar a participação de 
todos.

Preparar o cartaz com a divulgação do Projeto
. 

Pedir aos professores que indiquem um grupo para ajudar na arrumação do espaço.

Comunicar sobre o dia do evento, quarta-feira.

Selecionar livros, revistas e gibis para atender as diferentes idades do p
blico escolar
.

Pedir para que terminem o lanche para pegar o livro, evitando assim sujar com 
bebida ou alimento

Explicar que o livro deve ser deixado no espaço após o término do recreio, para 
o próximo grupo.

Incentivar a participação de todos da comunidade escolar, mesmos os que estão 
iniciando o processo de alfabetização

Contar com a ajuda do grupo para preservar o material exposto para que todos 
possam aproveitar.

DINAMIZADORES: Professora de Sala de Leitura, Alunos, Professores, Diretoras, 
Funcionários, Agentes Educadoras, Voluntários e Estagiários
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AÇÃO DA ESCOLA

Valorizar o desenvolvimento do PROJETO;

Fornecer material necessário para desenvolver a proposta;

Cabe a Escola oferecer um acervo variado (gibis, revistas, livros, etc.) e com 
uma quantidade que possa ser explorada por um bom n
mero de leitores.

Manter o espaço limpo e atraente;

Providenciar recursos para a exposição do material;

Seduzir seus alunos para uma participação prazerosa;

Avaliar com a equipe pedagógica a atividade; 

Incentivar a participação de todos os funcionários disponíveis para que leiam, 
orientem, observem, ajudem e acompanhem os alunos durante o evento;

Conversar sobre a necessidade de manter o livro no espaço para que todos possam 
aproveitar;

Orientar para o cuidado com o material e explicar que o uso é coletivo;

Revisar e reformular sempre que houver necessidade;

[FOTO]

AVALIAÇÃO

A apresentação do Projeto causou grande euforia na comunidade escolar. O 
colorido dos cartazes, os livros, o carrinho e os brinquedos chamaram a atenção 
de todos quando chegavam ao pátio. Os olhinhos brilhavam de curiosidade. Muitos 
pegavam o livro e corriam para os professores para mostrar como estavam lendo ou
pediam para que lessem.

A comunidade escolar acolheu o Projeto e a participação superou as expectativas.
O interesse não foi só dos pequenos, mas de todos: professores, funcionários, 
estagiárias, voluntários, aproveitaram para folhear as páginas dos livros 
expostos.
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A leitura compartilhada foi a tônica do evento, foi interessante observar alunos
lendo ou ajudando outros alunos que não dominam a leitura.

Alguns alunos sentiram-se responsáveis pelos livros e chamavam
 atenção dos colegas
 que não estavam tendo cuidado.

 Ouvimos constantemente as perguntas: 
Hoje tem Livro na Corda?
, 
Posso ajudar arrumar?
, 
Tia, podemos ficar aqui?
 .

Após a apresentação do Projeto, cada professor recebeu uma ficha de avaliação 
para preencherem com as observações dos alunos sobre a atividade e as respostas 
foram positivas e encorajadoras para a permanência do mesmo.

IDEALIZADORAS: Professora de Sala de Leitura MARCIA PATROCINIO 

 e Professora Regente VALÉRIA DIAS

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Um Projeto só tem valor quando toda comunidade escolar abraça e torna-o 
importante para seus alunos.Equipe Honduras, parabéns!
Postado por 
Marcia Patrocinio
 em 01/07/2012 19:18
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 28/05/2012
<TÍTULO>
Valorizando as etnias para evitar futuros preconceitos

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, escoladafamilia, escolasempreconceitos, riocidadania.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Segunda-feira, 11/06/2012
<TÍTULO>
Projeto Gincana e a Família

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, riodeleitores, rioescoladafamília, 6ºanoexperimental.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 13/06/2012
<TÍTULO>
Destaque Positivo para o Patrimônio Público

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, riocidadania, riosustentável, evento.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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10ªcre
(292)

evento
(29)

riosustentável
(5)

riocidadania
(5)

<COMENTÁRIOS>

Estamos trabalhando muito e cada vitória é uma alegria. Nossa equipe é ótima e 
está se reconstruindo de uma forma crescente e positiva. Obrigada pelo carinho!
Postado por 
Aline Lobo
 em 13/06/2012 10:16

Trabalhar com garra e determinação, essa é a postura da Equipe Álvaro Valle, e 
como resultado temos a mudança de postura de nossa comunidade escolar.. Muito 
obrigada a todos que fazem parte dessa história que está começando a mudar.
Postado por 
Erica Sarpa
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 em 13/06/2012 19:26

Parabéns E. M. Álvaro Vale pelo trabalho de qualidade desenvolvido .
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 13/06/2012 23:01
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 18/06/2012
<TÍTULO>
O Dia do Desafio na 10ª CRE

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, riosaudável, evento.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 20/06/2012
<TÍTULO>
Projetos e Ações da Escola Municipal Coronel Berthier

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, eventos, escolafamília, educopédia, riosustentável.

10
 CRE e está localizada na Rua Tenente Renato César, sem n
mero, na entrada da Base Aérea de Santa Cruz.

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet

10ªcre
(292)

eventos
(210)

educopédia
(86)

riosustentável
(5)

escolafamília
(1)
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns pelo excelente trabalho.
Fiquei muito feliz em ver o o Blog da Coronel Berthier, foi minha 1ª escola no 
município, em 1985.
Parabéns a todos!
Postado por 
Vera Lucia Guedes
 em 20/06/2012 09:14

Parabéns pelo lindo blog .
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 20/06/2012 10:54
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 06/06/2012
<TÍTULO>
Da Janela da Sala de Leitura

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, gec, riodeleitores, blogsdeescolas.

Janelas são muito mais que simples aberturas para o exterior ou o interior de 
casas e prédios. Elas carregam em si a ideia de espaços de trocas, de 
curiosidade aguçada ou saciada. A relação delas com os livros flui naturalmente:
ambos aberturas entre mundos. Pois, hoje vamos espiar por uma Janela da Sala de 
Leitura.

Salas de leitura são espaços privilegiados das escolas municipais. Jamais 
silenciosas como as bibliotecas, lá os livros criam asas. Voam de mão em mão, de
aluno a aluno. As histórias se enlaçam e tecem novos textos. A janela que vamos 
espiar é a da sala de leitura do Ginásio Experimental Carioca Rio de Janeiro. 
Esta janela foi aberta para nós pela professora Maria Carolina Macedo através do
blog 
Janela da Sala de Leitura
.

[FOTO]

Pois é bem isso que vemos ao nos debruçarmos nesta janela: alunos em atividades,
ações e visitas da escola, participação dos pais, divulgação de concursos e 
outros registros. Quando me aproximei da janela, vi a aluna Dayana da Costa. Do 
alto dos seus 14 anos, ela é uma das maiores leitoras do GEC: 
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22 títulos, de fevereiro para cá.

Sua leitura também é produtiva. Ela tece comentários, indica, discute e até 
troca os livros que seu irmão Filipe (17 títulos) requisitou na sala de leitura.
Sua 
ltima descoberta foi O Mário que não é de Andrade, de Luciana Sandroni. Assim, 
apresentada ao nosso escritor modernista, começou a refletir sobre suas ideias e
opiniões. 
 Queria saber se na Sala de Leitura encontraria Macunaíma e estranhou o fato de 
Mário de Andrade não 
gostar
 de Monteiro Lobato.

[FOTO]

Produção pós-leitura do livro

A professora Maria Carolina tratou de alimentar essa fome de saber com o livro 
Fotobiografias - edição bem cuidada da Alumbramento - com fotos documentais da 
vida de Mário de Andrade, Manuel Bandeira e Drummond. Ela falou do futuro que 
esse prazer de ler e estar em contato com os livros podem proporcionar a ela. 
Por enquanto, a menina saiu com o Macunaíma nas mãos.

Antes de finalizar esta espiadinha pela Janela da Sala de Leitura, pude ler a 
Opinião do Leitor sobre o que é leitura, atividade realizada por eles junto com 
a professora. E lá estava a Dayana com sua opinião formada: 
 Ler é sempre estar de bem com as palavras.

[FOTO]

A janela está aberta. Passe por lá, espie e comente.

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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blogsdeescolas
(402)

3ªcre
(223)

riodeleitores
(165)

gec
(66)

<COMENTÁRIOS>

O post ficou lindo! Obrigada pela divulgação e, sobretudo, valorização da 
Dayanna! Ela é uma leitora de fôlego, realmente muito especial, um exemplo!
Postado por 
Maria Carolina Mattos Macêdo
 em 06/06/2012 06:44

Gosto muito de ler mesmo,muito obrigado......
Postado por 
Dayana da Costa Pedroso
 em 06/06/2012 09:36

Lindo, Angelinha! Muito bom mesmo! Parabéns para Maria Carolina e para Dayana. 
Belo trabalho! Continuem...
Postado por 
Maria Lucia
 em 06/06/2012 19:24

Parabéns Dayana da Costa pelo seu lindo texto .
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 06/06/2012 22:50

Parabéns Profª Maria Carolina e querida aluna Dayana! A nossa sala de leitura é 
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um espaço vivo onde a viagem pelo mundo da leitura realmente acontece de várias 
formas e isso é motivo de muito orgulho! Obrigada Angela pelo carinho e por 
mostrar um pouquinho do GEC Rio de Janeiro.
Postado por 
Cláudia Fonseca
 em 10/06/2012 00:22
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 08/06/2012
<TÍTULO>
Compartilhando Vôlei e Valores

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, educaçãofísica.

Esporte não é só lazer. Os conceitos e atitudes da formação de um atleta passam 
por muito mais do que o condicionamento físico ou habilidades específicas. São 
características da formação humana do atleta que também queremos para nossos 
alunos. É este tipo de aluno atleta que está nascendo na E. M. Alcide De 
Gasperi.

O 
Instituto Compartilhar
, idealizado pelo vitorioso atleta e técnico Bernardo da Rocha de Rezende, o 
Bernardinho, tem, como um dos seus objetivos, apresentar o esporte como

exemplo positivo para a sociedade, cada dia mais percebido como um elemento 
fundamental no processo educacional e de inclusão social pela sua capacidade de 
motivar e inspirar positivamente o desenvolvimento humano.

O Projeto Vôlei em Rede atende, desde 2010, 
alunos de escolas municipais em n
cleos. O N
cleo Higienópolis fica na E. M. Alcide De Gasperi e é acompanhado pela Prof.
 Rosane Muricy. E foi lá que ocorreu o Festival de Vôlei, atendendo a um dos 
lemas contidos no Projeto Político Pedagógico da escola.

[FOTO]

Assim, oferecendo ao aluno o conhecimento dos mundos outros em que ele pode 
atuar, a equipe pretende: 

Construir uma escola cidadã, em que a comunidade escolar interaja com a 
realidade do mundo atual, promovendo uma sociedade mais humanizada e justa, para
que, no século XXI, os ganhos científicos e tecnológicos caminhem juntos com os 
valores humanos.
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No Projeto Vôlei em Rede, então, não são trabalhados somente os aspectos 
esportivos do jogo: a técnica, o preparo físico e o trabalho em equipe; mas 
também os valores humanos: respeito, cooperação, responsabilidade, autonomia e 
superação 
fizeram parte do Festival de Vôlei e Valores ocorrido em 17 de maio, na escola.

[FOTO]

As partidas disputadas foram enriquecidas pela reflexão dos alunos sobre os 
valores humanos registrados no Projeto Político Pedagógico desta unidade 
escolar. O resultado é que todos os participantes saíram vencedores. A disputa 
foi um momento saudável de exercício das habilidades adquiridas e de aquisição 
de valores humanos para todos através da troca de ideias sobre eles.

[FOTO]

Para finalizar o registro deste belo projeto enviado pela Coordenadora 
Pedagógica Marta Solange, ficamos com mais uma frase retirada do Projeto 
Político Pedagógico que resume bem a motivação que nos leva a iniciar projetos 
em nossas escolas.

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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3ªcre
(223)

educaçãofísica
(30)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns Rosane, por toda dedicação, pelo trabalho desenvolvido e pelo resultado
alcançado! Alunos tendo oportunidade de se desenvolverem em mais um esporte de 
qualidade!!! SOU SUA FÃ!! E desses alunos tb!!! Alcide De Gasperi arrebentando!!
Nos esportes e nas ARTES!!!!
Postado por 
Adriana mendonça
 em 08/06/2012 12:37

Parabéns!!!!!!!!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 09/06/2012 18:17

Parabéns por este lindo trabalho! Temos vários alunos desta escola aqui no 
Núcleo de Artes Nise da Silveira e todos apresentam este perfil de 
comprometimento e responsabilidade também  nas oficinas de Arte.
Postado por 
Joselene Lemos
 em 10/06/2012 14:07
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 25/06/2012
<TÍTULO>
O Blog da Escola Municipal Ana Neri

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, patrono, blog, evento.

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

10ªcre
(292)

evento
(29)

patrono
(22)

blog
(15)
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns pelo blog.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 25/06/2012 19:35
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 12/06/2012
<TÍTULO>
Monteiro Lobato na E .M. Oswaldo Aranha

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, patrono, saladeleitura.

Monteiro Lobato é tema de in
meros trabalhos desenvolvidos por escolas da rede municipal. É, também, patrono 
de uma Unidade Escolar em Guaratiba, 10
CRE, Zona Oeste do Rio, e de algumas Salas de Leitura, incluindo a da Escola 
Municipal 
Oswaldo Aranha, tema desta publicação.

Escola Municipal Oswaldo Aranha

     A

 Escola Municipal Oswaldo Aranha está localizada na Praça Carlos Toledo, 29, em 
Rocha Miranda e atende a alunos da Educação Infantil ao 5
 ano, em dois turnos. Oferece
turma de Aceleração, aulas de Educação Física e Inglês, Sala de Recursos e Aulas
de Reforço. Possui dez salas de aula, quatro adequadas à Educação Infantil com 
banheiros, quadra de esportes coberta, parquinho, 
auditório, laboratório de iInformática e sala de atividades.

Ela segue 
medidas e orientações da SME, adequando sua programação à realidade local, 
objetivando o crescimento intelectual dos educandos, sua socialização e 
humanização. Os conte
dos são parte integrante das Orientações Curriculares selecionados por bimestre.
Os instrumentos utilizados são ricos e variados: livros didáticos, literatura 
infantil, m
sicas, vídeos, artes plásticas, caderno de apoio da prefeitura e realiza 
avaliações internas e externas. A escola desenvolve os conte
dos curriculares a partir de projetos, o que tem proporcionado integração, 
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interdisciplinaridade, crescimento do grupo docente e torna o trabalho 
pedagógico mais rico e prazeroso
, relata a escola em seu blog.

Patrono da Escola

Hoje,
12 de junho, é dia do 
patrono escolar
 e a E.M. Oswaldo Aranha sente-se feliz por ser
a anfitriã representante da 5
 CRE, justamente neste dia com esta publicação no Portal Rioeduca, segundo 
relato da
diretora, professora Denise Menezes, ao telefone 

Ela ainda fez um pequeno histórico da vida deste ilustre patrono, o ga

cho de Alegrete - Oswaldo Euclides de Souza Aranha, nascido em 1894:

Foi um brasileiro atuante, líder estudantil, advogado, presidiu a Assembléia da 
ONU por duas vezes e articulou a criação do Estado de Israel. Foi Comandante de 
Brigada, Segurança de Fronteira, Ministro da Fazenda, fazendo muito pela 
agricultura. Foi condecorado por in
meros países e Universidades. Morreu em 27 de janeiro de 1960, tendo recebido 
honras de estado
.

Patrono da Sala de Leitura_ Monteiro Lobato

Estimulando os alunos a leitura por prazer, incentivando-os a tornarem-se 
leitores, ilustradores e autores, a Sala de Leitura Monteiro Lobato trabalhou a 
vida e a obra de seu patrono, popularmente conhecido pelo conjunto educativo dos
livros infantis de sua autoria que constitui aproximadamente a metade da sua 
produção literária, uma din
mica contação de histórias.

[FOTO]

Na semana do livro infantil, trabalhamos, em nossa Sala de Leitura, a vida e 
obra de Monteiro Lobato. Sua biografia foi contada de forma l
dica com a participação de fantoches de personagens do sítio do Picapau Amarelo,
como Emília, Visconde de Sabugosa, Cuca e Saci Pererê.

A sistematização da contação foi
 produção de fantoche de palito, dobradura, artes de colagem e pintura dos 
personagens do Sítio. Na semana seguinte, passamos aos alunos o vídeo 
Os fantásticos Livros Voadores do Sr Morris Lessmore
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, que ressalta a import
ncia da leitura e da aquisição de conhecimento para a nossa vida. 

[FOTO]

Na culmin
ncia, fizemos uma dramatização com a história 
vida de Monteiro Lobato
. No momento em que era 
história era contada, os alunos dramatizavam, vestidos à caráter, de acordo com 
cada personagem do Sítio que ia sendo mencionado. 

Ao mesmo tempo, no pátio da escola, houve uma exposição de livros dos autores: 
Ziraldo, Ruth Rocha, Ama Maria Machado, Monteiro Lobato e Maurício de Souza. Em 
cada stand, foi exposta a caricatura de cada autor e um aluno ficou responsável 
por cada stand, por falar da biografia de cada um e mostrar a sua obra para os 
alunos da escola que foram visitando turma por turma, onde tiveram a 
oportunidade
 de sentar no pátio e ler os livros.

[FOTO]

Conheça esse e outros trabalhos desenvolvidos pela E.M. Oswaldo Aranha, clicando

aquii
.
O blog da escola foi criado por Jorge Tadeu Duarte, Agente Educador da escola.

http://escolamunicipaloswaldoaranha.blogspot.com.br/

Escolas e professores, querem publicar um projeto 

ou uma atividade que fez a diferença na vida de seus alunos? 

Então, escreva para nós, clicando 
SOBRE NÓS

e contate o professor representante da sua CRE.

Regina Bizarro_ Representante do Rioeduca 5
CRE

E-mail: reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

[FOTO]
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5ªcre
(268)

patrono
(22)

saladeleitura
(10)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pelo excelente trabalho. Esta sala de Leitura é show!!!
Postado por 
Ana Márcia
 em 12/06/2012 12:37

Parabéns E .M. Oswaldo Aranha pelo lindo trabalho.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 12/06/2012 23:33

A GED da 5ª CRE parabeniza a EM Oswaldo Aaranha, Ficamos muito felizes quando 
confirmamos o compromisso das nossas escolas com uma educação de qualidade. 
Parabenizamos a escola pelo projeto.
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Postado por 
Henrique
 em 13/06/2012 13:46

Agradecemos a oportunidade de mostrar um pouco do trabalho desenvolvido em nossa
escola. 
Agradecemos também por este site que valoriza e incentiva alunos e professores a
desenvolver um trabalho de qualidade a fim de socializá-lo por toda rede para 
troca de experiências e vivências.
Postado por 
Lilian
 em 14/06/2012 16:52

Realmente foi mágico, as crianças amaram e nós também, participar deste projeto 
foi uma experiência ímpar, alguns alunos que estão iniciando o processo de 
leitura se sentiram muito estimulados. Parabéns para toda a equipe, "um mais um 
é sempre mais que dois..."
Postado por 
Aline Brillo
 em 15/06/2012 21:12
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 22/06/2012
<TÍTULO>
Carta da Terra e Rio+20 no CIEP Manoel Maurício de Albuquerque

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, rio+20, cartadaterra, meioambiente.

Desde 2011, o CIEP Manoel Maurício de Albuquerque vem criando

     na sua comunidade escolar uma cultura 
voltada para a preservação do meio ambiente, adotando
 a política dos 3 R: reduzir, reutilizar e reciclar,

     usando entre outros meios a Carta da 
Terra.

O CIEP Manoel Maurício de Albuquerque está de parabéns, pois seus alunos estão 
sendo conscientizados da preservação do meio ambiente usando os 
3R: reduzir, reutilizar e reciclar
. Algumas ações tão simples estão sendo adotadas, como deixar de usar copos 
descartáveis, reaproveitar cartazes e outros materiais que possam ser utilizados
novamente e incentivar a diminuição do consumo de água e do desperdício de 
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comida, ratificando os objetivos do Projeto Político Pedagógico que está 
centrado na cidadania e na formação de indivíduos pensantes e críticos
. 

Em 2012, o CIEP está trabalhando o subprojeto 
Cidadão Sustentável
,
 ano em que completamos 20 anos do 
Eco-92,
 além de sediarmos mais uma vez um evento tão importante para o nosso Planeta: o

Rio+20
, na cidade do Rio de Janeiro. Pensando em sustentabilidade, o
 5
 ano está
desenvolvendo um projeto sob a orientação da professora Andréa Mendonça, com 
objetivo de criar
consciência ecológica voltado para a
Rio+20
. Eles criaram um vídeo que fala da 
Carta da Terra
, tendo como narradores os próprios alunos. O objetivo é que esta consciência de
preservação do meio ambiente ultrapasse os muros da escola, alastrando-se pela 
comunidade como um todo.

[VÍDEO]

Paralelo ao trabalho da professora Andréa, a Coordenadora Pedagógica, professora
Bianca, dinamizou uma oficina para as turmas de 5
 ano, orientando a confecção de um porta-níquel feito com caixas de leite 
adquiridas no refeitório. Este material foi tão especial e original que serviu 
de presente para o dia das mães. 

Os alunos gostaram tanto que estão pensando em outras oficinas usando materiais 
diversos.

[VÍDEO]

A Carta da Terra

O NAIA (N
cleo de Amigos da Inf
ncia e da Adolescência) criou uma versão da Carta da Terra
para crianças, elaborada com a intenção de 
fazer germinar a idéia de que um outro mundo é possível e acreditando que as 
crianças continuam sendo a esperança de um mundo melhor
.
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A Carta da Terra é uma declaração de princípios fundamentais para a construção 
de uma sociedade que seja justa, sustentável e pacífica. Ela diz o que devemos 
fazer para cuidar do mundo: respeitar a natureza, os direitos humanos, 
providenciar para que todos tenham o que necessitam para viver e empenhar-se 
para viver sempre em paz e harmonia.

     Defende a idéia de sermos cidadãos do 
planeta, de nos importarmos com todo e qualquer ser vivo e com o presente e 
futuro da Terra. Evidencia que todos os povos da Terra são irmãos e compartilham
a responsabilidade de preservar e melhorar o mundo em que vivemos.

Clique 
AQUI
 para conhecer

Veja o Mundo Através das Lentes da Carta da Terra

Este é o slogan da 
Carta da Terra Internacional
, no lançamento da Campanha de Comunicação 2012_ Carta da Terra e Rio+20.

Convidamos você a usar e difundir este vídeo.

[VÍDEO]

Esta campanha divulga a mensagem da Carta da Terra e está sendo
executada em duas fases que começou em
abril e terminará
em dezembro de 2012. 

A comunidade mundial, na sua maioria, não conseguiu fazer jus às promessas 
feitas durante a Eco-92. 

Hoje, 22/06/2012, 
ltimo dia d

o 

Rio+20

, representantes do mundo buscam

soluções para os mesmos desafios de desenvolvimento sustentável ocorrido em 
1992. Um dos principais focos deste encontro é a 
Economia Verde
 e, por esse motivo, esta campanha de comunicação está centrada principalmente 
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na sua contribuição nesse sentido.

A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (
UNCSD
 ou, como é mais conhecida, 
Rio+20
) está terminando
e sendo
considerado o maior evento já realizado pelas Nações Unidas discutindo dois 
temas principais: 

- uma economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação
da pobreza; 

- o quadro institucional para o desenvolvimento sustentável.

O objetivo da Conferência é assegurar um comprometimento político renovado para 
o desenvolvimento sustentável, avaliar o progresso feito até o momento e as 
lacunas que ainda existem na implementação dos resultados dos principais 
encontros sobre desenvolvimento sustentável, além de abordar os novos desafios 
emergentes, relata a 
ONU
 no Brasil.

Sites de Pesquisa:

Carta da Terra

http://www.cartadaterrabrasil.org/prt/text.html

Earth Charter in Action

http://www.earthcharterinaction.org/invent/images/uploads/Carta%20da%20Terra.pdf

NAIA

www.naia-rs.org.br

ONU_Brasil

http://www.onu.org.br/rio20/temas/

Youtube

[VÍDEO]
http://www.youtube.com/watch?v=gnsS-g9uSwA
feature=player_embedded

Parabéns aos alunos, professores, direção e toda comunidade escolar pelo 
envolvimento nesta campanha tão siginficativa de preservação do nosso Planeta 
Terra.
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Visite o blog do CIEP Manoel Maurício de Albuquerque. 

Acompanhe, comente, participe!

http://ciepmanoelmauriciodealbuquerque.blogspot.com.br/2012/05/carta-da-terra.ht
ml

Querm publicar um projeto ou uma atividade que fez a diferença na vida de seus 
alunos?

Então, escreva para nós, clicando 
SOBRE NÓS

e contate o professor representante da sua CRE.

Regina Bizarro_ Representante do Rioeduca 5
CRE

E-mail: reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

[FOTO]

5ªcre
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(268)

meioambiente
(95)

rio+20
(12)

cartadaterra
(1)

<COMENTÁRIOS>

Nós não podemos mudar o passado, mas podemos e temos a obrigação, de mudar o 
futuro. É pra isso, e somente por isso, que somos PROFESSORES.
Postado por 
Andréa Mendonça
 em 22/06/2012 11:28

Bem legal as ações do CIEP, estão de parabéns mesmo.
É uma pena que a Rio+20 não tenha atingindo os objetivos previstos.
Postado por 
Facebook login
 em 22/06/2012 14:31

A professora Andréa, os alunos e toda a escola estão de parabéns pelo lindo 
trabalho!
Postado por 
Ana Márcia
 em 22/06/2012 17:54

Super legal o projeto.Parabéns!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 22/06/2012 21:04

Gostei muito e principalmente da carta da terra.
Postado por 
Cátia
 em 23/06/2012 23:46

Muito me orgulha trabalhar com professores capazes de realizar trabalho tão 
importante para o desenvolvimento de seus alunos. Valeu!
Postado por 
katia maria fiuza cislaghi
 em 24/06/2012 11:39
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Sexta-feira, 08/06/2012
<TÍTULO>
Coelho em Cena

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, eventos.
O professor Marcelo de Assis realiza com os alunos do GEC Coelho Neto o projeto 
Cineclube nas Escolas, que pretende apresentar o cinema e a produção audiovisual
como importantes caminhos para a ampliação de conhecimento e de cultura dos 
alunos.
[VÍDEO]
[VÍDEO]
[VÍDEO]

[FOTO]
tweet

6ªcre
(247)

eventos
(210)
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<COMENTÁRIOS>

Tenho orgulho em ter vocês do GEC coelho Neto na 6ªCRE!!! O trabalho que vocês, 
alunos e professores, realizam é de excelência e merece todo o nosso 
reconhecimento. Parabéns!!!!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 08/06/2012 08:35
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 06/06/2012
<TÍTULO>
Heleno no Ponto Cine

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, eventos.
Os professores Isaac e Selma, do GEC Fernando Rodrigues da Silveira, 
proporcionaram momentos de lazer e cultura
às turmas 1901 e 1904, ao levarem os alunos ao Ponto Cine de Guadalupe para 
assistir ao filme Heleno.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Patricia Fernandes - Representante do Rioeduca na 6
 CRE
Twitter: @PatriciaGed
E-mail: 
pferreira@rioeduca.net
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[FOTO]
tweet

6ªcre
(247)

eventos
(210)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todos do GEC Fernando R. da Silveira por proporcionar aos 
alunosmomentos de cultura e lazer! Vocês são 10!!!!!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 06/06/2012 11:55

A utilização do cinema como veículo e ferramenta de ensino-aprendizagem 
oportuniza enfocar os aspectos culturais, históricos, literários e políticos, 
proporcionando uma visão integral do cinema enquanto mídia educativa. A inserção
de novas estratégias de desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem é 
primordial para a inovação pedagógica. Parabéns a todos os envolvidos nessa 
caminhada.
Postado por 
Christiane Penha
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 em 06/06/2012 12:18

Ótima esta parceria do Ponto Cine com nossas escolas. Espero que mais escolas 
tenham a oportunidade de participar de ações culturais como esta.
Postado por 
Cassia Cilene
 em 07/06/2012 16:50

Esse projeto é excelente. Espero que todos tenham a ação dos professores Isaac, 
Selma e Tânia que propiciaram a proximidades de seus alunos com a cultura. 
Parabéns!
Postado por 
Lúcia Brizzio
 em 07/06/2012 20:28

A equipe do GEC Fernando achou também que a matéria ficou muito legal e agradece
a CRE a visibilidade do evento.
Postado por 
Edmilson Freire
 em 14/06/2012 08:16
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 19/06/2012
<TÍTULO>
Aulão RIO+20 na E. M. Dr. Nelcy Noronha

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescolas, rio+20.

[FOTO]

Quem nos conta sobre esta experiência é a própria professora Carla que nos 
enviou um e-mail explicando a atividade tão bem elaborada e compartilhada entre 
os colegas da unidade e que teve uma valiosa contribuição para o entendimento de
toda a comunidade escolar a respeito do importante evento que estamos vivendo no
Rio de Janeiro 
 RIO +20.

[FOTO]

O Objetivo desta aula era fazer com que todos da escola soubessem o que é a Rio 
+ 20: funcionários, professores e alunos. Ao passar pela secretaria da escola, 
uma funcionária me perguntou o que seria esse evento. Imediatamente, expliquei a
ela e depois fiquei me questionando... Quantos da escola devem estar com a mesma
d
vida? 
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[FOTO]

Televisão, Redes Sociais, outdoors, rádios, enfim a cada canto estamos recebendo
informações sobre a Rio + 20, mas será que também nossos alunos sabem realmente 
o que vai acontecer? Qual a sua import
ncia para o planeta? Levei o questionamento para a sala querendo saber o porquê 
dessa reunião ser chamada de Rio + 20. 
Ah, professora é por causa de uma coisa que já aconteceu.....
 Eu como professora não poderia deixar a escola inerte ao assunto.

[FOTO]

Estava ansiosa para montar a aula com a mente fervilhando de ideias. Gosto de 
trabalhar com desafios e o fato de pensar em um aulão com todos os professores 
participando aumentava ainda mais minha adrenalina. Encontrei dificuldades na 
montagem da aula pois não sou expert na informática. Passei as dificuldades para
os colegas por e-mail e de prontidão todos abraçaram a causa. A coletividade foi
essencial para que o aulão realmente acontecesse da direção aos companheiros de 
equipe. Nossa como é bom ser Nelcy Noronha!

[FOTO]

[FOTO]

Na aula, esclarecemos como tudo começou. A ONU, A Conferência de Estocolmo que 
consagrou o dia 5 de junho como o dia do Meio ambiente, A Eco-92 e os 
importantes acordos tratados como a Agenda-21, a Carta da Terra, As Convenções 
do Clima e da Biodiversidade e o Protocola de Kyoto.

[FOTO]

Contamos com uma ajuda importante: o vídeo 
A garota que calou o mundo
. Foi impressionante ver os alunos de pé, se 
esticando
 para acompanhar o vídeo. Muitos me perguntaram por ela 20 anos após ter 
discursado na Eco-92 e ficaram boquiabertos em saber que ela continua atuando 
nas causas ambientais.

A garota que calou o mundo por 6 minutos - Eco 92 

[VÍDEO]
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Um dos focos essenciais da aula era fazer o aluno compreender que a Rio + 20 não
é responsabilidade somente dos governantes que se reunirão para discutir 
como podemos transformar o planeta em um lugar melhor para se viver sem deixar 
de progredir
, mas deve contar também com nossa participação através de atitudes que 
minimizem o impacto na Terra objetivando as gerações futuras.

[FOTO]

Ao final da aula, os alunos foram levados a refletir sobre as atitudes que 
deveriam tomar para que o nosso planeta pudesse progredir de forma sustentável. 
Através de figuras ou textos os alunos expressaram seus momentos de aprendizado 
adquiridos com o aulão.

Considero a avaliação da aula um sucesso! Professores, direção, alunos e 
funcionários integrados pelo mesmo objetivo: Saber sobre a Rio +20 e a 
sustentabilidade do planeta.

Surgiram muitos trabalhos expressivos de acordo com a aula dada. Todos eles 
foram colocados expostos na escola para que pudessem ser visualizados.

[FOTO]

Nas redes sociais vieram alguns comentários:

Como é bom poder contar com profissionais que abraçam uma ideia educativa e 
fazem de tudo pra dar certo! Obrigada a todos vocês que promoveram um momento de
aprendizado para toda a escola, não só para alunos, mas também aos funcionários 
que participaram efetivamente com nossa causa: Fazer a Rio + 20 ser 
compreendida.

     O computador não funcionou, faltou 
adaptador, mas Karen e Cláudia estavam lá. Essa direção realmente faz tudo que 
os professores pedem, pedem não; nesse caso, mandam!

     Essa é a escola que todos os alunos 
deveriam ter: profissionais competentes, unidos, amigos e 
irmãos

Claudia Maria
 - É muito legal ver o trabalho rendendo frutos, vendo que valeu a pena. Hoje 
foi um dia muito legal. Ver os funcionários assistindo a aula dos professores, 
realmente interessados, foi muito bacana mesmo. Isso mostra que nem todo nosso 
esforço é em vão. Um beijo pra todos nós, guerreiros da senzala mais maravilhosa
do mundo!!!!!!
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Alexandre Moraes Sant
 Ana
 - Realmente, mais uma vez a escola mostrou que a união faz a diferença. Somos 
uma equipe perfeita. Um time que veste a camisa e não mede esforços para fazer 
acontecer. Nesses doze anos de município, tenho vivenciado cada etapa de nossa 
escola. É verdadeiramente esse lugar narrado pela professora e nossa amiga 
Carla. Nossos alunos devem se orgulhar de nosso comprometimento e dedicação. 
Mais uma vez quero ressaltar que nessa escola todos são comprometidos e vivem em
harmonia. É a escola ideal para quem ama o que faz: a arte de educar.

Karen Patrícia Corrêa
 - E Eu...
Aqui
, vezes sorrindo e agora chorando 
um sorriso
 que chega 
doer
 de tão profundo... Brotando bem dentro do coração! Amoooooooo Muito tudo Isso!

Fátima Alves
 - Hoje fiquei bastante emocionada vendo os funcionários assistindo à aula e o 
olhar dos alunos ao perceberem que a aula é 
em rede
 como disseram alguns. Queiramos ou não, fazemos a diferença na vida dos nossos 
alunos, mesmo que não percebam e na vida de nossos colegas e amigos. Tenho 
orgulho de ser Nelcy Noronha e agradeço a Deus o fato de estar trabalhando com 
vocês. Vamos agora nos preparar para a EXPO com o turbo na máxima potência. 
Alexandre, muito obrigada pela ajuda, acho que esqueci de agradecer. Bom final 
de semana! Bjks em todos.

Márcia Abreu
 - Agora, Carlinha, o que mais me alegra é saber que fazemos a diferença! Bjs

William Vieira
 - Fiquei na torcida e na certeza de que seria um dia inesquecível...parabéns 
para tod@s... Sem mais palavras...

A seguir todos terão a chance de ver o aulão (1) preparado pela professora Carla
e algumas das imagens registradas (2) no dia.

No blog da E. M. Dr. Nelcy Noronha encontraremos um registro deste evento onde 
poderemos ter acesso a mais informações e imagens, inclusive outras postagens 
relacionadas mostrando todo o envolvimento da escola com o evento do Rio +20. 
Acesse a imagem do blog:

Parabéns, professora Carla e toda equipe da E. M. Dr. Nelcy Noronha. 
A família Rioeduca agradece
por vocês terem compartilhado conosco este momento de sucesso e por enriquecerem
nossas páginas com um trabalho tão sério e importante para todos.
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Venha você também fazer parte desta REVOLUÇÃO, envie seu trabalho.

Representante do Rioeduca na 9
CRE

Prof
 Márcia Cristina Alves

E-mail: 
marciacerqueira@rioeduca.net

Twitter: @marciacrisalves

[FOTO]
tweet

9ªcre
(227)

blogdeescolas
(54)

rio+20
(12)
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<COMENTÁRIOS>

Só tenho a agradecer a participação de TODOS no Aulão Rio + 20. Contar com o 
apoio dos colegas, funcionários e direção é maravilhoso! Obrigada Deus por fazer
parte desta grande família!
Postado por 
Professora Carla
 em 19/06/2012 09:07

Tenho certeza de que essa aula será inesquecível para os nossos alunos, pois foi
lúdica, conscientizadora e interdisciplinar. Foi muito bom ver a integração da 
escola em prol de um único objetivo: promover a sustentabilidade do planeta 
através de atitudes ecologicamente corretas. Parabéns a toda a equipe por mais 
essa realização de sucesso! Um abraço a todos. Claudia Mayrinck.
Postado por 
Claudia Mayrinck
 em 19/06/2012 11:01

Valeu a pena o esforço de todos nós, funcionários da escola na execução da 
atividade e muito mais ver a integração de todos para que os alunos tivessem 
acesso à informação e refletissem sobre o tema. Esperamos que a discussão gerada
produza frutos que possam modificar suas atitudes em prol de melhor qualidade de
vida.
Somos professores comprometidos com a Educação em busca de um mundo melhor. 
Valeu Carla, muito obrigada! 
Continuamos o nosso trabalho na elaboração da próxima atividade integrada: Expo 
de Ciência e Tecnologia. Queremos despertar no nossos alunos o interesse em 
fazer o melhor possível em prol do desenvolvimento de condutas sustentáveis.
Como é bom fazer parte de uma equipe como esta!
Postado por 
Fátima Alves
 em 19/06/2012 12:36

Brilhante o trabalho desenvolvido em nossa Escola no dia 13/06 com o Aulão 
Rio+20! É com orgulho que falo disso! Parabéns a todos da Escola e, 
especialmente, à Prof. Carla, que com todo o carinho e dedicação, proporcionou a
todos uma reflexão importante sobre este momento!
Postado por 
Rita Simone
 em 19/06/2012 14:02

Ontem mesmo postei no face, a importância do PEDAGÓGICO na relação ensino 
aprendizagem, quando ouvi uma música em espanhol e me reportei à figura do nosso
professor, que assim como aconteceu comigo, marca tantas outras vidas, através 
do profissionalismo, do compromisso e do amor. Graças a Deus podemos contar em 
nossa equipe com profissionais que fazem da educação um ato de interelação, 
conscientização e emoção, reforçando os elos humanos, melhorando a auto estima 
de nossa comunidade escolar e acima de tudo ENSINANDO E APRENDENDO 
CONSTANTEMENTE!
Estou extremamente "vaidosa", mas não é uma vaidade vazia, mesquinha, 
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competitiva, e sim uma sensação de FAMÍLIA mesmo, quando constata que "seus 
queridos" estão mostrando para o NOSSO RIO, um pouco do muito que fazem em nossa
escola, obtendo o mérito merecido e incentivando iniciativas de outras escolas, 
para que juntas possamos "nos admirar", surpreender e superar!
PARABÉNS! SER PROFESSOR É SER ÚNICO E INESQUECÍVEL!
Postado por 
Karen Patrícia Corrêa Cury
 em 19/06/2012 20:14

Parabéns pelo lindo trabalho desta escola.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 19/06/2012 20:39

Eu estou achando que vamos ficar sócios do Rioeduca. Isso me enche de orgulho! 
Foi isso mesmo que a Carla escreveu, todos estavam empenhados e adorando tudo. 
Ninguém ficou de fora, todos juntos como sempre. Fiquei mesmo emocionada quando 
vi todos os funcionários dentro das salas de aula junto ao alunos. Foi um 
momento único. Parabéns mais uma vez a todos os professores desta escola! Uma 
escola feliz, graças a Deus!
Postado por 
CLAUDIA MACHADO
 em 19/06/2012 20:42

É muito bom fazer parte desta escola. Compartilhamos ideias, sorrisos, tristezas
e aulas. Obrigada Carla por se preocupar sempre em fazer tudo funcionar, e bem. 
Os alunos realmente adoraram a aula.
Postado por 
Amanda Santos
 em 19/06/2012 23:31

É emocionante ver uma equipe tão competente no que faz "A Arte de Educar!
Parabéns a todos da Escola Nelcy Noronha!
Abraços 
Dircelene Bard
(Professora da Prefeitura do Rio / 9ª CRE)
Postado por 
Dircelene Bard Fulgencio
 em 20/06/2012 11:27

Parabéns para tod@s de nossa escola. A iniciativa do aulão foi realmente muito 
inpiradora e só demonstra que existem pessoas comprometidas com a escola 
pública, com uma educação verdadeiramente crítica. Tenho um orgulho de trabalhar
na Nelcy. Abraços.
Postado por 
William
 em 20/06/2012 12:50
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quinta-feira, 21/06/2012
<TÍTULO>
Consciência Planetária

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, cedae, meioambiente, sustentabilidade.

A E. M. Augusto Vasconcelos desenvolve em sua unidade ações para conscientizar 
seus alunos sobre a responsabilidade de preservar nosso planeta. 
Uma delas foi feita em parceria com a CEDAE. 
O Projeto de Educação Ambiental levou os alunos a conhecerem a empresa e seu 
trabalho. 

[FOTO]

Quem nos conta sobre o Projeto Educação Ambiental e o Projeto Político 
Pedagógico (PPP) da escola é a coordenadora Rosely que já vem desenvolvendo 
diversas atividades para este fim.

Uma rotina agradável!

Um ambiente motivador!

O cotidiano no ambiente escolar é uma das ferramentas essenciais na promoção de 
uma aprendizagem significativa.

A E. M. Augusto Vasconcelos em seu PPP - Escola Ativa dá ênfase às experiências 
neste ambiente, promovendo atividades desenvolvendo a afetividade, o diálogo, a 
solidariedade, a apreensão de conhecimentos em atividades diversificadas.

Nossos alunos aprendem vivenciando a autonomia e a coletividade, experimentando 
diferentes recursos na construção do conhecimento.

[FOTO]

[FOTO]

Desenvolver a consciência planetária é uma das propostas do nosso trabalho. 
Assim, nossa escola promoveu a Feira de Ciências Água é Vida, com a proposta de 
despertar em nossa comunidade escolar a import
ncia de cuidar do planeta.

Durante todo o mês, as turmas desenvolveram atividades conhecendo o meio 
ambiente, estudando as maravilhas e os problemas ambientais do Planeta Terra. 
Tiveram a oportunidade de desenvolver estratégias visando a preservação da vida 
aqui. Compreenderam que a água é essencial à vida, vivenciando experiências 
sobre este elemento tão importante.
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Experimentaram a import
ncia da água para os seres vivos e também as características deste bem tão 
precioso..

[FOTO]

Turma 1201 - Professora Albenize

É urgente a necessidade de praticarmos no cotidiano ações preservando o nosso 
planeta.

Hoje, mais que nunca, nossas atitudes podem salvar o meio ambiente.
 Cada um de nós é fundamental!

Pensando assim, a E. M. Augusto Vasconcelos realizou uma grande parceria com a 
CEDAE no seu projeto Educação Ambiental, vivenciando experiências sobre a 
natureza.

[FOTO]

Nossos alunos assistiram a um vídeo sobre o tratamento da água, aprendendo como 
ela chega à nossa casa.
 O vídeo também mostrou a import
ncia de preservarmos este elemento tão importante para a vida.

[FOTO]

Observaram as áreas de captação da água que usamos.

[FOTO]

Aprendendo que é preciso evitar a poluição, pois assim, fica muito mais fácil e 
barato renovar este bem tão precioso para a vida no planeta!

[FOTO]

Foi uma aula muito importante, onde nossos educandos puderam aprender com 
prazer.

Além de conhecer como a CEDAE cuida da água e como nós podemos ajudar neste 
trabalho, ainda
 visitamos mais uma área que faz parte do Projeto Educação Ambiental, 
reafirmando a import
ncia da água para todos os seres vivos.
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[FOTO]

Nosso Projeto Político Pedagógico, Escola Ativa, leva nossa comunidade a 
aprender vivenciando e, a valorizar através de nossas atitudes, a vida no 
planeta!

Afinal, nós somos responsáveis pela preservação do Planeta Terra.

Um planeta sustentável tem pessoas conscientes e 
tem educação ambiental!

[FOTO]

Lembranças especiais a toda equipe da E. M. Augusto Vasconcelos que nos recebeu 
com muito carinho e compartilhou conosco este trabalho excelente, retratando 
mais uma vez a qualidade das atividades que estão sendo desenvolvidas nas 
escolas do município do Rio de Janeiro. Parabéns a todos!

Venha você também fazer parte desta REVOLUÇÃO, envie seu trabalho.

Representante do Rioeduca na 9
CRE

Prof
 Márcia Cristina Alves

E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

meioambiente
(95)

sustentabilidade
(12)

cedae
(1)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns!! Esta equipe é demais. A Escola Augusto Vasconcelos tem uma história, 
tem tradição porque faz um trabalho de qualidade e vai continuar fazendo.
Postado por 
ALINE DE MORAIS
 em 21/06/2012 16:54

Tenho muito orgulho por fazer parte desta família consciente que sabe da sua 
importância para construir um futuro melhor! Beijinhos a todos que se dedicam e 
torcem para ver nossa escola crescer cada vez mais!
Postado por 
Elisa de Almeida
 em 23/06/2012 13:51

Parabéns E. M. Augusto Vasconcelos  pelo trabalho de conscientização ambiental 
com os aluno.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 23/06/2012 21:55

Meus filhos estudaram nesta conceituada Escola aonde aprenderam grandes doses de
civilidade e respeito ao próximo e preservação do planeta antes desta palavra 
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sustentabilidade a Escola Augusto Vasconcelos já priorizava os valores morais e 
éticos fico feliz em saber que ainda tem professores desta época na ativa 
parabens professores formando adultos responsaveis e corretos
Postado por 
Ovidio Filho
 em 24/06/2012 14:25

Agradeço muito a todos da escola Augusto Vasconcelos pelos carinho com meu 
filhos pois ele e cadeirante,e sempre foi bem tratado nesta escola onde aprendeu
que sua dificuldade,não o impede de ir onde ele quer,admiro muito o trabalhos 
dos professores e direção,sempre vendo o melhor para seus alunos,vai sempre 
ficar no coração obrigado pelo carinhos que vocês tem com seus alunos.
Postado por 
Elizete
 em 04/07/2012 06:08
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 06/06/2012
<TÍTULO>
Para Ler e Contar, é só Começar!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, riodeleitores.
Contar histórias de forma din
mica e divertida, sendo capaz de prender a atenção de quem ouve, é uma arte!
Na Escola Municipal Ayrton Senna da Silva, os alunos tiveram essa experiência 
com uma contadora de histórias que mostra que tem não só amor pelos livros, mas 
também muito talento! 
A Contação de Histórias
faz parte do projeto 
No Mundo Encantado da Leitura
 que
está sendo
desenvolvido na escola.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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8ªcre
(193)

riodeleitores
(165)

<COMENTÁRIOS>

Ótima atividade de sensibilização para a formação de novos leitores !!! 
Parabéns!
Postado por 
Suzane Balbina
 em 06/06/2012 19:23

Parabéns Thaiane Leal e a E.M.Ayrton Senna, plo belíssimo trabalho.Contar 
história cantando é tudo de bom, pois as crianças adoram; e isso faz com que 
eles participem mais no processo de leitura.
Postado por 
Fernanda de Souza
 em 09/06/2012 21:37
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Terça-feira, 12/06/2012
<TÍTULO>
Blog da Sala de Leitura Monteiro Lobato

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, salasdeleitura.

O Blog da Sala de Leitura Monteiro Lobato, da Escola Municipal Lopes Trovão, foi
criado em maio de 2012 e mostra parte dos projetos desenvolvidos este ano na 
escola.

A Escola Municipal Lopes Trovão
 foi fundada em 1907, pelo então prefeito Pereira Passos. A escola começou a 
funcionar em um prédio diferente do atual. Desde aquela época, a U.E. atende os 
moradores das localidades próximas: Vila da Paz, Tijuquinha, Sítio do Pai João, 
Muzema e Rio das Pedras.

Segundo o blog 
 atualmente a escola tem 105 anos, 
nos quais uma educação de qualidade é oferecida a gerações para a construção do 
seu conhecimento e sua formação como cidadão. A partir de 1996, a escola 
prioriza através de projetos desenvolvidos por toda a equipe e por seus alunos, 
um desenvolvimento adequado deste como um ser pensante e atuante na sociedade.

[FOTO]

[FOTO]

Biografia , obras e estilo literário do Monteiro Lobato

[FOTO]

Contista, ensaísta e tradutor, este grande nome da literatura brasileira nasceu 
na cidade de Taubaté, interior de São Paulo, no ano de 1882. Formado em Direito,
atuou como promotor p
blico até se tornar fazendeiro, após receber herança deixada pelo avô.

Diante de um novo estilo de vida, Lobato passou a publicar seus primeiros contos
em jornais e revistas, sendo que, posteriormente, reuniu uma série deles em 
Urupês, obra prima deste famoso escritor.

Em uma época em que os livros brasileiros eram editados em Paris ou Lisboa, 
Monteiro Lobato tornou-se também editor, passando a editar livros também no 
Brasil. Com isso, ele implantou uma série de inovações nos livros didáticos e 
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infantis. 

Este notável escritor é bastante conhecido entre as crianças, pois se dedicou 
por um estilo de escrita com linguagem simples, onde realidade e fantasia 
caminham lado a lado. Pode-se dizer que ele foi o precursor da literatura 
infantil no Brasil. 

Suas personagens mais conhecidas são: Emília, uma boneca de pano com sentimento 
e idéias independentes; Pedrinho, personagem com quem o autor se identifica 
quando criança; Visconde de Sabugosa, a sabia espiga de milho, que tem atitudes 
de adulto; Cuca, vilã que aterroriza a todos do sítio; Saci Pererê e outras 
personagens que fazem parte da inesquecível obra 
O Sítio do Pica-Pau Amarelo
, que até hoje encanta muitas crianças e adultos. 

Escreveu ainda outras incríveis obras infantis, como: A Menina do Nariz 
Arrebitado, O Saci, Fábulas do Marquês de Rabicó, Aventuras do Príncipe, Noivado
de Narizinho, O Pó de Pirlimpimpim, Reinações de Narizinho, As Caçadas de 
Pedrinho, Emília no País da Gramática, Memórias da Emília, O Poço do Visconde, O
Pica-Pau Amarelo e A Chave do Tamanho. 

Fora os livros infantis, este escritor brasileiro escreveu outras obras 
literárias, tais como: O Choque das Raças, Urupês, A Barca de Gleyre e o Esc
ndalo do Petróleo. Neste 
ltimo livro, demonstra todo seu nacionalismo, posicionando-se totalmente 
favorável a exploração do petróleo apenas por empresas brasileiras. 

No ano de 1948, o Brasil perdeu este grande talento que tanto contribuiu com o 
desenvolvimento de nossa literatura.

Fonte:http://emtrovao.blogspot.com.br

Frases de Monteiro Lobato

- 
De escrever para marmanjos já estou enjoado. Bichos sem graça. Mas para crianças
um livro é todo um mundo.

- 
É errado pensar que é a ciência que mata uma religião. Só pode com ela outra 
religião.

- 
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O livro é uma mercadoria como qualquer outra; não há diferença entre o livro e 
um artigo de alimentação. (...) Se o livro não vende é porque ele não presta
.

- 
Tudo tem origem nos sonhos. Primeiro sonhamos, depois fazemos.

[FOTO]

Clique na imagem abaixo
para conhecer o blog e acompanhar

o trabalho da sala de leitura:

[FOTO]

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php

[FOTO]
tweet
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7ªcre
(192)

salasdeleitura
(1)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns E. M. Lopes Trovão.
Linda postagem Roberta.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 12/06/2012 23:29
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 14/06/2012
<TÍTULO>
Arte e Sustentabilidade na E. M. Gastão Monteiro

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos, rio+20.

A Escola Gastão Monteiro Moutinho está desenvolvendo o projeto
 Vamos Ter que Cuidar Bem deste Planeta
. Afinal, Sustentabilidade é o tema que está bastante em voga na atualidade, 
principalmente por conta da Conferência Rio+20, que estará acontecendo na cidade
do Rio de Janeiro nos próximos dias.

A E. M. Gastão Monteiro acredita que
 é imprescindível desenvolver o projeto
 Vamos Ter que
Cuidar Bem deste Planeta
, centrado no tema Arte e Sustentabilidade para levar este conhecimento às 
crianças e adolescentes, para discussão e inclusão de tarefas interdisciplinares
que objetivem ingressá-los na import
ncia da preservação da biodiversidade e dos ecossistemas naturais, através do 
conceito de sustentabilidade.
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Um projeto escolar é a melhor forma de se obter esses resultados, pois aproxima 
a comunidade da escola, amplia a visão dos alunos e da comunidade.

O
Vamos Ter que Cuidar Bem deste Planeta
visa, através de atividades de ARTES,
a construção de cidadãos preocupados com o seu meio ambiente, fazendo reflexões 
e propondo ações para ajudar na preservação do meio ambiente.Todas as turmas da 
escola estão envolvidas no projeto, que
foi
elaborado pela professora de Artes, Luciane G. dos Santos, juntamente com a 
direção e coordenação pedagógica.

AÇÕES DO PROJETO

Estruturas das aulas

1
 aula - Vídeos abordando o tema sustentabilidade. Leitura e discussão dos conte
dos apresentados nos vídeos. Trabalho para casa: Na localidade onde vocês moram,
o que vocês gostariam de manter e que mudanças ou 
sugestões apresentariam como necessárias para a melhoria da qualidade de vida de
sua comunidade. Trazer desenho ou foto e frase ou texto.

     O aluno que não trouxer, levará para 
casa outro trabalho mais direcionado.

     Esses trabalhos serão expostos nos 
murais da escola.

[FOTO]

[FOTO]

2
 aula e 3
 aula 
 Apresentação das m
sicas: 
Planeta Água
, de Guilherme Arantes e 
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Herdeiros do Futuro
 de Toquinho. 1
 Trabalho: Ilustração das m
sicas. Cada aluno receberá um verso de cada m
sica. 2
 Trabalho: Criação livre de um desenho, frase ou poesia com o tema meio 
ambiente. Seleção dos trabalhos para montagem de um PowerPoint.

[FOTO]

[FOTO]

4
 aula 
 Término da confecção e ensaio das turmas para apresentação dos trabalhos

OBS.: Observando os trabalhos dos alunos durante a 2
 aula, será montado um grupo com alunos selecionados, para pintarem uma tela.

OBS. 2: Vale Importante salientar que os alunos incluídos desenvolverão as 
atividades com o apoio da Sala de Recursos.

DIVISÃO DAS ATIVIDADES DE ACORDO COM AS TURMAS

M
sica 
Planeta Água

     1
, 2
 e 3
 anos 
 1 ilustração, confecção de um planeta com colagem

M
sica 
Herdeiros do Futuro

     4
, 5
 e 6
 anos - 2 ilustrações e uma ilustração com criação livre.

[FOTO]
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[FOTO]
Mural com exposição de trabalhos

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php

[FOTO]
tweet
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(334)

7ªcre
(192)

rio+20
(12)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns E. M. Gastão Monteiro.Amei sua postagem Roberta,
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 14/06/2012 22:02
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 19/06/2012
<TÍTULO>
Rio+20 no Blog Estudando e Navegando

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, rio+20, blogsdeeducadores.

A Rio+20 já começou e o tema do momento é a Sustentabilidade. O blog
 Estudando e Navegando
 mostra as atividades desenvolvidas sobre esse tema, pela turma 1401, na Escola 
Municipal Renato Leite, localizada em Jacarepaguá.

[FOTO]

O blog
 Estudando e Navegando 
foi criado pela professora Raphaella Marques em 2010 e retrata as atividades 
desenvolvidas em sala de aula com seus alunos. Em 2012, a professora Raphaellla 
está regendo a turma 1401 e frequentemente compartilha no blog o trabalho 
desenvolvido pelos seus alunos na E. M. Renato Leite.

Segundo o blog, as atividades sobre esse tema tão importante começaram no dia 28
de maio com a leitura e explicação da coletânea de textos sobre 
sustentabilidade, a importância dos 3Rs e o Rio+20. Já no dia 29 de maio, 
compreendemos mais sobre a proposta através de diferentes vídeos .
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No dia 30 de maio, foi realizada a produção textual do Primário Carioca sobre o 
tema Rio+20 e ao final da atividade, a professora compartilhou algumas produções
para turma decidir quais seriam escolhidas para serem adaptadas para o twitter, 
pois neste dia, estava acontecendo uma campanha mundial no perfil @Riomais20.

[FOTO]

A turma ganhou um perfil no Twitter @EMRL1401 e sob a orientação da professora, 
cada aluno que teve a produção escolhida, pode digitar em 140 caracteres uma 
trecho do que foi produzido. Foi um grande desafio, pois todos queriam 
participar, mas o mais importante foi a turma compreender que através da rede 
social eles poderiam ser participativos verdadeiramente. 

O mais engraçado foi quando perguntaram quais serão as crianças que  
participarão da cúpula do evento, uma vez que ficaram admirados com a menina que
falou em 1992.

No último dia 05 de junho comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. E como o 
Rio de Janeiro está envolvido com o Rio+20, tivemos que colocar "a mão na massa"
a favor da natureza.

[FOTO]

Confira parte das produções dos alunos:

[FOTO]

[FOTO]

Os alunos ainda produziram cartazes em casa:

[FOTO]

[FOTO]

 PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?
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http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php

[FOTO]
tweet

7ªcre
(192)

rio+20
(12)

blogsdeeducadores
(9)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns Rapha pelo trabalho desenvolvido com seus alunos, muito bom!!!Os 
olhinhos dos seus alunos estão brilhando!Já estive no blog e "peguei" as 
indicações...Um beijão.Muita Paz e Luz! Parabéns para Roberta pela bela 
postagem.
Postado por 
Maria Delfina
 em 19/06/2012 05:56
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 21/06/2012
<TÍTULO>
Meio Ambiente e Sustentabilidade nas Creches da 7ª CRE

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, rio+20, sustentabilidade, creches.

A Rio+20 está acontecendo na nossa cidade desde o dia 13 de junho e segue até 
sexta-feira, dia 22 de junho.
 As creches municipais da 7
CRE estão desenvolvendo o tema Sustentabilidade e Meio Ambiente com suas 
crianças.

[FOTO]

Conheça um pouco as ações e projetos desenvolvidos nas creches municipais da 7
 CRE: Creche Municipal Rogério Cardoso Furtado e Creche Municipal Sebastião 
Bernardes de Souza Prata, ambas 
localizadas em Vargem Pequena
; Creche Vitorino Freire localizada em Vila Valqueire;
Creche Municipal Maria da Conceição Silveira de Carvalho, localizada em 
Jacarepaguá e a Creche Municipal Sempre Vida Nise da Silveira, localizada na 
Cidade de Deus. Todas estão desenvolvendo atividades para incentivar ações em 
defesa do Meio Ambiente e favorecer a Sustentabilidade.

Creche Municipal Rogério Cardoso Furtado

Na semana do meio ambiente, nossas crianças vivenciaram a reciclagem de garrafas
PET e caixas de leite. As garrafas PET foram trazidas pelos responsáveis e 
funcionários; as caixas de leite foram aproveitadas da própria merenda escolar. 

Temos um projeto chamado RECILATA, que já nos rendeu bons frutos. Este projeto 
começou em 2010, mas continua sendo inserido nos outros projetos que vão 
surgindo a cada ano. No ano de 2012, estamos trabalhando o Projeto 
Brincar e Aprender, Tudo a Ver
, por isto as crianças estão construindo brinquedos com sucata e as atividades 
são planejadas procurando utilizar material reciclável. 

Nestas fotos, as crianças brincaram com as cores dentro das garrafas PET e com 
os brinquedos.
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[FOTO]

Creche Municipal Vitorino Freire

Durante todo o mês de junho, a C. M. Vitorino Freire estará abordando o tema: 
Meio Ambiente
, inspirada pelas poesias de Manoel Barros.

No dia 5 de junho (Dia Mundial do Meio Ambiente), toda a creche saiu às ruas do 
bairro para 
PANFLETAR
 em defesa da sustentabilidade do nosso Planeta. Foram distribuídos panfletos 
confeccionados pelas próprias crianças. De mão em mão, nas caixas de correio e 
até nos carros, nossas crianças deram um 
show
 de cidadania e consciência ecológica.

[FOTO]

Creche Municipal Sebastião Bernardes de Souza Prata

Desde o mês de maio, estamos trabalhando com questões relacionadas ao Meio 
Ambiente.

Objetivos:

- Identificar na comunidade os pontos positivos e as dificuldades,

     - Possibilitar a atuação positiva da 
criança nas dificuldades encontradas na comunidade;

     - Efetivar ações envolvendo as crianças 
e suas famílias de melhorias no cuidado com a água 
com o lixo e com animais soltos na comunidade.

Atividades realizadas:

Iniciamos as atividades com visitas a alguns pontos da comunidade que poderiam 
servir de orientação para as crianças. Durante estas visitas, as crianças 
puderam observar também as condições gerais da comunidade onde moram, estudam e 
brincam. As crianças constataram que existe muito lixo espalhado, animais soltos
e pouco cuidado com o uso da água.

Em seguida a cada semana, estamos trabalhando uma dessas questões.
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Iniciamos com as potencialidades da comunidade: comércio variado, órgãos p
blicos (Escola Municipal, Clínica da família, CRAS e outros). Na primeira semana
de junho, começamos a trabalhar as questões do meio ambiente com a plantação de 
mudas de flores na creche e a partir daí, a cada semana, realizaremos o trabalho
para combatermos cada um dos problemas encontrados e que prejudicam o meio 
ambiente, envolvendo 
todos da comunidade escolar. Realizamos também a Campanha 
Lixo no lixo
, com oficinas de reciclagem de materiais e reaproveitamento de alimentos, 
cuidados com plantas, conscientização sobre os cuidados com animais de estimação
e uma grande campanha de cuidado e preservação das fontes de água e seu uso 
racional.

[FOTO]

Creche Municipal Maria da Conceição Silveira de Carvalho

PROJETO DE TRABALHO:
APRENDENDO COM OS SERES VIVOS: GENTE, BICHO, PLANTA

Não conseguimos ensinar as pessoas o amor à vida com argumentos econômicos e 
raciocínio lógico. A conscientização depende de um sentimento de comunhão com a 
natureza. Para amá-la, é preciso um contato direto, um pé na trilha, a caminhada
em parques, o pôr-do-sol na praça. Não há argumentos que substituem a 
experiência direta com o mundo natural

     (SOULÉ, 1999).

.

JUSTIFICATIVA

Você sabe o que é desenvolvimento sustentável? Não? Pois deveria, já que este 
termo representa a principal alternativa para viabilizar a sobrevivência do 
planeta Terra para as futuras gerações dos seres humanos. Diga-se de passagem, 
você não é o 
nico a desconhecer. Milhões de pessoas mundo afora ainda não tem conhecimento do
termo, nem de sua explicação. Ressalte-se também que o conceito é tão importante
que deveria se tornar tópico discutido em salas de aula desde as primeiras 
séries do ensino fundamental, iniciando na creche.

As crianças devem ser as primeiras a conhecer bem essa imprescindível ideia 
criada pela ONU e que deslanchou mundialmente a partir da Conferência das Nações
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano, a ECO-92, realizada no Rio 
de Janeiro em 1992.
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Desenvolvimento Sustentável é um projeto de gestão dos recursos naturais que 
prevê a satisfação das necessidades imediatas e prementes da humanidade sem que 
se comprometa à existência das futuras gerações de pessoas que habitarão a 
Terra. Trata-se, na realidade, da capacidade que devemos ter de gerenciar de 
forma mais racional, comedida e inteligente os recursos e meios que nos são 
concedidos pela Terra para evitar que ocorra uma devastação da mesma que 
comprometa a existência futura não só dos seres humanos, mas também de todas as 
espécies que vivem por aqui.

Os questionamentos relacionados a seguir têm orientado o desenvolvimento das 
nossas ações.

- De que forma podemos estimular as crianças a se interessarem pelo tema?

- Como e onde buscar informações?

- Como participar ativamente de procedimentos e ações em defesa do meio 
ambiente?

O amanhã nos pertence, mas também deve pertencer às futuras gerações de seres 
vivos que surgirão na Terra nos próximos anos, décadas e, esperamos, séculos. 
Superar os limites estreitos de uma visão egoísta que nos faz pensar apenas na 
satisfação de nossas necessidades imediatas (a que custo for) coloca em risco, a
curto e médio prazo, a existência de in
meras espécies que habitam o planeta pode ser o caminho a seguir.

Temos que agir em nosso cotidiano evitando os desperdícios. Guarde embalagens 
recicláveis e envie-as para pessoas, instituições ou empresas que se dedicam a 
esse trabalho. Poupe água em sua casa, durante o banho ou ao escovar os dentes. 
Apague as luzes dos ambientes em que não houver ninguém. São aparentemente 
pequenas ações que parecem não interferir globalmente, mas que interferem.

OBJETIVOS

Um n
mero considerável de espécies tem desaparecido em virtude, principalmente, de 
ações humanas, indiretas ou diretas, como destruição de habitats, caça 
indiscriminada, poluição, queimadas, utilização excessiva dos recursos, e 
introdução de espécies exóticas. É importante saber que o desaparecimento de 
seres vivos provoca alterações significativas na din
mica dos ambientes em que se inserem, causando perdas e problemas irreparáveis; 
e que, nos 
ltimos tempos, o que tem acontecido é, em grande parte, consequência de 
atividades nada sustentáveis que partem de nossa espécie.
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Diante de tais informações, percebe-se que a conservação do meio ambiente e 
proteção de espécies é responsabilidade de todos. E é esta responsabilidade que 
vamos transmitir às nossas crianças através da vivência de experiências l
dicas, elas serão inseridas 
nessa importantíssima batalha em defesa do meio ambiente
 objetivando:

 o entendimento de como funciona o meio ambiente;

 de que forma causamos o desequilíbrio ambiental;

 quais são os animais brasileiros que correm risco de extinção.

 as ações para ajudar a preservá-los.

DESENVOLVIMENTO

Este projeto terá como guia a Arara Azul, ela apresentará para as crianças os 
animais em extinção e as ações que poderão ajudar a amenizar essa extinção 
através de fotos, do filme 
Rio
, da construção de um painel de alerta para a comunidade escolar e as sensações 
de estarem dentro de um mata através da criação de um ambiente cenográfico. 

[FOTO]

Creche Municipal Sempre Vida Nise da Silveira

Com o objetivo de estimular a comunidade escolar a perceber a import
ncia da sustentabilidade, desde o início de 2012, 
todas as turmas vêm fazendo a coleta de objetos deixados na área externa da 
Creche. O Projeto 
10 minutos contra a Dengue
 tem dado resultados à medida em que temos observado um n
mero reduzido de objetos jogados no quintal e que podem acumular água e 
consequentemente serem focos de larvas do mosquito transmissor da Dengue.

Além disso, todos os projetos que envolvem material, estão sendo feitos com o 
reaproveitamento de caixas, garrafas e outros materiais recicláveis e, no Dia 
Mundial do Meio

     Ambiente (05/06), iniciamos o Projeto 
Horta com sementeiras feitas de garrafas pet, caixas de leite vazias e pneus (as
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sementes foram tiradas pelas próprias crianças de frutas e legumes servidos na 
alimentação).

Assim, o corpo docente e alunos da Creche Municipal Sempre Vida Nise da Silveira
estão cada vez mais habituados a trabalhar com práticas e projetos ambientais e 
temas tão importantes para a sociedade, pois quando se envolve a criança na 
causa como, por exemplo, trabalhar com eles a reciclagem, promovemos a noção de 
cidadania e sustentabilidade, beneficiando o planeta e seus futuros habitantes.

[FOTO]

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php

[FOTO]
tweet
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7ªcre
(192)

creches
(89)

rio+20
(12)

sustentabilidade
(12)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns às creches municipais da 7ª cre,  pelo trabalho desenvolvido .É 
importante que, desde cedo,nossas crianças tenham conhecimento dos benefícios da
conservação do meio ambiente.
Postado por 
bernadete de lourdes
 em 22/06/2012 14:20

Parabéns a toda equipe. É o caminho da educação sustentável semeando o futuro de
nossas crianças. Vamos de mãos dadas!
Postado por 
joao maria @peddagestao
 em 23/06/2012 21:45

Como é gratificante verificar a preocupação de nossos educadores em transmitir, 
desde a mais tenra idade, a importãncia da conservação do meio ambiente.Parabéns
às creches municipais da 7ª CRE pelo trabalho realizado.
Postado por 
Soeuso
 em 28/06/2012 23:39
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 11/06/2012
<TÍTULO>
Criando para um Mundo Sustentável

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, blogsdeescolas, meioambiente.
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     No 
ltimo dia 05 de junho, comemoramos o Dia do Meio Ambiente. Para trabalhar este 
tema tão importante nos dias de hoje, a C. M. Dr. Sérgio Arouca está 
desenvolvendo o subprojeto 
Criando para um Mundo Sustentável
.

[FOTO]

O foco deste projeto é a reutilização de materiais e começou no mês de maio, 
quando em uma reunião, os professores e auxiliares puderam ler e refletir sobre 
um texto publicado na Revista Pátio, adaptado pela diretora Eliete. O grupo de 
professores e auxiliares da C. M. Dr. Sérgio Arouca costuma se reunir para ler e
estudar antes de iniciar os projetos, a fim de conversar e trocar ideias para 
que estes tenham um bom desenvolvimento. 

[FOTO]

Alunos realizando atividades durante o projeto

A reutilização de materiais conhecidos pelas crianças e as transformações que 
podemos fazer serão abordadas em nosso subprojeto. De olho na Rio +20 e, ao 
mesmo tempo, de olho no presente, desde o início do ano já trabalhamos com 
diversos materiais nesta perspectiva de reaproveitamento. Agora o foco é a 
criação a partir de materiais que seriam descartados. Em plena ATIVA IDADE...
 Mensagem da Direção no blog da creche

A turma 31 iniciou as atividades reaproveitando caixas de papelão e ouvindo a 
história do livro 
Meu Mundinho
.

[FOTO]

A turma 41 utilizou caixas vazias e bolinhas para aprender conceitos 
matemáticos. É uma forma de aprender brincando, pois perceberam que uma caixa de
papelão, que poderia ser descartada, foi reaproveitada virando objeto de 
brincadeira e aprendizagem.

[FOTO]

Utilizar o corpo e outros materiais conhecidos para desenvolver o trabalho com 
as crianças pequenas faz parte de uma pedagogia que pode ser chamada de 
SUSTENTÁVEL: aprender sem consumir, sem gastar papel, sem gastar cola, sem estar
sentado numa mesa, aprender com o corpo, usando a lógica, pensando e 
brincando... sim é possível!
 Retirado do blog da creche.
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Nota: Informações retiradas do blog da creche

     V

eja outra publicação sobre a C. M. Dr. Sérgio Arouca clicando 
aqui

Conheça mais sobre o trabalho realizado na C.M. Dr. Sérgio Arouca visitando seu 
blog

http://cmarouca.blogspot.com.br/

Professor, o portal Rioeduca é feito por e para professores. Participe 
divulgando os blogs ou projetos de sua escola. Entre em contato com o 
representante do Rioeduca em sua CRE. Clique 
aqui
 para conhecê-lo!

Gostou desta publicação? Clique em curtir para compartilhá-la com seus amigos no
Facebook e deixe um comentário.

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Eliete e equipe, PARABÉNS!!!!
É muito importante para as crianças e comunidade discutir sustentabilidade. 
Desejo que este projeto ultrapasse os muros da creche.
Postado por 
Morgana Rezende
 em 11/06/2012 01:13

Parabéns C.M.Dr.Sérgio Arouca .
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 11/06/2012 23:07

É isso aí amiga! Parabéns para você e sua equipe! Já chegou agitando e mostrando
que competência não é pra qualquer um.
Postado por 
Vilma da Silva Sobral Rodrigues
 em 18/06/2012 08:48
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 12/06/2012
<TÍTULO>
Jogando Xadrez nas Aulas de Educação Física

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, entrevistas, jogos.

     O Xadrez é um jogo que exige 
concentração e interesse. Foi com o objetivo de desenvolver estas habilidades 
que a professora Fernanda Derzi acrescentou este jogo às aulas de Educação 
Física.

Fernanda Derzi Saldanha é licenciada em Educação Física pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro 
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 UFRJ e no momento está lotada na E. M. L
cia Miguel Pereira. Para nos contar sobre o desenvolvimento desta atividade 
durante suas aulas, a professora concedeu uma entrevista ao portal Rioeduca.

[FOTO]

Rioeduca: Como surgiu a ideia de agregar o xadrez às aulas de Educação Física? 

Fernanda Derzi:
 Tudo se iniciou quando meu filho, com apenas seis anos, começou a ter aulas de 
xadrez na escola. Achei muito interessante, pois passei a observar a crescente 
capacidade de raciocínio e concentração que ele demonstrava nos minitorneios 
realizados pela escola, e nas tomadas de decisões no seu cotidiano. Isso ficou 
na minha cabeça. No início deste ano, surgiram algumas mudanças no sistema 
escolar e algumas aulas de Educação Física passaram a ser ministradas em sala de
aula. Foi quando surgiu a oportunidade de fazer o minicurso de xadrez realizado 
pela própria prefeitura. Lá aprendi algumas técnicas e progressões pedagógicas 
para serem usadas com as crianças. Nesse ínterim, a diretora da escola disse que
tinha disponível alguns jogos de xadrez guardados no almoxarifado. Pronto, me 
entusiasmei, e uni o 
til ao agradável.

Rioeduca: Conte-nos sobre o desenvolvimento das aulas de Educação Física 
utilizando os jogos de xadrez. 

Fernanda Derzi:
 No início do bimestre, comecei contando um pouco da história do xadrez, e 
iniciamos com as batalhas dos peões, seguindo sempre uma sequência pedagógica 
para que eles pudessem ir acompanhando aos poucos. Logo depois, fui introduzindo
outras peças de fácil manuseio. Por fim, chegamos ao final desse bimestre 
jogando xadrez com todas as peças do tabuleiro, o que gerou um grande fascínio 
nos alunos. Agora, estamos começando a organizar minitorneios dentro de suas 
próprias turmas, para que possamos, a seguir, organizar um torneio com todas as 
turmas. Para isso, estou usando uma ferramenta bem interessante que é o programa
Swiss Perfect 98, que organiza os participantes, diz quantas rodadas são 
necessárias para aquele quantitativo de alunos, vai criando o ranking de 
classificação, até chegar ao campeão. Muito interessante! Eles adoraram a 
novidade.

Rioeduca: Jogar xadrez exige muita concentração. É possível perceber a mudança 
de postura dos alunos durante as aulas? 

Fernanda Derzi:
 Sim, com certeza. Percebo claramente nas aulas de Educação Física no pátio e 
durante as próprias aulas de xadrez, que existe uma euforia natural inicial, mas
quando se voltam para a atividade é como se mais nada existisse lá fora. É 
fantástico! Eu me surpreendo quando vou passando pelas mesas e observo uma dupla
totalmente concentrada, trabalhando o raciocínio lógico, e o discernimento entre
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tomar uma decisão certa ou errada.

[FOTO]

Alunos jogando xadrez durante as aulas de Educação Física

Rioeduca: Como acontece a participação dos alunos durante as aulas?

Fernanda Derzi:
 Eles são bastante participativos, criativos, dão sugestões de jogadas visando 
suas consequências, etc. E assim, vamos ilustrando todo esse esquema no quadro. 
E eles também entraram na história dos castelos medievais, dos cavaleiros, das 
torres bem altas, dos conselheiros do rei, e do próprio rei e rainha. A 
aceitação foi instant
nea!

[FOTO]

Alunos da turma 1401 jogando xadrez

Os alunos também deixaram suas opiniões sobre jogar xadrez durante as aulas de 
Educação Física. Vejamos:

[FOTO]

Maria Clara da Silva:

Foi muito bom aprender xadrez porque é muito bom para o aprendizado e para a 
concentração. A gente faz campeonato e quando estamos jogando nós nos 
divertimos. Eu aprendi a jogar xadrez porque a professora ensinou muito bem e 
agora estou aqui, fera no xadrez. Eu adoro xadrez!

Flávia J
lia de Souza Netto:

Eu aprendi muita coisa, também melhorei em Matemática, gostei muito porque eu 
competi na sala, e ensinei a minha família a jogar, meus amigos e colegas estão 
sempre jogando.

Douglas Silvestre Ferreira da Silva:

Jogar xadrez é a melhor coisa que eu aprendi quando a Educação Física é na sala.
Eu adoro fazer torneio na sala.

Parabéns à professora Fernanda pela iniciativa de agregar esta atividade tão 
enriquecedora às aulas de Educação Física. Muito sucesso!
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Professor, divulgue também o seu trabalho e o de sua escola no portal Rioeduca. 
Entre em contato com o representante do Rioeduca em sua CRE.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

     Professora Renata Carvalho _ 
Representante do Rioeduca na 2
CRE

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet

2ªcre
(192)

entrevistas
(28)

jogos
(22)
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<COMENTÁRIOS>

Show! Excelente oportunidade e criatividade para desenvolver conhecimentos, auto
estima e disciplina. Parabéns!
Postado por 
Monica Geisel
 em 12/06/2012 14:46

Muito bom trabalhar o xadrez com as crianças.Os resultados são valiosos!!!
Postado por 
Fernanda Derzi Saldanha
 em 12/06/2012 17:27

Parabéns Fernanda! A sua contribuição é valiosa para desenvolvimento e educação 
dos seus alunos!
Postado por 
Neyde
 em 12/06/2012 17:40

Está é a criatividade da jovem mãe aliada ao profissionalismo da empreendedora 
estimulando, não só a parte física dos seus alunos mas como também trabalhando o
intelecto desses que um dia, com toda a certeza, após serem tão bem orientados, 
farão toda uma diferença nas futuras gerações do nosso país! Parabéns Professora
Fernanda Derzi.
Postado por 
Leonora Ortíz
 em 12/06/2012 18:41

Parabéns Fernanda Derzi Saldanha pela a iniciativa, adorei a maneira como 
apresentou o xadrez as crianças. Inteligente e criativo. Simplesmente demais.
Postado por 
Eliane Daian
 em 12/06/2012 20:08

Parabéns ,amiga! Show esta idéia despertando nas crianças o que elas tem de 
melhor: CAPACIDADE.SIGA EM FRENTE PORQUE VOCÊ,FERNANDA É CAPAZ
Postado por 
bETH mONIZ
 em 12/06/2012 22:56

Parabéns Profa Fernanda Derzi Saldanha pelo excelente trabalho.Eu quero 
aprender.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 12/06/2012 23:03

Que idéia fantástica! Parabéns pela iniciativa! Continue em frente!
Postado por 
Renata
 em 13/06/2012 01:49
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Parabens Fernanda,seu projeto é muito bem elaborado, se torna interessante na 
medida que desperta a curiosidade dos seus alunos sobre o xadrez, disciplina que
trabalha o intelecto,e não somente a parte fisica.Muito interessante!Que ele 
sirva como referencia !
Postado por 
Márcia A.Corrêa
 em 13/06/2012 10:25

Muito obrigada a todos! Em especial a direção da escola municipal Lucia Miguel 
Pereira que sempre me incentivou nesse projeto e aos colegas pelo apoio de 
sempre! bjoss
Postado por 
Fernanda Derzi Saldanha
 em 13/06/2012 11:22

Parabéns!! Excelente idéia,ótima progressão didática,nota mil,amiga!!! Q papai 
do céu continue te iluminando a cada dia!Felicidades mil!!!
Postado por 
ANDREA APARECIDA RODRIGUES FERREIRA
 em 13/06/2012 14:57

Muito interessante esse projeto Fernada,  Parabéns!
Postado por 
Carolina
 em 13/06/2012 15:37

Muito boa a iniciativa! Quem dera minhas aulas de educação física tivessem sido 
assim! Parabéns mana!
Postado por 
Fernando Saldanha
 em 13/06/2012 18:16

Parabéns, profª Derzi!!! Você marcou a vida destas crianças. Você é professora 
que faz a diferença!!!! Um grande abraço.
Postado por 
Morgana Rezende
 em 18/06/2012 07:24
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 27/06/2012
<TÍTULO>
Alunos da E. M. Joaquim da Silva Gomes participam da OBMEP

<TAGS>
Tags: 
10ª, cre, riocidadania, evento, obmep.
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

     Saiba mais sobre a 8
 Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas P
blicas acessando o site
http://www.obmep.org.br/

     Veja outras postagens publicadas no 
Portal do Rioeduca sobre a Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes
Professores da EMJSG participam de palestra e oficina sobre Justiça Restaurativa

 Educação

http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1900

     Projeto Social da SME Rio em parceria 
com o IBEU promove ensino de inglês para alunos da EMJSG

http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1503

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes por incentivar o aprendizado da
matemática junto aos alunos da escola.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 27/06/2012 19:15
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 07/06/2012
<TÍTULO>
A E. M. Holanda no Rio+20

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, projetos.
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A Conferência abordará dois temas, são eles: 1
- A economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação 
da pobreza, e 2
- O quadro institucional para o desenvolvimento sustentável.
As abordagens objetivam assegurar um comprometimento político renovado com o 
desenvolvimento sustentável.

A Escola Municipal Holanda
 conclue que a conscientização é fundamental e que deveria ser muito mais 
exercida, não só durante esses eventos. Por isso, atividades que promovem o 
cudado com o meio ambiente são cotidianas nessa Unidade.

[FOTO]

Nossa Escola está envolvida com trabalhos sobre o meio ambiente e preparando 
nossos alunos sobre o Rio+20.
Esses são apenas alguns dos trabalhos dos nossos alunos ,no nosso blog os 
trabalhos estão mais detalhados.

[FOTO]

Do 
lixo ao luxo
 Da
Educação Infantil ao 5
 Ano estamos nos preparando para o Rio+20. Os professores fizeram atividades com
seus alunos conscientizando sobre a preservação do meio ambiente, utilizando 
diversos materiais e aproveitando o momento para dar import
ncia a coleta seletiva do lixo e sua reciclagem.
 Professora Regina - Gestora da Unidade

[FOTO]

Acompanhem na integra essas e outras notícias no
http://emholanda.blogspot.com.br/

Parabéns a Escola Municipal Holanda por assumir o desafio de construir um modelo
de sociedade que promova maior qualidade vida no nosso Planeta.

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Trabalhar com Educação Infantil é maravilhoso e parabenizo a todos os 
professores que se dispõe a fazê-lo, pela dedicação.
Parabéns a EM Holanda, na pessoa da professora Regina - Gestora da Unidade - e 
sua equipe.
Postado por 
ReginaBizarro
 em 07/06/2012 10:43

Parabéns pelo trabalho desenvolvido.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 07/06/2012 22:19

PARABÉNS!A EDUCAÇÃO PROFESSORES ASSIM COMO VOCÊS COMPROMETIDOS E 
DEDICADOS.ADOREI!!!!!!!!!!!!!!
Postado por 
VALERIA COSTA MARTINS
 em 01/07/2012 18:39
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Segunda-feira, 11/06/2012
<TÍTULO>
O Dia do Desafio no CIEP Graciliano Ramos

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, projetos.

O Dia do Desafio foi criado no Canadá, trata-se de
uma campanha de incentivo à prática regular de atividades físicas em benefício 
da sa
de e acontece anualmente na 
ltima quarta-feira do mês de maio, por meio de ações comunitárias.

O Dia do Desafio tem o objetivo de sensibilizar crianças, jovens e adultos para 
que insiram a atividade física nesse rol de prioridades. Esta é também a 
proposta das Professoras Roberta e Nayara, ambas de 
Educação Física, para as turmas de Educação Infantil do CIEP Graciliano Ramos.

[FOTO]

O Dia do Desafio é realizado, anualmente, na 
ltima quarta-feira do mês de maio e propõe que todos pratiquem qualquer 
atividade física. Este evento é realizado nos cinco continentes. Tem como 
objetivo incentivar a prática diária da atividade física para o seu bem estar.

Este ano, realizamos no CIEP Graciliano Ramos uma atividade em grupos com os 
alunos da Educação Infantil. Mobilizamos todos os alunos a fazerem uma grande e 
movimentada aula de educação física explicando para eles a import
ncia do exercício e como é bom praticá-lo.

O Dia do Desafio na escola foi uma grande diversão e todos se envolveram com 
muita alegria. Todos os alunos participaram da sua forma e de acordo com as suas
limitações.

[FOTO]

A prática da atividade física diária melhora muito a qualidade de vida e a sa
de de todos. O Dia do Desafio vem para alertar a todos sobre a necessidade da 
prática diária de algum tipo de exercício.

Texto das Prof.
 Roberta Bighi e Prof.
 Nayara Costa - 
Educação Física

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns as professoras Roberta e Nayara pelo trabalho, Realmente é muito 
importante incentivar a prática de uma atividade física diária, para melhorar  a
qualidade de vida e a saúde de todos,Parabéns Roberta Bighi pelo seu trabalho, 
que acompanho sempre pelo blog e a Ana Accioly pela postagem.Beijocas.Paz e Luz!
Postado por 
Maria Delfina
 em 11/06/2012 09:45

Parabéns as professoras Roberta e Nayara pelo trabalho, Realmente é muito 
importante incentivar a prática de uma atividade física diária, para melhorar  a
qualidade de vida e a saúde de todos,Parabéns Roberta Bighi pelo seu trabalho, 
que acompanho sempre pelo blog e a Ana Accioly pela postagem.Beijocas.Paz e Luz!
Postado por 
Maria Delfina
 em 11/06/2012 09:45

A prática da atividade física diariamente é muito importante e fundamental para 
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o nosso bem estar. Obrigada Maria Delfina por estar sempre me acompanhando. 
Obrigada Ana Accioly pela postagem. Beijos
Postado por 
Roberta Bighi
 em 11/06/2012 18:34

Parabéns CIEP Graciliano Ramos.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 11/06/2012 23:15

Parabéns aos profissionais do CIEP Graciliano Ramos pelo incentivo de tanta 
importância, oferecido às crianças desta Escola. 
Sandra Jardim, Priscila Gardel e Maria Amélia Rodrigues.
Postado por 
Maria Amélia Rodrigues
 em 14/06/2012 11:50
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 13/06/2012
<TÍTULO>
A Árvore da Vida e Outros Frutos

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, artes, musicais, artes, visuais, eventos.

As unidades de extensão visam ampliar a vivência dos alunos em áreas 
específicas. Os N
cleos de Artes proporcionam aos alunos a aproximação com as diferentes 
expressões artísticas permitindo que eles envolvam-se naquelas que demonstrem 
maior afinidade. Mas, também são espaços de reflexão social. Vejamos como o N
cleo de Arte Nise da Silveira da 3
 CRE está desenvolvendo este objetivo.

O Projeto Político Pedagógico 
É pau, é pedra, é o fim do caminho...
, iniciado em 2011 e registrado aqui no post 
Arte, ecologia e cidadania - N. A. Nise da Silveira
 continua ampliado e abrangendo a temática da Rio + 20. Desta vez o projeto se 
chama 
Sustentabilidade, Energia e Arte.

Como sempre, convidada para abrilhantar a Posse do CEC da 3
 CRE, a equipe esmerou-se e aproveitou a oportunidade para levar um pouco da 
reflexão trabalhada nas oficinas. O local do evento também recebeu a exposição 
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de Artes Visuais chamada 
Complexo do Alemão
, trabalho realizado em 2011, com os alunos de Artes Visuais sob a orientação da
prof.
 Maria Celina.

[FOTO]

Os professores Jefferson, de M
sica, Maria Celina, de Artes Visuais e Carmem L
cia, de Dança, trabalharam juntos na coreografia 
Árvore da Vida
 em um trabalho interdisciplinar. Para a equipe responsável pela coreografia, 
A Arte também pode ser Sustentável. Suas ações de hoje constroem o mundo de 
amanhã; por isso, use sempre os 4 
ERRES
 : RESPEITE, REDUZA, REUSE e RECICLE!

[FOTO]

Também foi apresentada a coreografia 
 Est
pido Cupido 
 mesclando Sapateado e Dança de Salão, das professoras Denise Quelha e Viviane. 
A apresentação veio coroar o trabalho do 1
 bimestre e também teve a sessão especial no dia 25 de maio. Os responsáveis 
pelos alunos matriculados no N
cleo de Artes Nise da Silveira puderam assistir ao show. É um evento que tem 
como objetivo mostrar um pouco do que os alunos aprenderam em três meses de aula
e, é claro, homenagear as mães com a apresentação de seus filhos. O evento 
contou com apresentações de M
sica, Teatro, Dança e exposições de Artes Visuais. 

[FOTO]

Eles também participaram do Dia do Desafio, movimentando o corpo com aulas de 
dança da prof.
 Denise Quelha, em que se priorizou a realização da atividade física com alunos 
de diversas oficinas. A prof.
 aproveitou o trabalho que está desenvolvendo na dança e promoveu exercícios de 
ritmo, ginástica e alongamento.

[FOTO]

Confiram algumas imagens da oficina de desenho do professor de Artes Visuais 
Antônio Carlos Mandarino. Além do belo resultado, foi registrado o trabalho dos 
alunos na elaboração das imagens que fizeram parte da exposição deste mês de 
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maio.

[FOTO]

Agradecemos a Professora Joselene Lemos por divulgar os projetos e belos 
resultados obtidos pela equipe do N
cleo de Arte Nise da Silveira.

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Adorei! Parabéns pelo trabalho desenvolvido!!! Nossa Rede tem excelentes 
oportunidades à comunidade! 
Abração a todos os profissionais que fazem a diferença nesse Núcleo de Arte!!
Postado por 
Adriana Mendonça
 em 13/06/2012 20:32

Amei o trabalho do N.A Nise da Silveira.A PCRJ tem maravilhosos Núcleos de Artes
onde a arte,a música,a cultura são valorizados e os alunos podem desenvolver 
seus dons.Parabéns!!!!!!!!!!!!!!!!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 13/06/2012 23:24

Obrigada Adriana. Somos professores que ainda acreditam que Arte, Educação e 
Cultura de fato fazem diferença na vida desses alunos. E é impressionante 
perceber que muitos alunos que chegam são sedentos por essa forma de saber. 
Trabalhar com arte é ter contato com a poesia nas suas diversas formas: 
desenhando, pintando, esculpindo, dançando, tocando, representando, cantando, 
compondo...Estes alunos não estão numa Unidade de Extensão por obrigação. Eles 
estão lá por pazer. Um grande abraço.
Postado por 
Joselene Lemos
 em 14/06/2012 00:12

eu sou aluna desse núcleo e la e minha segunda familia,se fosse por mim eu 
morava la eu amo,amo,amo esse núcleo,ja tive várias apresentações e adorei todas
e quero mais...s2núcleo de artes nise da silveira
Postado por 
kamila
 em 14/06/2012 15:54

O núcleo de arte e minha vida e lá que  eu passo a maior parte do meu tenpo amo 
esse lugar e um lugar muito especial onde abre muitas oportunidades para 
crianças como eu e minhas a amigas la apredemos tudo que  'EU E MINHAS AMIGAS" 
sabemos Dança,agora e a minha vida.... la nasceu essa paixão pela arte... núcle 
de artes nise da silveira minha segunda casa...
Postado por 
Taiane Rodrigues
 em 14/06/2012 16:04

Joselene, sou da E.M. Alcide De Gasperi, prof de Artes Visuais. Vi seu 
comentário c relação ao Projeto de Vôlei em nossa escola e seu elogio aos alunos
q participam do NA Nise da Silveira. Muito bom vê-los interessados por essas 
atividades!!
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Postado por 
Adriana Mendonça
 em 14/06/2012 22:11
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 15/06/2012
<TÍTULO>
C. M. Tia Andreza Cuidando do Mundo

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, creches, jogos, educaçãofísica, blogsdeescolas.
[VÍDEO]

A criança pequena adquire conhecimento a partir da ação. É através do movimento,
principalmente o movimento l
dico, que ela assimila o mundo ao seu redor e interage com ele. Colocar os 
pequeninos 
em ação nas brincadeiras leva-os a aprender com prazer. A C. M. Tia Andreza, 3
 CRE, colocou todo mundo pra brincar e aprender.

A Creche Municipal Tia Andreza, que atende a comunidade do Jacarezinho, elaborou
seu Planejamento Pedagógico Anual pretendendo proporcionar aos pequeninos um bom
inicio na aventura do conhecimento. O objeto de estudo só poderia ser a própria 
criança. Na primeira inf
ncia, conhecer o 
seu próprio corpo, potencialidades, reações e limites é o ponto de partida para 
o mundo. O subprojeto Eu sou assim 
 é a primeira parte desta aventura. Avançando no projeto, eles perceberam a 
necessidade de cuidar do corpo e mantê-lo saudável através dos hábitos 
higiênicos e da atividade física. E, claro que neste cenário não tem espaço para
as doenças. Afinal, quem está doente não tem energia para brincar.

[FOTO]

Na creche, ninguém quer ficar doente e perder a brincadeira; então é preciso 
evitá-la mandando para bem longe a causa dela. Infelizmente, uma das doenças que
andam tirando o sono dos pequeninos é a dengue. Mas o que esses mini aprendizes 
podem fazer contra o mosquito?

[FOTO]

Bem, primeiro eles assistiram a um cineminha com informações sobre a dengue e 
seu causador. Depois, a equipe da creche 
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planejou atividades de acordo com as faixas etárias para lembrá-los do que 
devemos fazer para afastar essa ameaça. A gincana foi toda sobre o tema e quem 
prestou atenção nos vídeos sabia muito bem o que fazer. Teve corrida para tampar
a caixa d
 água, esvaziar e fechar as garrafas para impedir o nascimento do Aedes Aegypti.
Os maiores tiraram a água acumulada nos pneus e os guardaram na casinha. As 
equipes trabalharam para mandar o mosquito para bem longe dali. A atividade 
preferida foi a caça ao mosquito. Na soma geral, a equipe vermelha foi a campeã,
mas todos saíram ganhando.

[FOTO]

Para os pequenos, 
as brincadeiras transmitiram um importante lição. O mosquito da dengue é que não
brinque perto deles! Confiram no vídeo as atividades realizadas. E passem no 
blog da 
Creche Municipal Tia Andreza
 e fiquem por dentro do que eles já realizaram por lá. O Planejamento Pedagógico
Anual continua em andamento e ainda tem muita coisa boa pra acontecer.

[FOTO]

[FOTO]
tweet

Página 1581



RIOEDUCA 2
blogsdeescolas
(402)

3ªcre
(223)

creches
(89)

educaçãofísica
(30)

jogos
(22)

<COMENTÁRIOS>

Que lindo! Amei o trabalho da C. M. Tia Andreza.Parabéns!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 15/06/2012 00:42

Parabéns Márcia pelo trabalho !!!!!!!! 
   bjos 
 Gióia
Postado por 
FATIMA GIOIA HORTA
 em 15/06/2012 13:28

Parabéns pelo trabalho.Lindo
Postado por 
silene
 em 15/06/2012 15:03

Parabéns pelo trabalho e pelo blog.
Postado por 
Edna Novaes
 em 15/06/2012 19:42

Que lindo  as crianças contra a Dengue!!!!!! Parabéns pelo trabalho!
Postado por 
Gabriela
 em 16/06/2012 20:55

Parabéns pelo lindo trabalho.
Postado por 
Maria Evaní
 em 17/06/2012 19:16
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

Página 1582



RIOEDUCA 2

<DATA>
Segunda-feira, 02/07/2012
<TÍTULO>
Pequenos hoje, cidadãos sempre!

<TAGS>
Tags: 
10ª, cre, riosempreconceito, riocidadania, evento, educação, infantil.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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educação
(73)

evento
(29)

infantil
(14)

cre
(13)

riocidadania
(5)

10ª
(3)

riosempreconceito
(2)

<COMENTÁRIOS>

Muito legal a cobertura da Rio Educa! Parabéns.
Postado por 
Novo Gol
 em 02/07/2012 16:28

Trabalhar a identidade de cada aluno e a história do patrono da escola é tudo de
bom.Parabéns!
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Postado por 
Fatima  Lucia  Braga
 em 02/07/2012 20:36
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 08/06/2012
<TÍTULO>
Diversidade, Justiça e Igualdade no Espaço Virtual

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, blogdeeducadores.
O professor Nilton Barbosa Filho é o criador do Blog 
Áfricas: As Cores da Cultura de Lá e da Cultura de Cá
. 
O espaço virtual foi criado para divulgar
práticas positivas na promoção da igualdade racial, além de contribuir para a 
conscientização
real de parte da nossa História e da formação de nossa gente!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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8ªcre
(193)

blogdeeducadores
(5)

<COMENTÁRIOS>

O texto ficou ótimo, mas só peço uma retificação - sou professor de língua 
portuguesa e não de história.
Postado por 
Nilton Barbosa Filho
 em 08/06/2012 19:32

Parabéns prof. Nilton Barbosa Filho pelo seu blog.Não achei o link para seguir.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 08/06/2012 20:54

Profa. Fátima Lúcia Braga, o link do blog é:
http://coresdafricabrasil.arteblog.com.br/ ou vc pode acessar pelo link "clique 
aqui" desta página. Ou vc se refere ao Twitter?
Postado por 
Nilton Barbosa Filho
 em 09/06/2012 17:25

Prof. Nilton, que bom que gostou do texto! A retificação já foi feita. Profª 
Fátima, clicando no "aqui" que está em roxo, você vai direto pro Blog. Dá uma 
passadinha lá, vale a pena! Bjs
Postado por 
Neilda
 em 10/06/2012 22:24
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 13/06/2012
<TÍTULO>
Uma Dobradinha Contra a Dengue!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.
O mosquito da Dengue se reproduz em água parada e para prevenir sua proliferação
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não podemos deixar água acumular. 
A Escola Municipal Pracinha
João da Silva promoveu a 1
 Corrida Escolar 
Rio Contra a Dengue
 , no dia 26 de maio e contou com a participação da Escola Municipal Rosa da 
Fonseca. 
Juntas, as escolas deram lições não só de prevenção da doença, mas também de 
trabalho em equipe e colaboração. 

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pela iniciativa! Muito sucesso a todos!!! Eééé da oitava!!!! Jô Cruz
Postado por 
Jô Cruz
 em 13/06/2012 00:37

Parabéns, amigas!
Postado por 
Vanuzia
 em 13/06/2012 19:18

Parabéns aos alunos vencedores e a toda comunidade escolar pela parceria e 
cooperação.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 13/06/2012 19:35
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 15/06/2012
<TÍTULO>
Na Educação Infantil, o Assunto é Sustentabilidade!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, blogdeescolas, educaçãoinfantil.
A economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e a erradicação da 
pobreza são assuntos que serão tratados na Rio + 20. 
Como a E. M. Taquaral está atenta aos principais assuntos de nossa Cidade, seus 
pequenos alunos já estão aprendendo sobre a import
ncia de cada um fazer a sua parte para a
preservação dos recursos naturais e tudo isso podemos ver no Blog da escola!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]
tweet

8ªcre
(193)

educaçãoinfantil
(100)

blogdeescolas
(54)

<COMENTÁRIOS>

Envolver a comunidade escolar e todo seu entorno . na busca por mudanças 
efetivas na preservação do meio ambiente é muito importante para a sociedade.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 15/06/2012 00:31

Não sabia que esta linda escola estava aqui, no RIOEDUCA!!!! Nossa! Que bom! Ela
merece todo esse reconhecimento! Lindo trabalho feito lá. Parabéns, 8ª CRE. 
Obrigada,  professora Neilda.
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Postado por 
Maria Lúcia
 em 16/06/2012 12:19
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 04/07/2012
<TÍTULO>
O Banco Verde do PET Fernando de Azevedo

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, riosustentável, pet, riocidadnia, rioescolada, família.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 06/07/2012
<TÍTULO>
Transcarioca e Escolas da 5ª CRE no Programa Gestão Ambiental

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, meioambiente.

Aconteceu na 5
 CRE o Seminário Corredor Viário TRANSCARIOCA,

     Etapa 1: Impacto, Gestão e Mitigação, 
estando presentes as

     Escolas Municipais Astolfo Resende e 
Ministro Edgard Romero.

No mês de

maio, aconteceu na 5
 CRE o 
Seminário Corredor Viário Transcarioca
, 
Etapa 1: Impacto, Gestão e
 Mitigação
, com o objetivo de apresentar as ações do 
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Programa Gestão Ambiental.

Escolas da 5
CRE
estiveram presentes:

Ministro Edgard Romero e 

Astolfo Resende, com suas respectivas diretoras, professoras Nilce Allevato e 
Monica Braz, além outros professores.

O Programa Gestão Ambiental da Transcarioca é composto pelos seguintes 
programas:

Programa Ambiental de Construção

Programa de Monitoramento de Ruídos

Programa de Resgate de Fauna durante a Fase de Instalação

Programa de Monitoramento da Fauna _ Lontra longicaudis

Programa de Comunicação e Responsabilidade Social

Programa de Educação Ambiental

Programa de Prospecção e Monitoramento Arqueológico 

O Seminário faz parte das ações do desenvolvimento dos 
Programas de Educação Ambiental e de Prospecção e Monitoramento Arqueológico.

A 
Escola Municipal Ministro Edgard Romero 
e 
Escola Municipal Astolfo Rezende
 foram as escolas presentes na apresentação do 
Programa de Gestão Ambiental
 e estão envolvidas nesse processo pelos impactos ocasionados pela obra.

Impactos Ambientais 

Hoje, vemos falar de impactos ambientais e nada melhor que a obra gigantesca da 
Transcarioca para refletirmos neste momento, relacionando
qualidade de vida,
meio ambiente e
espaços geográficos que serão afetados. 

De alguma forma as obras irão impactar, negativamente e positivamente as escolas
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presentes. Como sugestão,
professores multiplicadores
 nas suas respectivas escolas trabalharam
as disciplinas
de História, Geografia e Ciências e os impactos produzidos. Pode-se afirmar que 
um trabalho interdiscipliar poderá ocorrer com grande repercussão, 
principalmente naquelas escolas diretamente ligadas a obra e sua conclusão.

A Transcarioca passará por vias como a Avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca,
Nelson Cardoso e C
ndido Benício, em Jacarepaguá, e a Avenida Ministro Edgar Romero, em Madureira, 
avenida que as escolas presentes ficam localizadas.
Terá integrações com a Trans Oeste, estações de trem (uma delas Madureira), 
linhas de ônibus convencionais, Linha 2 do Metrô (Irajá) e TransBrasil. 

O Mergulhão Clara Nunes, obra já finalizada
e entregue à população, 
está localizado no bairro de Campinho, adjacente ao de Madureira e foi 
inaugurado dia 25 de maio passado, com
quase 800m de extensão e oito faixas ao todo (sendo duas exclusivas para o 
ônibus biocombustível). 

Trabalho Interdisciplinar nas Escolas

Os professores poderão trabalhar interdisciplinarmente com suas turmas alguns 
dos impactos ambientais positivos e negativos que foram levantados no Seminário.

São eles: tempo de deslocamento entre os bairros e adjacências; redução dos 
veículos nas ruas por conta do BRT (ônibus articulado de alta capacidade de 
transporte e biocombustível) levando a melhoria da qualidade do ar; possível 
redução da poluição sonora; melhoria da qualidade de vida; reurbanização com a 
modernização da paisagem nos bairros afetados pelas obras; desafogamento do tr
nsito na área, entre outros. Negativamente, receio das adaptações realizadas 
como a não utilização do sistema de sinais de tr
nsito existentes e/ou sincronia; possível aumento do valor do bihete 
nico; quantidade de pessoas no interior do BRT; como será a manutenção da CEG e 
CEDAE nestes locais devido a faixa seletiva, enfim, serão muitas as reflexões em
relação a esta obra gigantesca que, de uma certa forma, beneficiará os bairros 
por onde ela passar.

As escolas
poderão lançar mão de alguns outros aspect

os para este trabalho interdisciplinar, já que a história da região está toda 
interligada, como: a 
valorização dos bairros 
em que a Transcarioca abranger; os 400 anos da 
Igreja Nossa Senhora da Apresentação, 
no bairro de Irajá; o criação 
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Instituto Histórico e Geográfico da Baixada de Irajá
, no antigo cinema Vaz Lobo;
 a 
história dos 38 bairros
, antes sesmarias e fazendas, com origem e histórias em comum. Muitos outros 
aspectos poderão ser trabalhados e a equipe do IHGBI, na pessoa do Sr Ronaldo 
Martins, historiador autodidata, 
com certeza estará prestes a esclarecer esse Movimento. Faz parte da equipe do 
IHGBI
a professora Maria Celeste, da disciplina de História, lotada na EM 
05.14.02, 

Num Alvares Pereira.

[FOTO]

Estiveram presentes ao Seminário a Equipe de Gestão Ambiental: 
Professor Carlos Eduardo Costa
 (UFFRJ) e os representantes da Terra Nova Escritório de Projetos Sociais e 
Ambientais, Sr
Maria Cristina Femine
,
Camila Souza 
e 
Rafaela Bolsinhas
, além da presença do
Sr. 
Ronaldo Martins
, representando o IHGBI (Instituto Geográfico Histórico da Baixada de Irajá) e 
da professora de História da Rede Municipal de Educação, 
Maria Celeste
, entre outros. A representante do Rioeduca, na 5
CRE, esteve presente resgistrando todo Seminário e conversando com os 
envolvidos, especialmente com as professoras Nilce Allevato e Monica Braz, 
diretoras das Escolas
Municipais Ministro Edgard Romero e Astolfo Resende, respectivamente, sobre
as melhorias que
 já estão acontecendo
nesses bairros.

[FOTO]

Parabéns à professora Celia Napole, Coordenadora da 5
 CRE, pela cessão deste espaço, à professora Vera Delgado e Maria Margarida 
Carvalho, Gerente e Secretária da AAI/5
CRE, Áequipe do
IHGBI
e à Equipe de Gestão Ambiental.
[VÍDEO]
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[VÍDEO]

Escolas e professores, Vocês querem publicar um projeto 

ou uma atividade que fez a diferença na vida de seus alunos? 

Então, escreva para o Rioeduca,
clicando 
SOBRE NÓS 

e contate o professor representante da sua CRE.

Regina Bizarro_ Representante do Rioeduca 5
CRE

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

[FOTO]

5ªcre
(268)
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meioambiente
(95)

<COMENTÁRIOS>

To bem esperançoso que a Transcarioca possa melhorar a mobilidade urbana na 
cidade
Postado por 
Hotmails Entrar
 em 07/07/2012 15:05
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 13/06/2012
<TÍTULO>
Oficina de Blogs da 6ª CRE

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, eventos.
A 6
 CRE oferece aos professores a 1
 Oficina de Blogs deste semestre com o objetivo de proporcionar um espaço em que
o professor tenha a oportunidade de conhecer e analisar o que o mundo virtual 
pode proporcionar, tendo como foco principal o enriquecimento de sua prática 
pedagógica.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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6ªcre
(247)

eventos
(210)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns Patrícia e a toda equipe da GED 6ª CRE pela iniciativa de incentivar as
escolas na criação desta ferramenta tão importante para a integração da 
comunidade escolar.
Postado por 
Márcia Cristina Alves
 em 13/06/2012 08:31

A Patrícia está de parabéns. Muito dinâmica, simpática e demonstrou apropriar-se
do assunto. Fiquei com gostinho de "quero mais" e já estou praticando o que 
aprendi.
Postado por 
ADRIANA CAPPOLA
 em 13/06/2012 09:41

Parabéns à 6 CRE pela iniciativa!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 13/06/2012 10:53

Adorei essa idéia. Não pude ir no dia 4 e no dia 19 vai uma professora da escola
para aprender. Parabéns à toda equipe
Postado por 
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scheilla pontes
 em 13/06/2012 11:06

É maravilhoso lançarmos uma idéia e o grupo participar ativamente. Agradeço de 
coração ao empenho da Patrícia e aos colegas professores. Nós somos a 6ª 
CRE!!!!!!!!!!
Postado por 
Katia Barboza
 em 13/06/2012 14:50

Gostaria de saber se foi alguém da minha escola EM Leão Velloso. Sou Embaixadora
Educopédia na min ha escola, gostaria de participar da dinamização do blog, mas 
quando tentei me inscrever já tinha encerrado. Peço que se tiver outra, gostaria
de participar.
Postado por 
Vera Dias
 em 13/06/2012 15:07

O Blog não é somente um espaço de divulgação e sim uma troca de experiências 
enriquecedora à prática Pedagógica das Unidades. Fazemos parte de uma REDE 
conectada na ATUALIDADE! Parabéns Patrícia Fernandes !
Postado por 
Flávia Sardinha
 em 13/06/2012 19:54

Parabéns a Patricia Fernandes pelo trabalho. 
Parbéns para a 6a CRE pela iniciativa. 
Que os conhecimentos adquiridos na oficina se multiplique cada vez mais.
Postado por 
Christiane Penha
 em 13/06/2012 20:29

A oficina foi ótima. Muito me esclareceu e me incentivou a criar um blog. As 
fotos estão ótimas!
Postado por 
Lúcia Brizzio
 em 13/06/2012 22:08

Excelente. Os BLOGs são ferramentas que enriquecem, otimizam a prática 
pedagógica e proporcionam interação entre alunos, professores e comunidade. 
Parabéns a  6ª CRE GED pela iniciativa!
Postado por 
Cátia Cristina
 em 13/06/2012 22:33

Parabéns à professora Patrícia pela iniciativa! Bjs em todos os colegas que 
buscam por qualificação na sua prática docente!
Postado por 
Luciana Maria
 em 14/06/2012 20:01

Parabéns pela iniciativa! Queremos mais! bjks
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Postado por 
érica
 em 15/06/2012 09:22
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 26/06/2012
<TÍTULO>
Asa Branca no Sarau do PEJA

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescola, diversidadecultural.

Os alunos do PEJA, do CIEP Claudio Manoel da Costa, apresentaram-se 
no Teatro de Arena, em Campo Grande, com a peça Asa Branca, homenageando o 
Centenário de Luiz Gonzaga. O SARAU foi organizado pela 9
 Coordenadoria Regional de Educação. 

[FOTO]

Os alunos do PEJA I e II do CIEP Cláudio Manoel da Costa participaram ativamente
do Projeto
Em busca de nossa identidade, chegamos ao Nordeste
. 
Eles produziram poemas a partir do estudo de um fragmento da obra literária de 
Euclides da Cunha, Os Sertões e pesquisaram a arte e os costumes do povo 
nordestino.

[FOTO]

Sinopse do livro no Blog do Escritor

O envolvimento dos alunos e dos professores nas atividades propostas refletiu-se
na belíssima apresentação da peça 
Asa Branca
, no Sarau do PEJA, na Lona Cultural Elza Osborne.

[FOTO]

O aluno David, da Turma 161, recitando o poema de sua autoria: 
No destino
.

Assista ao vídeo da apresentação.

[VÍDEO]
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Asa Branca

     (Luiz Gonzaga - Humberto Teixeira)

Quando 
oiei
 a terra ardendo

     Qual fogueira de São João

     Eu perguntei a Deus do céu, ai

     Por que tamanha judiação

Que braseiro, que fornaia

     Nem um pé de prantação

     Por farta d
água perdi meu gado

     Morreu de sede meu alazão

Até mesmo a asa branca

     Bateu asas do sertão

     Então eu disse a deus Rosinha

     Guarda contigo meu coração

Hoje longe muitas léguas

     Numa triste solidão

     Espero a chuva cair de novo

     Para eu voltar pro meu sertão
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Quando o verde dos teus oio

     Se espalhar na prantação

     Eu te asseguro não chore não, viu

     Que eu voltarei, viu

     Meu coração

[FOTO]

Para saber sobre a vida e obra de 
Luiz Gonzaga 
acesse o link:

http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php

Vamos conhecer um pouco da história do 
CIEP Cláudio Manoel da Costa
.

O CIEP foi inaugurado no ano de 1992, com atendimento integral aos alunos. Porém
passou a funcionar em horário parcial para atender a demanda da comunidade. No 
ano de 1998 foi implantado o PEJ (Projeto de Educação Juvenil) para atendimento 
aos jovens que não concluíram o segundo segmento no período correto e 
posteriormente este atendimento foi extensivo ao primeiro segmento. A escola 
esteve, desde sua inauguração sob a direção das seguintes professoras: Tereza 
Bravo, Katia Loss e Eliane Verícimo de Lima Pinheiro até o momento.

O bairro tem passado por melhorias na sua infraestrutura ao longo deste período,
contribuindo para o crescimento da comunidade e uma melhor qualidade de vida.

Em nossa escola há alunos de variadas comunidades como: Vila do Céu, Nova 
Revelação, Nova Cidade, Vilar Carioca, Sana Margarida, Uruc
nia, Vila Olímpica, bairro de Inhoíba, etc.

Parte dos Professores e dos funcionários residem no próprio bairro ou em bairros
adjacentes. Este fator é de suma import
ncia para um melhor diagnóstico quanto às necessidades educacionais da clientela
atendida.

Atualmente a escola atende a turmas de Ensino Especial, Educação Infantil, 1
 ao 6
 ano do Ensino Fundamental, Realfabetização (projeto da SME em parceria com o 
Instituto Ayrton Senna) e PEJA.
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Conheça o blog do CIEP clicando na imagem abaixo:

Parabéns à equipe do PEJA, do CIEP Claudio Manoel da Costa, 
pelo trabalho realizado e por compartilhar conosco
este momento.

Representante do Rioeduca na 9
CRE

Prof
 Márcia Cristina Alves

E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

Twitter: @marciacrisalves

[FOTO]
tweet

9ªcre
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(227)

blogdeescola
(73)

diversidadecultural
(3)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pelo trabalho desenvolvido.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 26/06/2012 00:21

Belo trabalho! Parabéns! Arrasaram!!!
Postado por 
Elaine Neves
 em 26/06/2012 14:59

Eu gostaria de ter assistido esse sarau. Convidaram outras UUEE?Parabéns, a 
todos os envolvidos!!
Postado por 
IVANETE
 em 26/06/2012 21:54

Parabéns aos nossos alunos!!! Valeu o esforço!
Postado por 
Thiago Lorena
 em 27/06/2012 18:49
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 28/06/2012
<TÍTULO>
Projeto Sustentabilidade na E. M. Jorge de Lima

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescola, sustentabilidade, meioambiente.

Com o objetivo de estimular a prática de novos hábitos em relação
 a utilização dos recursos naturais, a E. M. Jorge de Lima entrou no clima do 
Rio +20 e desenvolveu o Projeto Sustentabilidade, integrando os responsáveis com
as atividades da escola. O resultado foi maravilhoso e é o que veremos nesta 
matéria de hoje.

Você sabe o que é SUSTENTABILIDADE?
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A palavra está na moda...

E como o próprio nome se define, 
SUSTENTABILIDADE
 é a habilidade de sustentar suas condições. Capacidade do ser humano interagir 
com o mundo, 
preservando o meio ambiente para não comprometer os recursos naturais das 
gerações futuras.

[FOTO]

Preocupada com a formação de cidadãos conscientes dos problemas ambientais que 
vivemos atualmente e responsáveis por suas ações, a 
E. M. Jorge de Lima 
tem desenvolvido um lindo projeto que visa difundir a import
ncia das ações sustentáveis.

A preocupação com o planeta ocupa atenção mundial.
 A escola é o espaço no qual podemos discutir ideias e formar conceitos sobre a 
import
ncia da busca pelo equilíbrio entre o homem e a natureza.

O objetivo do nosso projeto é estimular a prática de novos hábitos em relação 
à utilização dos recursos naturais, levando em conta a
 responsabilidade ética sobre a vida em nosso planeta.

Em sala de aula, muitas atividades foram realizadas para que nossos alunos 
desenvolvessem esta consciência ecológica.

[FOTO]

Professora 
Célia Regina
 com seus alunos preparando as mudas das árvores que serão plantadas.

A Educação Infantil também se mobilizou, a professora 
Fabíola,
que também é coordenadora de nossa escola, convocou os pais para participarem, 
juntos com seus filhos e estes começaram a preparar e separar os materiais 
necessários para produzirem uma horta org
nica. Hum! Que delícia! Futuramente colheremos os legumes e as verduras 
fresquinhas 
e livres de agrotóxicos.

[FOTO]

[FOTO]
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Em sala de aula, a professora explicou o que é sustentabilidade e qual é a 
responsabilidade e o papel de cada um na preservação dos recursos naturais.

[FOTO]

Professora e coordenadora Fabíola

Depois partimos para a aula prática, onde alunos e responsáveis colocaram a mão 
na terra e nas sementes também!

[FOTO]

Este é o Sr. 
Maurício
, funcionário da escola e também pai de aluno. Ele colaborou e ajudou muito a 
professora na execução deste projeto.

Agradecemos a todos os responsáveis que colaboraram e compareceram à escola 
neste dia. Foi um momento muito especial de aprendizado. Grande foi a alegria 
das crianças que tiveram seus
papais
 ou 
mamães
 ao seu lado na sala de aula aprendendo juntos. Este momento de alegria ficará 
para sempre registrado na memória de cada um.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Que alegria, que sorriso lindo!

Com nossas mãos construiremos um futuro melhor. Somos todos responsáveis!

[FOTO]

[FOTO]

Parabéns à equipe da E. M.
Jorge de Lima. A parceria da família com a escola sempre será fundamental para o
sucesso da educação de todo indivíduo. Pais e educadores necessitam ser grandes 
companheiros nessa nobre caminhada da formação educacional do ser humano.

Conheça o blog da E. M. Jorge de Lima, clicando no imagem do blog.
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[FOTO]
tweet

9ªcre
(227)

meioambiente
(95)

blogdeescola
(73)

sustentabilidade
(12)

<COMENTÁRIOS>

Que trabalho lindo! Fiz parte deste grupo... meus baixinhos da Educação 
Infantil, agora alunos da coordenadora Fabíola, brilhando com a horta vertical. 
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Os alunos da professora Célia dando show em conscientização! Estão todos de 
parabéns! Me orgulho de ter estado com essas pessoas tão competentes e esta 
comunidade tão participativa!!! Mais uma vez, parabéns!!!
Postado por 
Lívia Andrade
 em 28/06/2012 10:27

Parabéns a toda comunidade pelo excelente trabalho.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 28/06/2012 11:54

Que lindo trabalho!
Parabéns  a equipe!
Abraços
Dircelene Bard
Postado por 
Dircelene Bard Fulgencio
 em 28/06/2012 19:13

Parabéns! Adorei!! Belíssima iniciativa! Parceria escola e família é tudo de bom
mesmo!!!
Postado por 
Adriana Mendonça
 em 28/06/2012 20:54

Que orgulho sinto em ver  toda comunidade escolar da E.M. Jorge de Lima, 
desenvolvendo e dando continuidade com amor, compromisso e dedicação ao trabalho
que ali deixei... Parabéns a toda equipe e Direção. Beijossss...
Postado por 
Valeria Dias
 em 30/06/2012 00:16
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 14/06/2012
<TÍTULO>
Replantando a Vida na E .M. Clotilde Guimarães

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, projetos.

Desde a Rio-92, o tema do desenvolvimento sustentável ocupa lugar central na 
política externa brasileira.
o Rio de Janeiro é o local ideal para realização da Rio+20, que apontará os 
caminhos futuros do desenvolvimento. Estará em pauta o legado da Rio-92 
 principalmente a Declaração do Rio, a Agenda 21, a Convenção Quadro sobre 
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Mudança do Clima e a Convenção sobre Diversidade Biológica

Assim, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos 
 CEDAE, através do Projeto Replantando Vida, e a Secretaria Municipal de 
Educação assinaram um termo de cooperação para efetuar uma grande ação de 
plantio em todas as escolas da Rede Municipal do Rio de Janeiro em comemoração à
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), 
visando à conscientização dos estudantes.

[FOTO]

Saiba como a Escola Municipal Clotilde Guimarães trabalhou o tema em conson
ncia com o seu Projeto Político Pedagógico:

[FOTO]

A U.E. promoveu um Fórum de discussões entre professores e alunos para 
refletirem os assuntos relacionados a sustentabilidade do Planeta. Assim, 
chegaram a conclusão de que qualquer atividade que gere a queima ou emissão de 
CO2 está contribuindo para o aumento do efeito estufa e conseq
entemente do aquecimento global. Para combater este efeito, o plantio de árvores
é extremamente eficaz, pois as plantas, captam CO2 da atmosfera liberando 
oxigênio. Nesse caso, todo aquele que promove o plantio de mudas está 
diretamente contribuindo para a construção de um Mundo mais sustentável e 
ecologicamnete correto.
 Texto da Equipe Gestora da Unidade

[FOTO]

Parabéns à Escola Municipal Clotilde Guimar
es por
 investir na preservação do meio ambiente e na qualidade de vida de toda a 
Comunidade Escolar.

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Parabens a iniciativa da ela. Os alunos têm que ter contato com a natureza.
Postado por 
george vidipo
 em 14/06/2012 17:23

A muda plantada, não fala, mas diz muito quando queremos entendê-la. Nos 
calamos, sempre mas esquecemos de usar nossa habilidade racional, com a palavra,
 para reverter e transformar um destino, como o nosso destino próprio, dentro de
nós mesmos, dentro da nossa casa, dentro do nosso bairro, município, estado, 
país e, mais,  dentro do nosso Planeta. Tudo pode começar, a partir de uma 
mudinha de planta e gerar um grande grito de agradecimento pela vida saudável 
que Deus quis proporcionar a todos os seres vivos ! Parabéns pela iniciativa 
ecologicante inteligente.
Postado por 
NELILDA ORMOND
 em 14/06/2012 19:51

Amar e respeitar o meio ambiente é uma obrigação de todos nós. Parabéms pelo 
trabalho desenvolvido.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 14/06/2012 22:10

Replantar a vida através de ações de impacto a favor da sustentabilidade são 
iniciativas que valem a pena de se investir na escola.Parabéns à CEDAE e à 
equipe da Clotilde!
Postado por 
stellareis
 em 14/06/2012 22:30

Parabéns Beth, servidores e alunos da EM Clotilde Guimarães pelo incentivo à 
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sustentabilidade do nosso planeta ao realizar o plantio do Ipê.
Postado por 
Luiz adriano
 em 14/06/2012 23:14

Alunos cada vez mais conscientes! Parabéns pelo trabalho!
Postado por 
Gabriela Silva
 em 16/06/2012 20:57
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 26/06/2012
<TÍTULO>
Blog Planeta  Verde da E. M. Prof.ª Zuleika Nunes

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, blogsdeeducadores, meio, ambiente, rio+20.

A E. M. Zuleika Nunes de Alencar está localizada na Barra da Tijuca e atende 
alunos do
6
ao 9
 ano
 do Ensino Fundamental. O Blog
 Planeta Verde foi criado este mês e é coordenado por Janice Cabral, 
professora de Lígua Portuguesa.

No blog Planeta Verde 
é possivel ver textos e fotos de 
trabalhos elaborados pelos alunos a partir da temática Rio+20. No dia 6 de 
junho, a escola fez a culmin
ncia das atividades desenvolvidas em sala de aula, numa proposta participativa 
de corpo docente.

[FOTO]

As ações domésticas sobre lixo e desperdício foram
muito bem
trabalhadas em todas as disciplinas com a exposição de imagens e leituras de 
textos sobre sustentabilidade e meio ambiente e questões relativas ao tema e 
também à Rio +20.

Alunos criaram RAP e cartas sobre o tema: uma das cartas foi escolhida e enviada
à 7
 CRE na proposta: Uma carta para um Mundo Sustentável.
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[FOTO]

[FOTO]

Houve ainda
 apresentação de danças sobre a orientação dos coreógrafos Julio Rocha, 
Christiane Acaldini e M
 Goyannes. Os temas foram: 
Na minha vida
, 
Procura
 e 
Carcará
, 
todos relacionados ao amor, à sustentabilidade e à busca de mundo melhor
. A apresentação teve a participação de alunas que estudam
na escola e fazem aula de dança na escola Le Plié.

A
 professora Luciene de educação física possui uma escola de dança em Campo 
Grande e também nos presenteou com algumas apresentações neste dia.

 Grupo Infantil: Sapateado 
 Toy Story

 Grupo Infantil: Jazz 
 Hanna Montana

 Grupo Juvenil: Neo-Clássico 
 Liberta-se

 Grupo Juvenil: Livre 
 No Gangaço

 Grupo Juvenil: Contempor
neo 
 Bittencourt

 Diretora Geral: Luciene Bachur

 Diretora Artística: Alice Arja

Foram demonstradas, também, atividades físicas com material esportivo, 
resultante da reciclagem de vários materiais, entre eles, gostaríamos de 
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destacar o aproveitamento de garrafas PET.

Clique na imagem abaixo 
para acompanhar o trabalho da escola e ver mais fotos:

[FOTO]

A Escola Municipal Zuleika Nunes de Alencar
ressalta que as atividades desenvolvidas alcançaram a finalidade proposta pelo 
projeto RIO +20, de criação do pensamento crítico, do jovem atual, sobre a 
sustentabilidade.

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php

Não deixe de conferir nas próximas publicações mais projetos bem sucedidos
sobre meio ambiente e sustentabilidade !

[FOTO]
tweet
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7ªcre
(192)

rio+20
(12)

blogsdeeducadores
(9)

meio
(2)

ambiente
(2)

<COMENTÁRIOS>

Legal o blog Memórias de um Planeta Verde .
Postado por 
Faima Lucia Braga
 em 26/06/2012 00:40

Parabéns para toda equipe pelo lindo trabalho !!!
Postado por 
Rodinéa Rodrigues
 em 26/06/2012 12:21

Parabéns pela abordagem de tema tão relevante de forma bem atual e 
diversificada.
Postado por 
Soeuso
 em 28/06/2012 23:34
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 28/06/2012
<TÍTULO>
Sustentabilidade em Foco no PEJA do CIEP Lindolpho Collor

<TAGS>
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Tags: 
7ªcre, sustentabilidade, projetos, rio+20.

O Projeto Sustentabilidade envolveu os estudantes do PEJA 
do CIEP Lindolpho Collor, nos 
ltimos meses,
 em uma grande reflexão sobre as questões que envolvem o crescimento urbano e a 
Sustentabilidade. Considerando que a Rio+20 envolveu toda a cidade em um grande 
debate sobre o desenvolvimento sustentável que ultrapassa
 os seus limites geográficos, foi proposto aos alunos uma discussão sobre o meio
ambiente e o desenvolvimento sustentável do planeta.

[FOTO]

As turmas do
 PEJA, do CIEP Lindolpho Collor desenvolveram um amplo trabalho com o Projeto 
Sustentabilidade. O assunto foi tratado com grande relev
ncia, uma vez que a relação da educação com a sustentabilidade é a porta de 
entrada para que se possa conscientizar o corpo discente e a comunidade como um 
todo acerca da import
ncia do meio ambiente.

[FOTO]

- Promover a reflexão sobre as grandes questões da Educação nos tempos atuais 
com seus desafios, suas estratégias e suas práticas;

- Buscar caminhos para desenvolvimento humano e a sustentabilidade da qualidade 
de vida;

- Abordar temas acerca da reciclagem de garrafas PET até o destino do lixo 
digital;

- Pesquisar sobre o tema sustentabilidade, trazendo o trabalho e subsídios para 
montagem de murais e exposição ;

- Desenvolver pesquisa de forma a relacionar materiais de lixo diário que servem
para reciclagem na comunidade;

- Montar pequena plantação com vegetais usuais do
 tempero doméstico, usando vasos também feitos com garrafas
 pet e caixas longa vida;

- Elaborar vídeo sobre o tema em forma de programa;

- Tornar o aluno multiplicador
 das noções trabalhadas e apreendidas durante o projeto e demonstrar consciência
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das atitudes mais indicadas ou mais perniciosas com relação ao meio ambiente.

- Conscientizar o aluno enquanto cidadão, eleitor, ser pensante e responsável, 
quanto à necessidade e import
ncia da preservação do planeta como sua casa, assim como da preservação das 
diversas espécies que habitam neste planeta e do bem comum, para o usufruto de 
filhos, netos, bisnetos, em busca de uma vida mais saudável.

[FOTO]

História do Brasil : O Processo de Colonização

Geografia : Os problemas que envolvem a ocupação desordenada no espaço rural e 
urbano. O Lixo doméstico e o consumo exagerado. Redução das áreas de pobreza

Ciências:
 Reciclar, Reaproveitar e Reutilizar alguns materiais descartados nos lixos 
domésticos.

Matemática: Situação Problema que envolve economia doméstica. Análise e Leitura 
de Gráficos e Tabelas.

Artes: Criar novas formas de utilização dos diversos materiais descartados. 
Desenvolvimento do gosto estético e da autoestima.

Língua
 Portuguesa: Desenvolvimento da linguagem oral
 através dos debates e discussões em grupos. Desenvolvimento da escrita através 
dos registros, experiências, listas de produtos e outros.

- Leitura e interpretação de textos diversos sobre o tema;

- Análise de gráficos e tabelas;

- Sessões de vídeo (Avatar, Um dia depois de Amanhã, Lixo extraordinário, Ilha 
das Flores, 2012, A carta da Terra, O segredo das águas, etc);

- Construção de maquetes
 demonstrando a poluição em diversos ambientes degradados;

- Produção de receitas com alimentos que incentivam o reaproveitamento dos 
alimentos;

- Cartazes sobre a Rio+20, Meio Ambiente e Sustentabilidade

- Confecção de objetos diversos com materiais recicláveis;

- Elaboração de cordel com tema Sustentabildade;
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- Exposição dos trabalhos produzidos em um Corredor Cultural ( realizado no dia 
17 de maio).

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Com as atividades propostas, os alunos tomaram conhecimento de alguns conceitos 
como: consumo consciente, reaproveitamento de alimentos e de água, reciclagem de
material e destinação correta para os diversos tipos de lixo produzidos, e o 
mais importante: perceberam que todos podem colaborar de diversas formas para a 
transformação do seu habitat: mudando seus hábitos de consumo, evitando 
desperdícios de energia e de materiais, entre outras ações.

As turmas puderam interagir umas com as outras, trocando experiências
 e tiveram a oportunidade de desenvolver a criatividade, e demonstraram as suas 
habilidades que, muitas vezes, não são observadas e que sequer eles tinham 
consciência de que as possuiam. Os professores do PEJA, diante do que foi 
trabalhado e exposto, consideraram o projeto
 Sustentabilidade um sucesso no CIEP Lindolpho Collor.
[VÍDEO]

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

7ªcre
(192)

rio+20
(12)

sustentabilidade
(12)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pelos lindos trabalhos de artes  elaborados pelos alunos do  PEJA do 
CIEP Lindolpho Collor
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 28/06/2012 11:56

Excelente  e de alto nível o trabalho pedagógico desenvolvido pelos alunos do 
PEJA do CIEP Lindolpho Collor.Parabéns a direção, a toda a equipe docente e 
discente, ao pessoal de apoio e todos os envolvidos direta ou indiretamente 
neste Projeto de tema super atual.
Postado por 
Soeuso
 em 28/06/2012 23:30
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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Sexta-feira, 15/06/2012
<TÍTULO>
6ª CRE + 20

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, projetos.
A 6
 Coordenadoria Regional de Educação realiza, com suas Unidades Escolares, o 
projeto 6
 CRE + 20, com o objetivo de proporcionar um espaço de reflexão de ações
e atividades humanas que visam suprir as necessidades atuais dos seres humanos 
sem comprometer o futuro das próximas gerações.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

6ªcre
(247)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 14/06/2012
<TÍTULO>
Alteração de Prazos dos Concursos Promovidos pelo Rioeduca

<TAGS>
Tags: 
educopédia, rioeduca, concurso.

Em virtude de dificuldades técnicas enfrentadas e também do ponto facultativo da
Rio+20, esclarecemos o adiamento dos prazos de QUASE TODOS os concursos 
promovidos pelo Rioeduca.

Confiram as datas:

- Concurso Rioeduca por Vias Sustentáveis.

Prazo inalterado!!!

O link para votação e o resumo dos planos de projeto encontra-se na primeira 
página do Rioeduca - menu à esquerda ou na primeira página de 
programas e ações
 até hoje, às 23h e 59 min (não haverá alteração de prazo para este concurso);

Voltamos a afirmar que as pessoas podem votar e quantas vezes quiserem; no 
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entanto, para votar mais de uma vez, é preciso reiniciar o sistema ou trocar de 
browser: Safari, Firefox, Chrome, Explorer etc

Para consolidar a votação, é necessário clicar em 
votar
 até aparecer o percentual;

Desde segunda-feira, a votação apresenta resultados numéricos, a fim de dirimir 
as d
vidas provocadas pelo sistema de percentualidade.

Resultado: amanhã, ao meio-dia, através de postagem no Portal Rioeduca.

- I Concurso de Ilustrações Rioeduca

Novos prazos (todos para depois da Rio+20)

Da divulgação dos nomes dos inscritos por categoria e modalidade:
 dia 25 de junho.

Da verificação de pendências e recursos:
 até 27 de junho.

Da publicação de todos os trabalhos em blogs específicos a serem criados 
unicamente para este fim: 
dia 29 de junho de 2012.

Do período de avaliação popular: 
de 29 de junho até 12 de julho de 2012.

Resultado:
 13 de julho de 2012, às 18 horas, através de postagem no Portal Rioeduca.

- Troféu Rioeduca 2012

Novos prazos
 (também para depois da Rio+20)

Validação da Inscrição
 (ou seja, divulgação das inscrições que estão dentro das exigências do edital):
dia 25 de junho.

Verificação de pendências e recursos:
 até 27 de junho.
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Resultado dos Recursos: 
29 de junho de 2012.

Votação Popular:
 02/07 até 13/07.

Resultado da Votação Popular: 
16 de julho.

Avaliação Final (divulgação dos membros que comporão a comissão avaliadora
): 17 de julho.

Premiação: 
agosto de 2012.

[FOTO]
tweet

educopédia
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(86)

rioeduca
(69)

concurso
(16)

<COMENTÁRIOS>

Uma dúvida, os ganhadores serão os mais votados ou os escolhidos pela Comissão 
Avaliadora?
Postado por 
Viviane Couto
 em 28/06/2012 10:16
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 14/06/2012
<TÍTULO>
III Jornada Pedagógica de Educação Infantil

<TAGS>
Tags: 
facebook, educaçãoinfantil, edi.

Evento organizado pela Gerência de Educação Infantil da SME RJ e pela MultiRio 
com o objetivo de promover a formação continuada dos profissionais que atuam na 
Educação Infantil da rede p
blica municipal de educação do Rio de Janeiro.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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educaçãoinfantil
(100)

edi
(36)

facebook
(2)

<COMENTÁRIOS>

A Formação Continuada é um dos pontos de grande valorização do professor da 
Rede. É uma oportunidade de reflexão das ações e de construção de novos 
conceitos. Nossos alunos, que merecem, saem ganhando!
Postado por 
Neilda
 em 15/06/2012 06:35

Este ano não terá polo em Campo Grande? E as professoras que estão em escola de 
difícil acesso em Santa Cruz? Não dará tempo de chegar na hora.
Postado por 
Milena  Couto
 em 16/06/2012 15:21

gostaria de saber se sou obrigada a participar. moro em campo grande, tenho 
filha pequena e tenho dificuldade para ir a lugares longe de casa.
Postado por 
adriana ferrao knupp dos santos
 em 19/06/2012 15:38

Como posso me inscrever para participar da III Jornada Pedagógica da Educação 
Infantil?
Postado por 
Heliana Silva de Brito
 em 19/06/2012 20:34
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Aguardo resposta sobre a possibilidade de polo em Campo Grande.
Postado por 
Milena
 em 28/06/2012 22:21
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 19/06/2012
<TÍTULO>
RIO+20 e Sustentabilidade na E. M. Maestro Pixinguinha

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, rio+20, sustentabilidade, meioambiente.

A Escola Municipal Maestro Pixinguinha, participando da
RIO+20, 
foi a escola escolhida para sediar, na 5
 CRE, o lançamento da entrega da
Cartilha de Sustentabilidade: gente pequena também pensa no planeta
, produzida pela SME.

Escola Municipal Maestro Pixinguinha na Feira de Meio Ambiente, Ciência e 
Tecnologia

Dia 13 de junho passado, a 
Escola Municipal Maestro Pixinguinha 
apresentou, na
Conferência
das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável
, a 
Rio+20
,
num stand montado no armazém 4 do Cais do Porto,
na FEMATEC 
 Feira de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia,
um
video explicativo do 
Projeto Lixo e Reciclagem
, além das maquetes feitas com sucatas e outros brinquedos produzidos pelos 
alunos a partir da reutilização de materiais descartados. 

Além do stand, alunos apresentaram um rap com o objetivo de alertar as pessoas 
sobre o descaso com a natureza. 

Muito sucesso fizeram os MCs Santos e Ara
jo, nossos alunos que apresentaram o rap 
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Mude o seu olhar e ajude a mãe natureza
, que virou uma espécie de 
rit da Fematec
, relata o diretor, professor José Roberto,
à Representante do Rioeduca na 5
 CRE, Prof
 Regina Bizarro. 

Vejam o video 
aqui
, Portal do 
MCTI - Ministério da Ciência
, 
tecnologia e Inovação,
 a entrevista com os
alunos 
Lucas Ara
jo
 e 
Misael Santos
 e
o
Rap da Sustentabilidade
,
que fala da defesa da natureza. A m
sica foi incentivada pela professora de Língua Portuguesa e Inglesa,
T
nia Almeida.

Escola Municipal Maestro Pixinguinha na Entrega da 
Cartilha de Sustentabilidade: gente pequena também pensa no planeta

Dia 14 de junho, a E. M. 
Maestro Pixinguinha foi a escola escolhida para sediar na 5
 CRE o lançamento da entrega da cartilha da Rio+20 produzida pela SME, quando a 
Coordenadora, professora Célia Napole, fez a entrega de forma simbólica aos 
alunos
 do 1
 ao 5
 ano da 
Cartilha de Sustentabilidade: gente pequena também pensa no planeta
, como parte das ações da SME em relação à sustentabilidade do nosso Planeta.

[FOTO]

Estiveram presentes também ao lançamento 

a professora Heloisa Helena, da SME, e Renata Teodoro, da GED 5
 CRE, além do Rioeduca, através da sua representante na 5
 CRE, professora Regina Bizarro, além dos 
professores da escola, alunos do 1
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 ao 5
 ano e aqueles que diretamente produziram os materiais para a exposição na 
escola e na FEMATEC.

A Escola preparou esse momento com muita alegria e encantamento para que os 
alunos pudessem receber a cartilha 
como parte dos trabalhos que a E. M. Maestro Pixinguinha vem desenvolvendo ao 
longo do ano. Foi montada uma exposição de trabalhos e apresentações pelos 
alunos do primeiro ao quinto ano, evocando a preservação ambiental e a 
sustentabilidade, conforme vemos a seguir através do vídeo.
[VÍDEO]

A aluna Beatriz, da turma 1802, 
leu um convite em Inglês, traduzido pela professora
T
nia Almeida, de Lingua Portuguesa e Inglesa, convocando 
todos
salvarem o nosso Planeta.
[VÍDEO]

Em clima de RIO+20, a escola que participou no dia 13 de junho da Abertura do 
evento mostrou que trabalhar interdisciplinarmente é um ótimo meio de agregar 
informações de todas as disciplinas num 
nico tema: 
Meio Ambiente.

Parabéns à E. M. Maestro Pixinguinha pelo trabalho que vem desenvolvendo com 
seus alunos.

Escolas e professores, querem publicar um projeto ou uma atividade que fez a 
diferença na vida de seus alunos? Então, escreva para o Rioeduca, clicando 
SOBRE NÓS
 e contate o professor representante da sua CRE.

Regina Bizarro_ Representante do Rioeduca 5
CRE

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

[FOTO]
tweet
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5ªcre
(268)

meioambiente
(95)

sustentabilidade
(12)

rio+20
(12)

<COMENTÁRIOS>

Linda reportagem!  Obrigada pelo carinho e apoio de sempre à nossa escola!
Postado por 
Tânia  Almeida
 em 19/06/2012 21:12
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 20/06/2012
<TÍTULO>
Informática Educativa

<TAGS>
Tags: 
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8ªcre, pet.
O Polo de Educação para o Trabalho é um espaço de extensão escolar que oferece 
diversas oficinas para os alunos da Rede Municipal de Ensino. 
No PET da Escola Municipal General Tasso Fragoso, os alunos e todos os que 
participam do espaço 
o reconhecem também como uma oportunidade de
troca de experiências e contato com novos conhecimentos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Fonte:
 Página 
Polo Tasso Fragoso 
- Facebook

[FOTO]
tweet
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8ªcre
(193)

pet
(8)

<COMENTÁRIOS>

Que lindo!!! Parabéns a todos que fazem essa bela história!!! Ééééé da 
oitava!!!!!
Postado por 
Jô Cruz
 em 20/06/2012 10:51

Super legal o trabalho do PET da E. M. General Tasso Fragoso.Parabéns  
Prof.Daniel de Castro pela oficina Informática Educativa.Parabéns aos alunos da 
criação da HQ .
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 20/06/2012 11:24

Este espaço é mesmo muito importante para os alunos e para a comunidade! Os 
professores estão de parabéns! O aprendizado precisa ser direcionado para ter 
sentido. Já ví a página no facebook e gostei muito! A 8ªCRE está indo bem!
Postado por 
Adriano dos Santos
 em 21/06/2012 00:21
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 18/06/2012
<TÍTULO>
Ambiente Virtual do CIEP Tancredo Neves

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, blogsdeescolas.

     No blog do CIEP Tancredo Neves 
encontramos a história do patrono da unidade escolar e registros das atividades 
realizadas ao longo do primeiro semestre de 2012. Dentre estas atividades estão 
o Sarau de Poesias e a palestra sobre Ecologia realizados no mês de junho.

O CIEP Tancredo Neves foi inaugurado em 08 de maio de 1985. Atende alunos no 
horário integral e também possui turmas de EJA 
 Educação de Jovens e Adultos.

Página 1628



RIOEDUCA 2

O Patrono

[FOTO]

Tancredo Neves

Tancredo de Almeida Neves nasceu em 1910, na cidade de São João del Rey, Minas 
Gerais. Era filho de Francisco de Paula Neves e Antonina de Almeida Neves.

Com 18 anos, o jovem Tancredo mudou-se para Belo Horizonte, para cursar a 
Faculdade de Direito, onde se formou em 1932.

Inicia sua carreira política em 1935, elegendo-se vereador e presidente da C
mara de São João del Rey.

Em 1938, casa-se com dona Risoleta Guimarães Tolentino.

Em sua longa carreira, elegeu-se deputado estadual, de

putado federal e senador. Foi também diretor do Banco do Brasil e primeiro 
ministro no tempo do parlamentarismo.

     Em 1982, elegeu-se governador de Minas 
Gerais, mas interrompeu o mandato para se candidatar, em 1985, à presidência da 
Rep
blica.

No dia 15 de janeiro de 1985, Tancredo foi eleito presidente, na 
ltima eleição indireta do país.

A posse estava marcada para o dia 15 de março. No dia anterior, às 22h30min, foi
levado para o Hospital de Base de Brasília.

Durante 38 dias, todo o país só tinha uma preocupação: a sa
de do presidente.

Na noite do dia 21 de abril de 1985, dia de Tiradentes, o Brasil é informado de 
sua morte.

Tancredo Neves, patrono de nosso CIEP, permanece como símbolo do maior, mais 
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alegre e mais pacífico movimento popular de mudanças políticas já ocorrido na 
história do Brasil.(texto de pesquisa feita pelos nossos alunos).

Nota: Texto retirado do blog do CIEP

Os alunos do CIEP Tancredo Neves comemoraram o Dia dos Namorados, 12 de junho, 
em grande estilo. 

Em um sarau organizado pela Sala de Leitura, os alunos do EJA puderam declamar 
poesias conhecidas e, até mesmo, de própria autoria.

Os alunos da Educação Infantil lembraram a data confeccionando quadrinhos com 
flores.

[FOTO]

Alunos participando do Sarau de Poesias

[FOTO]

Atividade realizada pelos alunos da Educação Infantil

Algumas turmas do CIEP assistiram a uma palestra ministrada pela equipe da 
revista 
Nosso Amiguinho
. Naquele momento, os alunos puderam assistir a um filme e debater sobre o tema 
Ecologia. Além disto, também realizaram atividades envolvendo o tema 
sustentabilidade.

[FOTO]

Para conhecer mais sobre o trabalho do CIEP Tancredo Neves, visite seu blog

http://cieptancredoneves.blogspot.com.br/

Conheça outra publicação sobre esta unidade escolar 
Acolhimento do PEJA no CIEP Tancredo Neves

Professor, seu trabalho e o de sua escola também podem ser divulgados aqui no 
portal Rioeduca. Entre em contato com o representante de sua CRE.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.
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[FOTO]
tweet

blogsdeescolas
(402)

2ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Equipe Tancredo Neves, desejo que esta escola represente para o seus alunos a 
esperança que o patrono representou para o povo brasileiro.Acreditem: vocês 
podem fazer a diferença na vida destas crianças.. Um forte abraço
Postado por 
Morgana Rezende
 em 18/06/2012 07:20

Faço minhas as palavras da Morgana .
CIEP Tancredo Neves você podem e devem fazer a diferença na vida destas 
crianças,
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 18/06/2012 18:51
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Obrigada pelo post, e pelos comentários! A missão é árdua, mas toda a equipe 
está muito empenhada.
Postado por 
Claudia Porto
 em 19/06/2012 08:21
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 15/06/2012
<TÍTULO>
Rioeduca por Vias Sustentáveis - Resultado Final

<TAGS>
Tags: 
concurso, viassustentáveis, sustentabilidade.

Projeto do Ginásio Experimental Olímpico Juan Antonio Samaranch é o grande 
vencedor do Concurso Rioeduca por Vias Sustentáveis e, de tal forma, viabilizará
a instalação de um sistema de captação de energia solar para a iluminação e o
aquecimento da água da piscina e dos vestiários externos de sua Unidade Escolar.

O projeto vai servir
como base para um desenvolvimento de um programa de educação ambiental
e sustentabilidade.

Foram onze dias de intensa votação com uma alteração de contagem significativa a
cada atualização de página. Ao todo, 895 842 votos.

As escolas que lideravam a disputa não entregaram os pontos em nenhum momento e 
a diferença entre as duas primeiras colocadas foi de apenas 56 700 votos. 
Diferença mínima se lembrarmos que, até domingo, a escola líder contava com mais
de 60% dos votos.

Nós, que acompanhávamos os 
ltimos n
meros dos minutos finais da votação, percebemos o quanto as escolas vencedoras 
ainda se empenhavam, sem esmorecer.

Vejam o resultado final:

[FOTO]

Classificação

Unidade Escolar

Clique para Conhecer cada Projeto
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1
 lugar

GEO Juan Antonio Samaranch

GEOSustentável

2
 lugar

EM Raul Francisco Ryff

ECOLOGIA EM AÇÃO: RIO + VIDA

3
 lugar

EM Professor Lauro Travassos

POR UM MUNDO MELHOR

Agradecemos e parabenizamos todas as outras 24 Unidades Escolares que 
participaram do concurso e desejamos que, mesmo não estando entre os vencedores,
consigam desenvolver seu plano de projeto de sustentabilidade. Afinal, o futuro 
das novas gerações depende da ação de cada um de nós e na escola temos um espaço
privilegiado e propício para as mudanças que queremos ver no mundo.

Convidamos que conheçam também todos os outros projetos participantes neste link
=
Rioeduca por Vias Sustentáveis - projetos

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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concurso
(16)

sustentabilidade
(12)

viassustentáveis
(2)

<COMENTÁRIOS>

Lindo, o incentivo , a votação, e maravilha o resultado.
Parabéns!
Postado por 
Indaia
 em 15/06/2012 12:32

Votei e acompanhei, fico feliz que a EM Professor Lauro Travassos tenha 
conquistado o 3º lugar.
Postado por 
Shirlei Videira de Deus
 em 15/06/2012 12:38

Parabenizo todas as escolas que participaram abrilhantando este chamado 
"Rioeduca por Vias Sustentáveis" e, principalmente, ao GEO Juan Antonio 
Samaranch pelo projeto significativo para a comunidade do Morro dos Prazeres, 
pois cria um desenvolvimento de baixo custo, diminuindo, também, o consumo de 
energia usada com aproveitamento da energia solar.
Parabéns!
Regina
Postado por 
Regina Bizarro
 em 15/06/2012 19:51

Parabéns ao vencedores e a todos os participantes.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 15/06/2012 20:35
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Parabéns a escola vencedora! Acho que todos os projetos foram excelentes. E é 
muito bom saber que tantas pessoas estão se preocupando e empenhando em projetos
em prol  do meio ambiente.Parabéns a Lilian e equipe pelo incentivo através de 
um concurso.Muita Paz e Luz !
Postado por 
Maria Delfina
 em 15/06/2012 22:30

Parabéns as escolas vencedoras e a equipe do Rioeduca por promover o concurso, 
pois é um incentivo para que todos venham a elaborar excelentes projetos de 
sustentabilidade visando o futuro das novas gerações.
Postado por 
Cátia Cristina
 em 16/06/2012 23:01

gostaria de dar os parabéns as escola vencedoras e também pra minha creche zilka
salaberry que mesmo não tendo ganhado,mas pra min ela foi vencedora.em 
carate,coragem e dedicação em concorrer com varias escolas.sendo ela a unica 
creche para concorre .parabens a todas as escolas e ate a procima se deus quiser
sairemos vencedores.bjs.
Postado por 
angela
 em 17/06/2012 17:55
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 31/05/2012
<TÍTULO>
Aluno Nota Dez, um Espaço Virtual Dedicado aos Alunos

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, blogdealuno.

O uso do Blog pelos alunos pode trazer mais dinamismo para a turma, facilitar o 
dia a dia dos estudantes que têm no ambiente virtual uma espécie de arquivo de 
documentos, além de aproximá-los para que discutam ideias e opiniões sem que 
estejam no mesmo espaço físico e ao mesmo tempo.

Vamos visitar o Blog do Aluno Nota Dez e Conhecer de Perto Essa Realidade 
Virtual

[FOTO]

Um Blog destinado à comunidade escolar com objetivo de promover e informar 
novidades no mundo escolar.

Alunos Também Criam Blogs Para:
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Aprender sobre blogs.

Completar tarefas de redação.

Criar um portfólio sobre sua produção escrita.

Expressar suas opiniões a respeito de tópicos que estão estudando.

Escrever comentários, opiniões, ou questões sobre o noticiário dos jornais ou 
assuntos de interesse pessoal.

Discutir atividades e dizer o que pensam sobre elas (você, professor, pode 
aprender muito com isso!).

Escrever sobre tópicos do programa de estudos 
utilizando o novo vocabulário aprendido assim como novas expressões idiomáticas.

Mostrar suas melhores redações.

[FOTO]

O blog é um espaço de interação e construção do conhecimento, principalmente 
através da publicação de posts e dos comentários e além disso, passa a ser 
uma extensão da sala de aula, onde todos postam links interessantes que podem 
complementar a matéria e comentam sobre tópicos destacados nos textos dos links 
postados.

O aprendizado deixa de ser associado pelo aluno, à escola, professor, horário 
rígido, regras e se torna divertido, o que pode estimular o aluno a construir 
seu conhecimento.

Parabéns a aluna 
Marie Mariah
, aluna da Escola Municipal Francisco José Oliveira Viana,

por atuar em diversas mídias a fim de promover com qualidade um espaço de 
interação e aprendizado para todos.

[FOTO]
tweet
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4ªcre
(164)

blogdealuno
(1)

<COMENTÁRIOS>

Ah gente muito obrigado , eu amei a matéria Ana , vc conseguiu transmitir muito 
bem o blog , nossa to muito feliz muito muito muito obrigado !!!!!!!!
Postado por 
Marie Mariah
 em 18/06/2012 08:55

Parabéns pela iniciativa, pelo exemplo que dá  e por estar conectada e 
socializando as informações. Aprendemos muito com trabalhos como este. 
Beijos Dilma
Postado por 
Dilma Vianna
 em 18/06/2012 09:09

Parabéns minha linda "curtidora de plantão" Marieh Mariah e administradora 
adjunta do grupo Educofãs do Educogato Rafael Parente.Você merece!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
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 em 18/06/2012 10:03

Parabéns querida Marie Mariah. Nossa mascote... rs rs Vc vai longe menina, conte
sempre comigo para o que precisar. Gd bj
Postado por 
Márcia Cristina Alves
 em 18/06/2012 11:02

Marie Mariah, sigo seu blog. Você é uma menina prá lá de especial. Siga os 
passos daqueles que têm a educação como mudança do Mundo. Vc, com certeza, será 
uma delas! Parabéns pelo blog.
Postado por 
Regina
 em 18/06/2012 12:28

Muito bacana. Meus parabéns!
Postado por 
Edvard Vasconcellos
 em 18/06/2012 14:52

Maria Mariah... falar dessa aluna maravilhosa é um prazer. Fui professora da 
Maria no 1º segmento e ela sempre foi uma ótima aluna. Sempre se destacou na 
escola e agora no 2º segmento não poderia ser diferente. Parabéns Maria e muito 
sucesso. Você merece. Muitos bjs da sua "eterna professora". Roberta Bighi
Postado por 
Roberta Bighi
 em 18/06/2012 17:34

Parabéns Marie Mariah pelo  excelente trabalho que desenvolve como embaixadora. 
Conheci você pessoalmente na oficina de blog e de lá para cá não me canso de 
trocarmos  idéias e informções.Sempre atenta no face, curtindo os comentários 
,postagens e dando sua contribuição.Não tive o prazer de ser sua professora, 
mais me orgulho de ver jovens como você trilhando esse caminho. Que Deus a 
ilumine sempre.Mil Beijocas.Paz e Luz!
Postado por 
Maria Delfina
 em 18/06/2012 20:13

Ah o que dizer da Marie Mariah , sou suspeita pra falar né professora dela rsrsr
, vc vai longe menina!!!!!
Postado por 
Luciana
 em 18/06/2012 22:02

Ah maria é 10 mesmo , não se preocupa só com ela , ela sempre tá ajudando o 
pessoal Maria a Oliveira te ama !!!!!!
Postado por 
Ketlein
 em 18/06/2012 22:04

Parabéns pela criação do blog! Muito legal!
Postado por 
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Renata Carvalho
 em 18/06/2012 22:05

A Maria vai longe msm sempre dedicada e esforçada , me diz quem não conhece essa
menina ? kkkkk onde ela tá é ponto de referência kkkkkk aqui já virou o curso da
Maria kkk , te adoro minha aluna nota 10 !!!!!!!!!
Postado por 
Anderson
 em 18/06/2012 22:08

Best , sabe que eu te amo né , rsrsrs  , tu merece o pessoal da sala sempre te 
pertuba no bom sentido dia de prova , e vc sempre ajuda com prazer , cara tenho 
orgulho de ser sua amiga s2
Postado por 
Georgina
 em 18/06/2012 22:11

Cara a Maria é 10 mesmo , faz várias coisas na escola sobre a educopédia !!!!!!
Postado por 
Jessica
 em 18/06/2012 22:17

Ah gente muito obrigado mesmo acho que o incentivo de vcs é minha energia , cada
um de um jeito contribui na minha personalidade mesmo pelo face Del srsrs vc 
pode se considerar minha professora , best, 1.902 obg tb , prof do curso, 
kkkkkkk, pessoal do rio educa e quem comentou muito obrigado mesmo !!!!!!!!
Postado por 
Marie Mariah
 em 18/06/2012 22:30

A Maria merece mesmo isso e muito mais :)
Postado por 
Michel Pereira
 em 19/06/2012 10:02

Minha amiga é muito chique né rsrsrsr, parabéns Maria :)
Postado por 
Nathalia Lemos
 em 19/06/2012 10:04

Ah a Maria é uma fofa mesmo , demais sempre é uma sorte ter essa menina como 
aluno , morrendo de saudades de vc rsrsrs bijos
Postado por 
Tati Bernandes
 em 19/06/2012 10:07

A o que dizer da Maria nada né ela é incrível , nunca vi uma menina assim sempre
auto astral animada pronta pra tudo !!!!!!!
Postado por 
Aline Ferreira
 em 19/06/2012 10:22
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MENINA DE OURO , ELA !!!!!
Postado por 
Maria  lucia
 em 19/06/2012 11:59

Passei de novo por aqui para dizer linda, que vc merece todos os elogios e muito
mais...e quem senão você teria a idéia de nos presentear com nossas bonecas 
virtuais.....Parabéns! Beijocas.
Postado por 
Maria Delfina
 em 19/06/2012 21:34

Bem legal Maria Delfina eu adoro as bonecas que elas nos presenteia é demais 
!!!!!!!!!!!!Maria vc merece vou te ver longe menina
Postado por 
Janaína  Nunes
 em 19/06/2012 23:28

A Maria Bruna é uma flor! Uma aluna nota mil. Passei um ano acompanhando ela 
como Embaixadora da Educopédia e não tem como não dizer: ela é DEMAIS! 
Responsável, dedicada, amiga e tem uma sensibilidade ímpar! Parabéns flor!
Postado por 
Gabriela Silva
 em 21/06/2012 10:05
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 18/06/2012
<TÍTULO>
Formatura do PEJA da E.  M. Tia Ciata

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

O PEJA é 
a Educação de 
Jovens e Adultos - uma modalidade de ensino voltada para aqueles que, por 
motivos diversos, 
não puderam 
completar seus estudos. 
Com o objetivo de enfrentar este desafio, a Secretaria Municipal de Educação do 
Rio de Janeiro vem construindo, em parceria com os diretores e 
professores da rede, ações voltadas para a fortificação de uma política de 
educação de jovens pautada nos eixos de aumento de escolaridade, educação 
permanente e inclusão no mundo do trabalho, aspectos fundamentais para o 
exercício pleno da cidadania.

A equipe de professores da Escola Municipal Tia Ciata está orgulhosa, pois 
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aconteceu a primeira formatura da Turma de Peja de sua unidade. A Professora 
Alessandra Souza escreveu um relato 
contando como foi a 
formatura. O Rioeduca tem a honra de compartilhar com os leitores 
as palvras emocionadas de Alessandra:

[FOTO]

A conquista do diploma de conclusão do Ensino Fundamental ganha maior relev
ncia no 
mbito da EJA, já que o alunado, em sua maior parte, é formado por pessoas que, 
de alguma forma, acabaram por excluídas do ensino regular. Daí o desafio em não 
reproduzir modelos discriminatórios e articular os saberes construídos em outros
espaços.

Além disso, como ressaltou a aluna Bianca Viteli em seu discurso de formatura, 
estudar à noite, após um longo dia de trabalho, exige dose extra de esforço, já 
que a ideia de desistência e o fantasma do fracasso surgem a cada obstáculo. 

E para manter os estudantes nessa luta 
é imprescindível o papel do professor, apoiando, mediando, mostrando a 
aprendizagem formal como um caminho possível. Nesse particular, a equipe de 
docentes da E. M. Tia Ciata tem grande expertise, pois atua no ramo há muitos 
anos.

Sob este aspecto e com base no estudo citado, percebe-se a necessidade de um 
olhar especial sobre os PEJA e a import
ncia de sua expansão, encarando-se a Educação como meio de diminuição da 
desigualdade social.

A turma 164-3/2012 foi a primeira a concluir o PEJA da E. M. Tia Ciata, 
inaugurado nesse ano. Por isso, a vitória desses alunos tem sabor ainda mais 
especial. De qualquer forma, como bem destacado pelo paraninfo da turma, Prof. 
José Fernando Napoleão, esta foi apenas uma etapa concluída: em cerca de 3 anos 
aguardamos notícias ainda melhores: a de conclusão do Ensino Médio e, porque 
não, de ingresso no Curso Superior.

[FOTO]

O Rioeduca parabeniza os 
formandos da turma 164-3/2012 

por mais esta conquista:

Alexandre Timoteo da Silva,

Bianca Viteli Moreira,
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Catia Firmino dos Santos,

Kevyn da Silva Schimidt,

Lincoln Cesar Lins de Mesquita,

Luiz Claudio dos Santos,

Marcelo Moreno Ferreira,

Maria Rosiv
nia de Sousa Carvalho,

Maricélia Monteiro de Oliveira,

Marilene Lopes Rocha,

Pablo de Oliveira Sousa,

Thayná Frazão Cardoso

Leandro Machado Pinheiro

A equipe Rioeduca deseja a todos os formandos 

muito sucesso e novas conquistas!

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

Que momento lindo! As formaturas do PEJA, sempre são emocionantes! Parabéns a 
todos!
Postado por 
JOSÉ LUIZ
 em 18/06/2012 07:33

É muito emociante tomar conhecimento de momento tão especial ! Parabéns aos 
envolvidos
Postado por 
CELIA MARIA SANTOS DE BESSA LOPES
 em 18/06/2012 15:54

Parabéns formandos da Escola Municipal Tia Ciata .Sucesso a todos os formandos.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 18/06/2012 18:56

O Zé Luiz tem razão quando fala da emoção de uma formatura do PEJA. As carinhas 
de felicidade e a certeza da superação tornam esse momento muito especial. 
Parabéns à equipe da Tia Ciata e um beijo bem grande no coração da Alessandra! 
Sucesso , minha linda, nessa nova experiência! bjos
Postado por 
Beth Lopes
 em 19/06/2012 18:14

Adorei trabalhar no Peja, as formaturas são uma realização para os alunos e para
nós professores, saudades de todos esses professores!
Postado por 
Janete
 em 20/06/2012 07:36

Parabéns, vocês são guerreiros. Alunos e professores. Beijos.
Postado por 
Martha Gomes
 em 20/06/2012 11:20
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quinta-feira, 21/06/2012
<TÍTULO>
Educação Ambiental na E. M. Floriano Peixoto

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

A equipe de professores da Escola Municipal Floriano Peixoto acredita que 
Sustentabilidade é um tema que sempre deve ser trabalhado com todos os alunos . 
Desta forma, a escola se preocupa em realizar projetos que tenham como objetivo 
desenvolver e ensinar aos pequenos cidadãos a import
ncia de 
cuidar e proteger o planeta.

[FOTO]

Baseado no livro 
Educação Ambiental
, adotado pelas turmas de 5
 ano, da E. M. Floriano Peixoto, sob orientação da professora Alice Patrício, as
turmas 1501 e 1502 desenvoveram o Projeto 
Estrada para a Cidadania
 e produziram na sala de aula diversas atividades voltadas para a 
conscientização e desenvolvimento da educação ambiental. Como resultado, o

lixo deu lugar à reciclagem, que teve como objetivo a construção de bonecos de 
materiais recicláveis que concorreram ao título de Mascote da turma.

A culmin
ncia do projeto aconteceu dia 05 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, com a 
campanha 
Ajudando a Quinta da Boa Vista
. 
Nesta Campanha,
os alunos promoveram um dia de coleta de lixo no Parque da Quinta da Boa Vista. 

Depois da tarefa cumprida, as turmas foram visitar o evento 
Green Nation Fest
 e participaram de oficinas de construção de fantoches de dedo, adoção de 
árvores, pedalando com energia e assistiram aos vídeos sensoriais sobre as 
queimadas, degelo e inundações
.

O evento foi considerado pela comunidade escolar 
uma ótima oportunidade de reforçar para todos que o lixo prejudica o meio 
ambiente, os animais e as pessoas e que, 
por isso, 
precisa ser reciclado e ter o descarte correto.
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[FOTO]

[FOTO]

Rio +20 na E. M Floriano Peixoto

Diretores, professores e alunos da E. M Floriano Peixoto acompanham de perto 
todas as notícias da Rio +20. Além disso, realizam atividades que mostram a 
import
ncia de se preocupar com o presente e o futuro do planeta.

A comunidade da escola também está ativa nos projetos voltados para 
Sustentabilidade. Assim, diante de todos os alunos, a diretora da escola, 
professora Otilia Miller, repassou à avó, Zulmira Costa, responsável pela aluna 
Amélia da turma 1401, uma muda de Mata Atl
ntica, doada pela Prefeitura/CEDAE, que 
prontamente foi replantada nos jardins da escola, com ajuda das crianças.

[FOTO]

A ação da avó Zulmira, responsável pelo plantio e cuidados dos jardins da 
escola, e também Amiga da Escola, é um exemplo para as crianças e adultos. Sua 
atitude demonstra que cada um de nós pode fazer um pouquinho pelo nosso planeta 
. A escola agradeceu pela lição e pela beleza que ficou nos jardins, antes um 
espaço vazio e sem vida.

O Rio educa parabeniza a Escola Floriano Peixoto pelo exemplo que dá a toda a 
comunidade pois com estas importantes atitudes , ensina que devemos respeitar o 
meio ambiente e 
 cuidar das gerações futuras.

Fonte: Jornal da Floriano

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

Sou suspeito em falar, mas tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dos 
meus amigos da Escola Floriano Peixoto. Parabéns à Professora Alice, à Otília e 
Fátima, aos professores e , em especial, à coordenadora e amiga Solange 
Comerlato.
Postado por 
Alexandre Roque
 em 21/06/2012 08:14

Fiquei muito feliz de ver nossas atividades no Rioeduca.
Postado por 
Antonio Carlos Fernandes
 em 21/06/2012 17:20

Tentamos estar sempre participando ativamente de tudo que acontece e os alunos 
amam isso tudo!  Parabéns a todos da E. M. Floriano Peixoto e, especialmente ao 
prof. Antonio Carlos Fernandes que ajuda a sermos reconhecidos!  Obrigada à 
parceria do coordenador Alexandre Roque da E. M. Portugal,  que estende seu 
apoio, sem limites,  à nossa escola.
Postado por 
Alice Patricio
 em 23/06/2012 10:37
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 26/06/2012
<TÍTULO>
EDI Deputado Pedro Fernandes Inaugurado na 5ª CRE

<TAGS>
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Tags: 
5ªcre, edi, educacaoinfantil.

Inaugurado o EDI Deputado Pedro Fernandes no bairro de Irajá, região da 5
 Coordenadoria de Educação. É a Prefeitura da Cidade do
Rio de Janeiro
investindo na Educação Infantil.

Espaço de Desenvolvimento Infantil Deputado Pedro Fernandes 

Foi inaugurado dia 25 de maio passado
o Espaço de Desenvolvimento Infantil Deputado Pedro Fernandes,
localizado à Rua Soldado Teodoro Ribeiro, bairro
Irajá, região da 5
 Coordenadoria Regional de Educação.

[FOTO]

O prédio conta com dois pavimentos, sendo quatro salas de atividades, solário, 
banheiros infantis, parquinho, refeitório, elevador, além de áreas 
administrativas. Tem um amplo espaço interno e externo. É uma obra muito 
significativa para que nossas crianças tenham um desenvolvimento pleno.

Em homenagem ao ilustre
Deputado Pedro Fernandes
deu-se o nome ao EDI por
sua vida política
dedicada ao bairro
e seu entorno, levando benfeitorias para toda população daqueles locais. 

O Espaço de Desenvolvimento Infantil Deputado Pedro Fernandes atende crianças de
2 a 3 anos, que são 
estimuladas a desenvolver a aprendizagem através da convivência com livros e 
materiais apropriados, além de contarem com educadores preparados. Para garantir
um atendimento com mais qualidade, cada sala de atividades conta com um 
professor de Educação Infantil
.

Temos por objetivo promover um projeto de educação que desenvolva, com 
qualidade, as habilidades dos pequenos de forma a contemplar suas necessidades e
expectativas e de cada família
, relata a Creche no blog em construção.
[VÍDEO]

A Inauguração

Presentes na inauguração, a Secretária Municipal de Educação Claudia Costin, o 
Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro 
Eduardo Paes, a Coordenadora da 5
 CRE, professora Célia Napole, com suas
Assessoras, professoras Fatima e Vera Delgado, além de vários professores - 
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diretores de escolas. 

Também estiveram a filha do patrono, Vereadora Rosa Fernandes, o neto, 
Deputado Pedro Fernandes Neto.
Presentes o Senador Francisco Dorneles, o secretário-chefe da Casa Civil Pedro 
Paulo Carvalho e o Subprefeito de Irajá, e também os responsáveis por alunos 
matriculados na Creche.

Na inauguração, a Secretária Claudia Costin revelou que 
o mais importante não é um prédio bonito, mas sim uma equipe de profissionais de
qualidade que irão proporcionar às crianças da rede sucesso escolar. A criança 
que recebe atenção desde a primeira inf
ncia, com agentes auxiliares de creche preparados e professores de Educação 
Infantil desde o berçário, vai crescer saudável, irá se desenvolver melhor e 
terá uma vida fantástica. Aqui cerca de 100 crianças vão poder se beneficiar 
deste equipamento
.

Para o prefeito Eduardo Paes 
investir na educação é investir no futuro da cidade do Rio de Janeiro
 e, segundo ele, todos os estudos apontam para a primeira inf
ncia como sendo a fase mais importante de uma criança.

Com o prédio bem equipado e funcionários capacitados para a tarefa de educar os 
pequenos, o EDI Deputado Pedro Fernandes será um grande espaço de educação, 
segurança e tranquilidade para os pais, professores e funcionários, que 
aguardavam ansiosos por este momento para iniciarem as tarefas diárias de uma 
Creche.

Parabéns EDI Deputado Pedro Fernandes!

Este Portal é nosso!

 Aproprie-se dele!

 Se todos trabalharmos juntos, faremos a diferença!

 Afinal, somos a maior rede de Educação Municipal da América Latina.

Confira
 aqui 
o representante da sua CRE no Portal Rioeduca e envie o trabalho desenvolvido 
pela escola.

Regina Bizarro_representante do Rioeduca na 5
CRE

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza
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Facebook: #rebiza

[FOTO]

5ªcre
(268)

edi
(36)

educacaoinfantil
(4)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a toda comunidade de Irajá pela inauguração do EDI Deputado Pedro 
Fernandes.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 26/06/2012 00:48

Parabéns a toda equipe!
Postado por 
Cristiane Castro
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 em 26/06/2012 16:01
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 20/06/2012
<TÍTULO>
Viajando pelo Mundo da Leitura

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, riodeleitores, blogsdeescolas.

Este portal se orgulha de divulgar os trabalhos da maior rede municipal de 
educação da América Latina. Mostrar à cidade trabalhos que, muitas vezes, ficam 
restritos aos muros da escola valoriza profissionais e alunos. Mas também nos 
orgulha ver outras mídias reconhecerem este valor. Acompanhemos o projeto 
Viajando pelo Mundo da Leitura.

A Escola Municipal Mário Augusto Teixeira de Freitas, da 
3
 CRE, teve seu projeto registrado na reportagem 
Escola de Leitores
, assinada por Cláudia Sanches, com fotos de Marcelo Ávila, da Revista Appai 
Educar, n
mero 77.

O projeto Viajando pelo Mundo da Leitura tem como objetivo: 
 levar as crianças ao universo dos livros de uma forma l
dica e incorporar a leitura a sua vida.
 Cada dia da semana uma turma é subdividida em grupos menores que se revezam 
visitando a sala de leitura e a de informática. Segundo a professora Elizabete 
Rodrigues, da Sala de Leitura, este rodízio otimiza o trabalho permitindo aos 
alunos a pesquisa nos livros e a utilização da internet.

[FOTO]

Na sala de leitura, os livros são explorados através

 da leitura e contação de histórias. Assim, os alunos podem se divertir com 
desenhos, pinturas, e confeccionar seus próprios livros com auxílio dos 
professores.

na Sala de Informática, o professor Rafael Bastos trabalha com a praticidade de 
jogos, quadrinhos e e desenhos e tarefas simples como cortar e colar para que os
alunos possam ilustrar textos selecionados durante a visita à Sala de Leitura.

[FOTO]

O projeto já rendeu um sarau para a declamação de poesias da Arca de Noé, de 
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Vinícius de Moraes e Cecília Meirelles. Além disso, a coordenadora Rosaura D
 Ávila 
 ressalta que a ideia é formar indivíduos que leiam com prazer e não por 
obrigação.
 Para isso, cada sala de aula conta com uma caixa de livros variados para 
satisfazer todos os gostos e matar toda a sede de leitura dos alunos.

[FOTO]

Para saber mais um pouco dos projetos, acompanhem a construção do blog da 
escola. O Projeto Político Pedagógico que inspirou esse subprojeto já está lá.

[FOTO]

[FOTO]
tweet

blogsdeescolas
(402)

3ªcre
(223)

riodeleitores
(165)
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<COMENTÁRIOS>

Muito lindo ! Continuem! Nossas crianças merecem e agradecem.
Postado por 
Maria Lucia
 em 20/06/2012 13:22
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 22/06/2012
<TÍTULO>
Exposição Meio Ambiente RIO + 20

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, visitas, meioambiente.
[VÍDEO]

Em um início de tarde de fim de outono, fui recebida na E. M. Pernambuco pela 
coordenadora Ana Cristina Corrêa que, atarefada, me apresentou à prof.
 Stella Maria Ferreira. Com ela, visitei a Exposição Meio Ambiente RIO +20 do 
primeiro turno.

Uma escola é como nossa Terra: viva. Sofre as mudanças de clima e precisa ser 
cuidada dia a dia para que possa render frutos e abrigar a todos de maneira 
sustentável. A responsabilidade é de todos porque todos sofreremos se ela não 
puder mais nos abrigar. Foi isso que eu vi nas paredes da escola: cuidado. 
Cuidado na apresentação dos trabalhos sobre sustentabilidade, aquecimento 
global, reciclagem e meio ambiente. As turmas colocaram nos corredores tudo que 
trabalharam sobre o assunto. Desde objetos e brinquedos confeccionados com 
material reciclado até um terrário aproveitando garrafas PET, aquilo que iria 
para o lixo foi olhado com carinho e recolocado em uso.

[FOTO]

A prof.
 Stella Ferreira, que leciona Inglês para o primeiro segmento, me acompanhou 
diante de cada sala para que eu registrasse os trabalhos. O primeiro turno já 
havia se encerrado. Ela me contou do sucesso da apresentação de teatro, ocorrida
no final do turno da manhã que se repetiria à tarde. Eram já muitos trabalhos de
todas as turmas como vocês podem conferir no 
[VÍDEO]
vídeo
 em destaque neste post. Em uma das paredes, me chamou a atenção a história 
ilustrada pela turma 1501. O texto é da professora de Artes Visuais Zuleica 
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Castro Azevedo. A história da gotinha que tinha medo de cair no rio poluído, 
pois demoraria muito tempo para retornar a ser água potável, e que, com ajuda da
coruja, descobre que as crianças podem ajudar na despoluição do rio. Esta 
história emociona pela esperança que transmite.

[FOTO]

Retornei à escola no meio do segundo turno. Encontrei as turmas em movimento 
para apreciarem os trabalhos de todos. Dessa vez, os meus guias foram Thiago e 
Rayan da turma 1602. Com eles, visitei as salas de algumas turmas como a da 
professora Vera Alice, da turma 1302, que dedicou sua vida à escola e a 
considera seu segundo lar. As paredes já abarrotadas de trabalhos haviam sido 
renovadas com a produção do segundo turno. O cuidado continuava presente até 
mesmo na fala dos meninos. O desejo de ver tudo melhor estampava cada cartaz.

[FOTO]

Então, chegou a hora do teatro. A peça O Sapo e o Rio foi encenada pelas 
professoras Zuleica e T
nia, da Sala de Leitura. É a história do sapinho que defende seu rio dos 
poluidores. Ele não quer que sua amada e seus amigos sofram com garrafas, 
sacolas plásticas e outros objetos. As crianças, que antes poluíam o rio, 
aprendem a separar o lixo para reciclagem. Logo depois as crianças deram show 
cantando a paródia 
[VÍDEO]
Vamos Todos Reciclar
.

[FOTO]

Parabéns a toda a escola pela bela exposição de seus talentos e boa sorte neste 
novo momento! Em breve, o blog vai mostrar um pouco do que acontece por lá. Não 
percam o vídeo com os trabalhos expostos!

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Muito legal o trabalho que esta sendo feito com as crianças, orgulho de ver isso
no Brasil!
Postado por 
Entrar no Facebook
 em 23/06/2012 18:26

Adorei!Ficou muito legal
Angela
CP do Educandário de Santa cruz
Postado por 
angela
 em 23/06/2012 21:16

Parabéns! Legal o trabalho desta Unidade Escolar.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 23/06/2012 21:43

Parabéns a toda equipe da escola!!
Postado por 
Teresa Martins
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 em 25/06/2012 07:35
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 19/06/2012
<TÍTULO>
Oficinas de Blogs – Criando Parceria entre CREs

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, 5ªcre, blogsderioeducadores, capacitação.

     Durante o mês de junho aconteceram duas 
Oficinas de Blogs
, a primeira na 5
 CRE e a segunda na 2
 CRE. Estes encontros foram bastante proveitosos, pois pudemos compartilhar 
nossos conhecimentos e contribuir com a prática de nossos colegas professores.

[FOTO]

Desde o mês de março a professora Regina Bizarro, representante do Rioeduca na 5
 CRE, e eu, realizamos algumas oficinas para professores sobre blogs. A ideia de
criarmos estas oficinas surgiu após a professora Regina ter auxiliado várias 
escolas criando seus blogs e orientando como utilizá-los. Já realizamos ao longo
do primeiro semestre de 2012 nove oficinas: cinco na 
5
CRE
, duas na 
4
 CRE
 e duas na
 2
 CRE
, sempre muito bem recebidas pelos professores e equipes das CREs.

As 
Oficinas de Blogs
 têm como objetivo discutir sobre vários aspectos do blog educacional e também 
como criá-lo. Nossos encontros iniciam-se com três perguntas, que tentamos 
responder ao longo da oficina, 
Afinal, o que é blog? Para que serve? Como criar o meu?

Conversamos sobre as funcionalidades do blog educacional, suas contribuições 
para o trabalho de uma escola, vemos exemplos de alguns blogs e iniciamos a 
parte prática. Neste momento, sorteamos uma escola que esteja representada na 
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oficina, que ainda não tenha blog e o criamos mostrando o passo a passo.

Além das oficinas, criamos um blog cujo título é 
Oficinas de Blogs 2012 - Compartilhando Experiências
. Através dele, divulgamos as oficinas, fazemos as inscrições, além de 
disponibilizarmos material para aqueles que se mostram interessados nos blogs 
educacionais. Costumamos ler textos sobre o assunto e também agregar nossas 
experiências como professoras. 

[FOTO]

Sugestões para blogs educacionais - Retirado do blog 
Oficina de Blogs 2012

Após termos feito quatro oficinas na 5
 CRE, a professora Regina Bizarro resolveu juntar os PETs, N
cleo de Artes e Clube Escolar 
num só local para ministramos oficinas, pois os mesmos não dispunham de blogs.

Porém, pela falta de oportunidade de juntarmos os integrantes deste programa, 
ela resolveu convidar outras escolas que já haviam sinalizado estarem com 
dificuldades de postagens por algum motivo. Foi então que aconteceu a quinta 
oficina de blogs no auditório da 5
 CRE, com dezesseis participantes.

Mais uma vez a oficina sagrou-se vitoriosa pelo fato dos presentes terem criados
seus blogs, além de criarmos ao vivo o portfólio digital do PET José Emydgio.

Os Polos de Educação pelo Trabalho funcionam em diferentes pontos da Cidade do 
Rio de Janeiro, oportunizando uma interação sociocultural entre comunidades 
diversas. A participação nos polos é opcional e os alunos podem frequentar 
tantas oficinas quantas sejam possíveis conciliar os horários. Os alunos 
frequentam as oficinas em turno diferente daquele em que estão matriculados na 
escola. O objetivo geral dos Polos de Educação pelo Trabalho é a formação de um 
espaço de reflexão interdisciplinar tendo o trabalho como um princípio 
educativo, enfocando, entre outras questões, as relações de trabalho e suas 
transformações diante do novo contexto mundial. Visam também contribuir, através
das oficinas, com aspectos considerados significativos na formação da cidadania.

     Retirado de 
http://www0.rio.rj.gov.br/sme/projprog/programas/pet.htm
 acesso em 17/06/2012

[FOTO]

A oficina do dia 13 de junho reuniu professores de escolas e creches da 2
 CRE. Convidamos para participar as escolas e creches que ainda não possuíam 
blogs ou o responsável que não consegue interagir com a plataforma de seu blog 
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e, desta vez, nos reunimos com cerca de vinte e cinco professores.

A professora Maria Inez Brazuna, Coordenadora da 2
 CRE, iniciou a oficina dando boas vindas aos professores, falando sobre a relev
ncia deste encontro e da troca de conhecimentos sobre os blogs educacionais.

[FOTO]

Momentos da segunda oficina de blogs na 2
 CRE

Gostaria de registrar sinceros agradecimentos aos participantes das 
Oficinas de Blogs 2012
 que aconteceram ao longo do mês de junho.

Para conhecer mais sobre este trabalho e ter acesso a dicas sobre blog 
educacionais acesse 

[FOTO]

Professor, o portal Rioeduca é um espaço feito por e para professores. Divulgue 
seu trabalho e o de sua escola! Basta entrar em contato com o representante de 
sua CRE.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no 
Facebook
.

Professora Renata Carvalho _ Representante do Rioeduca na 2
CRE

Twitter: @tatarcrj

Email: renata.carvalho@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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5ªcre
(268)

2ªcre
(192)

blogsderioeducadores
(64)

capacitação
(52)

<COMENTÁRIOS>

Regina e Renata, nós que agradecemos a delicadeza e paciencia com que vocês 
compartilharam conhecimento . Tenho certeza que muitos frutos surgirão. 
OBRIGADA!
Postado por 
Morgana Rezende
 em 19/06/2012 00:08

Parabéns Regina Bizarro e Renata pelo belo trabalho que vocês estão 
desenvolvendo com os professores. Tive a grata satisfação de participar de uma 
de suas oficinas na 4ª Cre e adorei! Mil beijocas e muito sucesso! Paz e Luz!
Postado por 
m
 em 19/06/2012 06:06

Parabéns Regina Bizarro e Renata pelo belo trabalho que vocês estão 
desenvolvendo com os professores. Tive a grata satisfação de participar de uma 
de suas oficinas na 4ª Cre e adorei! Mil beijocas e muito sucesso! Paz e Luz!
Postado por 
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Maria Delfina
 em 19/06/2012 11:27

Parabéns  Regina e Renata ! Lindo blog.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 19/06/2012 16:59

Parabéns professoras...pelos trabalhos desenvolvidos..Beijokas
Postado por 
Josina Coelho
 em 19/06/2012 17:25
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 03/07/2012
<TÍTULO>
Nosso Lixo é Extraordinário

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, artesvisuais.

Ao terem contato com o filme 
Lixo Extraordinário
, nas aulas de artes visuais, com o professor Marcelino Euzébio Rodrigues, os 
alunos da E. M. Rosária Trotta desenvolveram atividades
aproveitando diversos materiais recicláveis disponíveis na escola e deram uma 
mostra da sua criatividade e sensibilidade levando em conta as questões 
ambientais.

Quem nos conta sobre o trabalho é o próprio professor Marcelino:

A autoimagem é sempre uma preocupação nas aulas de Artes Visuais. Nelas, o aluno
aprende a apreciar o panorama em sua volta e usar sua representação de maneira 
positiva e criativa livres da banalização e da exposição da imagem muito comuns 
em sites de relacionamentos, como o Orkut ou Facebook. Aprender a usar a 
autoimagem é aprender a ver beleza em si e em coisas que passariam 
despercebidas. 

O filme 
Lixo Extraordinário
 narra o processo criativo do artista Vik Muniz no lixão de Gramacho, na Baixada
Fluminense.
 Nele, alguns catadores do lixão são mobilizados em função de um dos projetos do
artista e tem suas histórias modificadas a partir do contato com a Arte. 

[FOTO]
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Inspirados no filme, os alunos do 9
 ano utilizaram os equipamentos disponíveis da escola como c
meras digitais, datashow e detritos recicláveis para criarem suas obras. O 
resultado foi exposto na Feira Cultural da Escola, onde foi apreciado por pais e
pela comunidade escolar. 

O trabalho contou com o apoio dos professores de Geografia e Matemática, que 
uniram esforços para sensibilizar os alunos para as questões ambientais em 
tempos de desperdício e pouca sensibilidade aos problemas ambientais.

As imagens a seguir mostram os trabalhos desenvolvidos pelos alunos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Parabéns mais uma vez ao professor Marcelino e a toda equipe da E. M. Rosária 
Trotta, por compartilhar conosco sua atividade e através dela nos mostrar quanta
sensibilidade podemos desenvolver por meio da arte.

A arte constantemente abre portas para um caminho onde o impossível não existe. 
Trabalhar a arte dá possibilidades de improvisar, transformar, ir além da 
superficialidade, entrelaçar os conhecimentos... em suma, entrar no terreno 
criativo da condição humana.

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

artesvisuais
(68)

<COMENTÁRIOS>

Que trabalho maravilhoso! Parabéns!
Postado por 
Escola Gastão Monteiro
 em 03/07/2012 09:20

MARAVILHOSO  MUITO CRIATIVO !!!!
Postado por 
JACIRA RIBEIRO DE OLIVEIRA
 em 03/07/2012 09:56

O Professor Marcelino mostrou de que forma ´podemos realizar trabalhos 
belissimos,  utilizando as diferentes ferramentas, hoje em dia disponíveis em 
sala de aula e atreladas a uma boa criatividade. Parabéns Professor Marcelino 
pelos trabalhos!!!!!!!
Postado por 
Sergio Luiz Pereira
 em 03/07/2012 11:16

Trabalho maravilhoso e enriquecedor. Parabéns `a equipe da Rosária Trotta!!!
Postado por 
Fátima Tadeu Madeira da Silva
 em 03/07/2012 12:06

Trabalho maravilhoso, profissional, criativo, lindo. Parabéns! Você merece tudo 
de melhor.
Postado por 
ROSEMERE DE AZEREDO SAMPAIO
 em 03/07/2012 12:10

SEM DUVIDA NENHUMA UM DOS TRABALHOS MAIS BONITOS QUE JÁ VI DE ARTES. PARABÉNS 
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MARCELINO. PARABÉNS ALUNOS DA ROSÁRIA TROTTA.
Postado por 
NEIDA COSTA
 em 03/07/2012 12:48

O professor Marcelino é um marco em em nossa escola, que espetáculo, parabéns 
por tudo que você faz. Ainda bem que existe pessoa como você, ganha os alunos, a
escola e todos de uma maneira geral.
Postado por 
Tininha
 em 03/07/2012 12:53

Lindos trabalhos com alunos e professor maravilhosos. Parabéns! Quero ter sempre
o provilégio de comentar coisas boas.
Postado por 
LIGIA ELIANE DE SOUZA CHAGAS
 em 03/07/2012 13:12

Foi maravilhoso o interesse pelo Documentário, os alunos gostaram muito do 
trabalho do artista Vicky, Precisamos sempre que possivel mostrar a vida de 
outras comunudades aos alunos. Parabéns aos professores Marcelino, Nazathe(Geo) 
e Kátia( Mat.)
Postado por 
katia regina maciel da fonseca zacharias
 em 03/07/2012 13:20

Realmente é um trabalho espetacular. Quem não valoriza as artes na escola perde 
uma ótima oportunidade de conhecer, a fundo, seu aluno. Parabéns ao professor 
Marcelino pelo belíssimo trabalho.
Postado por 
Marcelo Cavalcanti de Lucas
 em 03/07/2012 13:51

Parabéns  professor Marcelino e a toda equipe da E. M. Rosária Trotta
Amei o trabalho realizado.Lindooooooooooooooo!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 03/07/2012 17:36

M-A-R-A-V-I-L-H-O-S-O! 
Só não ficou melhor porque não pude colaborar... kkkkkkkkkkkkk
Gente, o Marcelino é gente que faz, só manda bem!
É disso que sinto falta, ter bons parceiros como o Marcelino. 
Querido amigo, que deus continue te iluminando e proporcionando, cada vez mais, 
novos olhares na/sobre Arte-educação.
Muita Paz! e Sucesso!!!
Postado por 
Lindomar da Silva Araujo
 em 03/07/2012 20:42

Tenho certeza de que o Professor Marcelino ainda vai compartilhar muitos 
trabalhos fantásticos como esse!Ele faz a diferença, por isso o admiro tanto. 
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Parabéns, professor e equipe da Rosária Trota!!!
Professora Ana Cristina Nishio
Postado por 
Ana Cristina
 em 03/07/2012 23:06

Lindo ver o trabalho e dedicação de um professor como Marcelino, ajudando alunos
a desenvolver sua criatividade.
Postado por 
Luiza Rocha
 em 06/07/2012 21:46

Parabéns professor Marcelino, parabéns alunos, boas práticas devem ser 
divulgadas sempre.
Postado por 
zelina verdan
 em 08/07/2012 21:31
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 05/07/2012
<TÍTULO>
Posse Festiva do CEC da 9ª CRE

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, cec.

Foi com grande alegria que a 9
 Coordenadoria Regional de Educação recebeu na 
ltima quarta-feira, dia 27 de junho de 2012, na Lona Cultural Elza Osborne, suas
133 Unidades Escolares que foram representadas pelos segmentos que formam sua 
Comunidade Escolar para a Posse Festiva do CEC.

[FOTO]

[FOTO]

Para iniciar a programação, a prof
 Linda Luíza, que ficou responsável pelo cerimonial, convidou os presentes a 
ficarem de pé e cantar o Hino Nacional Brasileiro que foi exibido no telão com 
imagens do Rio de Janeiro.

[VÍDEO]

Nosso evento de Posse Festiva dos membros do Conselho Escola Comunidade foi a 
finalização do processo que iniciou nos dias 22, 23 e 24 de maio, em que houve 
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as eleições do Conselho Escola Comunidade em todas as escolas p
blicas do município do Rio de Janeiro. Todos os segmentos, que compõem a 
Comunidade Escolar puderam escolher, através do voto, seus representantes: 
Professores, funcionários, responsáveis e alunos foram eleitos e empossados 
oficilamente no dia 30 de maio deste ano. 

[FOTO]

Para abrilhantar nosso evento, tivemos apresentações de musica e danças. A 
primeira apresentação contou com a participação do 
N
cleo de Artes Prof. João Fernandes Filho,
com a apresentação da 
Orquestra de Flautas,
dirigidos pela 
prof
 Elisama da Conceição,
que apresentou as m
sicas Ode à Alegria de L. V. Beethoven e Asa Branca de Luiz Gonzaga. 
Participaram da apresentação os seguintes alunos: Ana Cláudia, Daniel Luis, 
Esther, Jonathan Pereira, Letícia Cunha, Liliane Leandro, Luis Gustavo, Lucas de
Castro, Miguel Lendro, Nathan, Nefi Oliveira, Raquel Oliveira, Rodrigo, Thalles 
Rodrigues, William da Conceição e Yasmin Marina. 

[FOTO]

Nosso coordenador José Mauro Silva foi convidado a compor a mesa e saudar a 
todos os presentes no evento. 

[FOTO]

O coordenador José Mauro nos falou da sua satisfação em ver reunidos naquele 
momento os representantes das nossas 133 Unidades Escolares, do trabalho que vem
realizando junto à nossa comunidade escolar. Ele agradeceu a parceria do diretor
da Lona Cultural Elza Osborne, Sr. Ibis e sua assistente Aline, que gentilmente 
cedem o espaço sempre que solicitado pela 9
 CRE. O coordenador aproveitou a oportunidade para falar da emoção que lhe 
causou a escolha do representante do Conselho de Alunos, por ter sido escolhido 
o aluno Jeanderson Baptista, que é deficiente visual e tem o dom da palavra. 
Observe adiante no vídeo, a fala do aluno. 

Na sequência do evento, foram convidados para compor a mesa os representantes 
dos Conselhos que atualmente fazem parte do Conselho da Sr
 Secretária Claudia Costin e são eles: 
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[FOTO]

Conselho de Diretores 
- Prof
 Aparecida da Silva - Diretora da E. M. Almirante Saldanha da Gama;

Conselho de Professores 
- Prof
 Jeanine Pereira - E. M. Rainha Vitória;

Conselho de Funcionários 
- Agente Auxiliar de Creche Benedito de Carvalho - EDI Bianca Rocha Tavares;

Conselho de Responsáveis 
- Sr
 Rosana da Silva Medeiros - E. M. Belisário Pena;

Conselho de Alunos 
- Aluno Jeanderson Baptista Raposo - E. M. Baltazar Lisboa.

Após a composição da mesa dos Representantes dos Conselhos, 
tivemos as apresentações das danças: 

N
cleo de Artes Prof. João Fernandes Filho 
- Coreografia: 
Deixa Eu Dançar 
com a m
sica: Rap Du Bom - Parte II - 
Prof
. Carla Elaine Ferreira 
e dos alunos: Caroline Vieira, David Santos, Elerson Dias, Isabela Duarte, 
Jonatha Santos, Larissa Ferraz, Layla dos Santos, Letícia Cunha, Raquel Gomes, 
Vitória de oliveira, Verônica Noronha, Yasmim Paixão e Isamera Conceição.
[VÍDEO]

A proposta da coreografia é baseada na Dança Criativa onde os alunos participam 
do processo pedagógico do tema, neste caso a alegria de dançar está misturada ao
hip hop e dança indiana.

Clube Escolar Campo Grande
 - Coreografia: 
Valsa das Flores 
com a musica Valsa das Flores de Tchaikovsk - 
Prof
 Rita 
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e os alunos: Adrielli Francinni, Ana Clara de oliveira, Carlos augusto Santos, 
Gabriela do Nascimento, Isabela Aglai, Isiane Beatriz da Silva, Jéssica Milena, 
Laryssa Cordeiro, Mylena Regina Ferreir, Nicoli de Sales, Samira Sthefany, 
Thayane C. Moreira, Yasmin Falck, Silas Costa, Jaqueline Silveira, Kerolyne da 
Silva, Rayane Cristina.

[VÍDEO]

Flores... Expressão pura da natureza viva!

     Traz consigo todo seu perfume e quase 
sempre a promessa de um grande amor...

     Quisera uma primavera eterna...

     Riem ao Sol, brilham e se deleitam 
quando a chuva cai...

     As vezes, colhidas sem dó...

     Flores são flores, lindas no jardim...

Ao final das apresentações, teve início a entrega das Certificações aos novos 
membros do CEC - Conselho Escola Comunidade, onde cada Unidade se fez presente 
junto à mesa por um de seus representantes e as entregas foram divididas pelos 
segmentos que compunham a mesa.

[FOTO]

Neste momento, tivemos a palavra de cada um dos convidados da nossa mesa em 
breve fala de apresentação. A apresentação do aluno Jeanderson foi a mais 
emocionante de todas (confira o vídeo a seguir).

[VÍDEO]

Como 
ltima apresentação, tivemos a 
coreografia de jazz Alegria 
com a musica Alegria de Rene Dupere, com a 
prof
 Aline do Clube de Artes Campo Grande
, que contou com a participação dos seguintes 
alunos: Alessandra C, Ana Beatriz, Gleice Kelly, Isadora dos Santos,
 Ivyna P, Kassyane Vieira, Paloma Taveiros, Rayane Maya, Suellen Lima e Tallita 
J. 
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[VÍDEO]

Alegria! Sentimento que nos permite expressar tudo que há de bom em nosso 
coração, com um toque especial de felicidade e um pouco de magia.

     Podemos liberar através de um sorriso, 
tudo que nos faz bem e nos permite brilhar.

     Algo que não conseguimos em qualquer 
lugar; que possa comprar.

     Basta fechar os olhos e sentir...

     ... se deixar levar... que nos leva a 
qualquer lugar... 

Para encerrar o evento, tivemos as palavras da Prof
 Suely Bouças, Assessora de Gabinete da 9
 CRE e responsável pelo evento, que agradeceu a todos pela presença e convidou a
rever o vídeo Veleiro que foi trabalhado pelos segmentos nas reuniões que a AAI 
ministrou e depois ao lanche oferecido pela 9
 CRE a seus convidados. 

[VÍDEO]

Na apresentação a seguir as fotos do evento 

Representante do Rioeduca na 9
CRE

Prof
 Márcia Cristina Alves

E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

cec
(3)

<COMENTÁRIOS>

Embora esteja na 7ªCRE, sinto muitas saudades da equipe da 9ªCRE. Boa sorte e 
bom trabalho ao CEC das Unidades Escolares. Beijos!
Postado por 
Valéria Wanderley
 em 05/07/2012 09:54

Legal esse blog da 9º CRE não conhecia, boa dica!
Postado por 
Paulista
 em 05/07/2012 15:30

Parabéns pela linda posse do CEC das Escolas da 9a CRE! Sucesso  para todos os 
CECs e que  sejam parceiros e colaboradores das escolas.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 05/07/2012 21:50
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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Terça-feira, 03/07/2012
<TÍTULO>
Sustentabilidade é Tema da Posse do CEC, na 5ª CRE

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, cec.

Nos meses de maio e junho, toda a Rede Municipal de Educação esteve envolvida 
com o CEC e sua posse. A 5
 Coordenadoria Regional de Educação, consciente da Sustentabilidade do Planeta, 
propiciou um evento magnífico com os alunos protagonizando a arte.

Conselho Escola Comunidade

Ser presente e participativo, atuando em conjunto com a Unidade Escolar, são 
algumas atribuições que os membros eleitos do CEC_ Conselho Escola Comunidade_ 
deverão desempenhar nos próximos anos.

No
primeiro
dia de junho aconteceu a cerimônia de posse dos CECs das Unidades Escolares da 
E/SUBE/5
CRE, 
na quadra de esportes da E. M. Itália, bairro Rocha Miranda. 

Este ano, as escolas aderiram ao chamado 
Sustentabilidade no Planeta. E
xpuseram belíssimos trabalhos confeccionados nas oficinas dos projetos: 
Pólos de Educação Pelo Trabalho Honório Gurgel, José Emygdio 
e 
José do Patrocínio
, das 
Escolas Abertas
: Pará, Velinda Maurício da Fonseca 
e 
Desembargador Montenegro
, além da confecção do mural pelos alunos do
CIEP Dom Oscar Romero
. 

[FOTO]

Escolas, professores, funcionários, alunos e responsáveis entrelaçaram-se num 
ambiente solene, harmonioso, alegre, entusiasta, respeitoso, regado à arte. 
Alunos foram os protagonistas nas artes do canto e da dança, com apresentações 
magníficas.

A mesa de posse foi composta pela Coordenadora da 5
CRE, Prof
 Célia Regina Napole; pela Assessora Adjunta, 
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Prof
 Maria de Fátima Tavares da Silva; 
pela Assessora de Ação Integradora da E/SUBE/5
 CRE, 
Prof
. Vera Delgado; pela 
Diretora da EM Itália, Prof
. Marta Martins (Escola anfitriã do evento); pela 
representante do Conselho de alunos do CEC 2011 da EM Gaspar Vianna, Jennifer J.
R. Ricio; pelo representante do Conselho de alunos do Grêmio Estudantil da EM 
Oswaldo Teixeira, Rodolfo Jales dos Santos e pela representante do Conselho de 
Diretores, diretora do GEC Mario Paulo de Brito, além da Prof
 Sílvia Amorim. 

[FOTO]

Após a execução do Hino Nacional Brasileiro, deu-se a abertura oficial da Posse 
pela Prof
 Vera L
cia Delgado. Logo após a palavra da Coordenadora da 5
 CRE, Prof
 Celia Regina Napole. Os componentes da mesa fizeram uma breve saudação, sendo 
prosseguido pela apresentação das
Escolas Municipais da 5
 CRE.

Apresentação dos Alunos 

A 
Oficina de Prática de Conjunto,
regida pelo Prof. Marcelo Lemmer, é um espaço que privilegia o talento do nosso 
aluno permitindo a ele a possibilidade de vivenciar toda a rotina de um trabalho
em banda, passando pela escolha de repertório bem como a elaboração de arranjos 
e formas de execução
, diz o 
N
cleo de Artes Professor Souza da Silveira.

[VÍDEO]

A escolha da dança feita pela 
Oficina de Criação Coreográfica 

do
 N
cleo de Artes Prof. Souza da Silveira 

explorou movimentos rápidos e fortes, na busca de um efeito visual, numa 
explosão de
alegria que 
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conjuga juventude e vitalidade, numa mensagem sem palavras que se consubstancia
 na estética dessa linguagem em
 beleza e amor
.

[FOTO]

Nas 
ltimas competições, a Ginástica Rítmica vem se destacando imensamente e
o 
Clube Escolar Marechal Hermes
,
sob o comando da Professora Fernanda Santos, apresentou seus alunos do 
Grupo de Ginástica Rítmica
.

[FOTO]

A proposta de implementação do Hip Hop, no programa 
Mais Educação 
da 
EM Luiz Carlos da Fonseca
, teve como objetivo o desenvolvimento da dança, o incentivo da prática de 
atividades físicas para a promoção da sa
de e a construção de conhecimento.

[FOTO]

Por 
ltimo, a 
EM Rep
blica Dominicana 
trouxe àquele momento uma coreografia de 
Ginástica Rítmica
 com uma apresentação de solo com movimentos aeróbicos, acrobáticos e 
artísticos, através do 
Brasileirinho
 com um toque original em homenagem à atleta Daiane dos Santos.

[FOTO]

Após as apresentações, foi chegado o momento tão esperado em que todos, 
solenemente, através da legitimação dos votos, juraram representar o CEC de cada
Unidade Escolar de uma forma democrática, praticando a cidadania de forma 
crítica e consciente, buscando o bem comum igualitário e solidário, procurando 
ajudar a construir uma 
comunidade escolar que reconheça a soma das diferenças para tornar o mundo mais 
humano e a Escola mais prazerosa
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.

[FOTO]

Os componentes do CEC/2012 de todas as Unidades Escolares foram chamados 
nominalmente para receberem o Certificado.

A 5
 CRE, ao fim da solenidade,
desejou que
todos os componentes do CEC 
 Conselho Escola Comunidade tivessem 
uma representatividade democrática, participativa, de realizações, sucessos e 
com frutos que marcarão a nossa história, enquanto cidadãos construtores de uma 
sociedade justa, igualitária num mundo tão desigual
.

[VÍDEO]

Escolas e professores, querem publicar um projeto ou uma atividade que fez a 
diferença na vida de seus alunos? Então, escreva para o Rioeduca, clicando 
SOBRE NÓS 
e contate o professor representante da sua CRE.

Regina Bizarro_ Representante do Rioeduca 5
CRE

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

[FOTO]
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5ªcre
(268)

cec
(3)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todos da 5ªCRE pela belíssima posse do CEC. 
"A democracia de amanhã se prepara na democracia da escola"
Isabel Linhares - E/SUBG/CGG
Postado por 
Isabel Linhares
 em 03/07/2012 04:52

Parabéns a todos os participantes pelo belo evento e que possamos fortalecer o 
trabalho coletivo e trabalhar criativamente pela qualidade de nossa Educação!
E.M Cecilia Meireles
Postado por 
Rosimeri Estima
 em 03/07/2012 09:50

Belo evento.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 03/07/2012 17:39
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 25/06/2012
<TÍTULO>
Desenvolvendo Atitudes para um Mundo Sustentável

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

A 
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Rio+20
 é conhecida por este nome porque marca os vinte anos da Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a ECO 92. Seu principal objetivo é
definir ações que contribuam para o desenvolvimento sustentável nos próximos 
anos.

Pensando em contribuir para a formação de uma consciência ambiental, a E. M. 
Shakespeare desenvolveu com seus alunos algumas atividades relacionadas ao tema.

Encontramos no blog da escola, um vídeo cujo título é 
Xote Ecológico
, uma carta escrita pelos alunos do grêmio, slogans sobre o assunto criados na 
Sala de Leitura e os cadernos pedagógicos elaborados pela SME sobre o tema 
sustentabilidade.

Xote Ecológico

[FOTO]
[VÍDEO]
Carta para um Mundo Sustentável

Os alunos do grêmio participaram do concurso de redação 
Cartas para um Mundo Sustentável
. Foram auxiliados pela professora Ione Ferreira, regente da Sala de Leitura, 
que conversou com os alunos sobre a import
ncia da Rio+20 e seus objetivos. Vejamos a carta:

Somos alunos da Escola Shakespeare, situada no bairro Jardim Bot
nico, onde tem um dos mais belos parques arborizados: o Jardim Bot
nico.

Somos crianças preocupadas com nosso futuro e o de nossos amigos e familiares e 
o que temos visto tem nos assustado.

Vamos falar uma coisa para vocês: se não cuidarem do nosso planeta, nós 
ficaremos numa situação muito ruim, ficaremos sem água, a comida irá acabar e a 
sa
de de todos ficará horrível.

Vocês sabiam que existem muitas pessoas que já vivem assim?

     Então, vocês adultos têm como mudar 
isso! Temos certeza que sim!

Página 1674



RIOEDUCA 2

Nós desejamos que todos os que vão participar da reunião Rio + 20 tenham muita 
preocupação e pensem seriamente sobre o que precisa ser feito com urgência para 
que num futuro nós todos ainda tenhamos parques, árvores, animais e uma natureza
sempre em festa e não dias cinzentos com lembranças do que um dia foi um planeta
saudável.

Esperamos que nosso desejo seja atendido.

Um abraço de todos nós!

     Grêmio Estudantil da E. M. Shakespeare

Nota: O texto da carta foi retirado do blog da escola
Criação de Slogans na Sala de Leitura

[FOTO]
Cadernos de Apoio Pedagógico e a Rio +20

A Secretaria Municipal de Educação preparou e distribuiu para as escolas 
cadernos pedagógicos relacionados com o tema 
Rio+20 - Cartilha de Sustentabilidade: gente pequena também pensa no planeta
.

A E. M. Shakespeare preparou uma solenidade para a entrega deste material aos 
estudantes. A turma do primeiro ano ajudou a plantar uma muda de árvore.

[FOTO]

Entrega dos cadernos pedagógicos sobre sustentabilidade e plantio de muda de 
árvore

Para conhecer mais sobre o trabalho da E. M. Shakespeare, visite seu blog

http://www.escolamunicipalshakespeare1.blogspot.com.br/

Professor, divulgue seu trabalho e o de sua escola no portal Rioeduca. Este 
espaço é feito para nós, professores! Entre em contato com o representante de 
sua CRE.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário ou clique em curtir para 
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compartilhá-la com seus amigos no 
Facebook
.

[FOTO]
tweet

blogsdeescolas
(402)

2ªcre
(192)

meioambiente
(95)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Sexta-feira, 22/06/2012
<TÍTULO>
Creche Municipal Nova Aliança Abrindo Seu Espaço!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, educaçãoinfantil, blogdeescolas.
A Creche Municipal Nova Aliança está com seu
Blog no ar desde o mês de janeiro. 
Com postagens interessantes sobre o cotidiano da Creche e alguns artigos sobre 
desenvolvimento e aprendizagem, o espaço virtual abre o caminho para uma maior 
integração da escola com a familia

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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8ªcre
(193)

educaçãoinfantil
(100)

blogdeescolas
(54)

<COMENTÁRIOS>

Muito importante este  contato dos pequenos com os livros...
   Também vivenciamos esta experiência e só vimos sucesso!! Parabéns!! Equipe 
unida, sucesso garantido!!
Isabela Pires do Ciep Amílcar Cabral
Postado por 
Isabela Pires
 em 22/06/2012 10:10

As creches mostram cada vez mais que não só tomam conta das crianças, elas 
trabalham suas habilidades para um melhor desenvolvimento na primeira infância! 
Os EDI são lindos!
Postado por 
Nilza F. da Silva
 em 23/06/2012 09:57

Parabéns Creche Municipal Nova Aliança  pelo trabalho de qualidade oferecido aos
pequemos.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 23/06/2012 18:52

Ficou muito lindo!!!! Obrigada Neilda pelo carinho!
Postado por 
Vilma de Lima Corrêa
 em 25/06/2012 21:44

Obrigada pelo carinho de todos. Nossa Creche apresenta um trabalho de qualidade 
e de amor para com os nossos alunos, visando o seu desenvolvimento integral e 
fazendo que dentro desse espaço sejam realmente crianças felizes.
  Obrigada  Neilda pela colaboração em nosso Blog. Bjos com carinho!!
Postado por 
Mardilene
 em 26/06/2012 13:29
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quarta-feira, 20/06/2012
<TÍTULO>
Vinhetas Rio +20

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, artesvisuais.

Alunos da turma 1802, da E. M. Mário Piragibe, sob a orientação da professora 
Imaculada Conceição, produzem vinhetas sobre a Conferência Rio +20. Esta é uma 
atividade do curso Aulas Animadas, cujo desafio é a realização de uma dica 
cultural utilizando o vídeo como veículo de comunicação.

A 
E. M. Mário Piragibe 
integra o grupo das 250 Unidades Escolares do Projeto Cineclube nas Escolas. Os 
alunos da turma 1802, sob a orientação da prof.
 Imaculada Conceição, produziram vinhetas divulgando a Conferência Rio +20.

[FOTO]

A vinheta foi utilizada como veículo de divulgação da Rio +20 por ser simples, 
de curta duração e din
mica. A vinheta apresentada pelos alunos da turma 1802, da E. M. Mário Piragibe 
foi criada em vídeo, mas nada impede que seja utilizado outro veículo de 
comunicação.

Os alunos criaram duas vinhetas: 
Rio +20 - O
Futuro que Queremos (I)
 e 
Rio +20 - O Futuro que
Queremos (II)
.
Elas tiveram como animadores os seguintes alunos:

* Christian Lima

* Dayane C. da Costa

* Carolina Fagundes

* Fernanda Monteiro

* Gabrielle Bonfin

* Igor A. Vieira

* Lilian Cristina
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* Melissa Falcão

* Mikaelle Oliveira

* Patrick de Castro

* Raquel Cipriano

* Raquel Viegas

* Thainá Souza

A segunda vinheta, Rio +20 - O Futuro que Queremos (II), teve a participação 
especial da aluna 
Laísa de Oliveira,
da turma 1702, que contribuiu com seus belíssimos desenhos.

As vinhetas foram produzidas com tanto profissionalismo e dedicação que foram 
escolhidas para fazer parte do site oficial da Conferência Rio +20. Vamos ver o 
trabalho que os alunos produziram? Trabalho digno de um profissional! 

As vinhetas que veremos a seguir
são vídeos
em animação
anunciando a Conferência Rio +20 na técnica stop-motin, captura fotográfica de 
imagens feitas com materiais diversos,
quadro a quadro, dando a ilusão de movimento.

[VÍDEO]
[VÍDEO]

A produção destas vinhetas é uma atividade do curso Aulas Animadas, cujo desafio
era a realização de uma dica cultural
utilizando o vídeo como veículo de comunicação produzida por alunos. Este 
trabalho está em total
 sintonia com as propostas das aulas de Artes Visuais da prof.
 Imaculada Conceição para este ano, que envolve reflexões e criações sobre a 
import
ncia da Conferência Rio +20, sustentabilidade e o futuro que nós queremos.

Parabéns aos alunos da E. M. Mário Piragibe e à professora Imaculada Conceição! 
É um orgulho tê-los em nossa CRE! Vocês contribuíram de forma significativa na 
divulgação deste evento tão importante para o planeta.

Você gostou do trabalho dos alunos da E. M. Mário Piragibe? Dá uma passadinha no
blog da escola para ver outros trabalhos interessantes e criativos!

http://artemariopiragibe.blogspot.com.br/

Envie você também o seu
 trabalho para ser divulgado no Portal Rioeduca! Este espaço só existe porque 
temos profissionais maravilhosos como você! 
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Nós somos a se
X
ta CRE!

Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca na 6
 CRE

Twitter: @PatriciaGed

E-mail
: 
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

6ªcre
(247)

artesvisuais
(68)

<COMENTÁRIOS>
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Fiquei emocionada e fascinada com as vinhetas da querida colega Imaculada, que 
foram ótimas! Como representante do Rioeduca venho observando e participando do 
crescimento das escolas em todos os aspectos. Professores e alunos engajam-se 
num compartilhamento de ideias insuperável. Somos, de fato, a maior rede de 
educação da América Latina e, quem sabe, seremos do mundo. Nós podemos, pois nós
temos uma maravilhosa virtude: somos um povo de superação e do bem. Parabéns 
Patrícia pela feliz escolha.
Postado por 
Regina Bizarro
 em 20/06/2012 10:21

Achei lindo o trabalho realizado pela Escola Mario Piragibe. Parabéns!!!
Postado por 
Christiane Penha
 em 20/06/2012 16:29

Parabéns aos alunos e a professora Imaculada, votei no seu vídeo durante o Green
National Fest e agora, mais um trabalho encantador...Adorei! Felicidades a 
todos! Muita Paz e Luz!
Postado por 
Maria Delfina
 em 22/06/2012 22:28
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 21/06/2012
<TÍTULO>
O Capanema Cuida do Planeta

<TAGS>
Tags: 
4ª, cre, projetos.

Quando o assunto é trabalhar meio ambiente e fazer da escola um espaço 
sustentável, é 
fundamental 
permitir que os alunos incorporem ao cotidiano atitudes voltadas à preservação 
dos recursos naturais.
Assim, ações como combater o desperdício e consumir de forma consciente são bons
caminhos para a preservação da natureza.

SUSTENTABILIDADE: 
UM PROJETO QUE MOBILIZA TODA A EQUIPE 

[FOTO]

Atualmente, estamos desenvolvendo em nossa escola o projeto 
Capanema 
 Por uma escola autossustentável
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 onde realizamos atividades que comtemplam questões sobre preservação do meio 
ambiente, com um enfoque para a o debate sobre o tratamento e reaproveitamento 
do lixo. Uma das vantagens que encontramos em abordar este tema por meio deste 
projeto é a possibilidade de criar uma ponte entre a realidade da comunidade e 
as situações referentes à escola com questões que possam 
abranger uma discussão de escala mundial, como a preservação do meio ambiente e 
o evento do Rio +20.

[FOTO]

A questão ambiental na Maré é muito séria, temos muitos problemas com o lixo e a
falta de higiene, seja por falta de conhecimento por parte da comunidade, seja 
por falta de locais adequados para acondicionamento do lixo. Nossa escola 
entende que este é o momento de refletirmos sobre estas questões.

[FOTO]

Com o acontecimento do Rio +20 em nossa cidade, a preservação do meio ambiente 
tornou-se uma questão impossível de não ser abordada nas escolas. Com a 
realização deste projeto, nossos alunos puderam perceber que as discussões 
pertencentes a este evento mundial têm relação com o cotidiano da sua comunidade
e as Apostilas Pedagógicas com o tema Rio +20 vieram para contribuir com os 
acontecimentos do projeto de nossa escola!

Outro aspecto importante de nosso projeto é demonstrar a responsabilidade de 
todos na criação de melhorias para a vida na comunidade. A possibilidade de 
tornar os alunos em agentes multiplicadores e desenvolver ações práticas com 
eles, torna mais fácil o alcance de nossos objetivos.

[FOTO]

Já possuimos brinquedos feitos de sucata, cadernos de receitas e a gravação de 
um CD com m
sicas feitas pelos alunos está em andamento. Os frutos de nosso trabalho já 
podem ser percebidos quando nos deparamos com alunos comentando com outros que 
não devemos jogar papel de bala no chão ou os vemos juntando caixas para fazer 
algum brinquedo.
 Texto: Professora Gisa - Coordenadora Pedagógica

Parabéns a todos do CIEP Ministro Gustavo Capanema por serem 
ecologicamente corretos e apostarem num desenvolvimento que não desrespeite o 
planeta no presente e satisfaça as necessidades humanas sem comprometer o futuro
da Terra e das próximas gerações. 

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

cre
(13)

4ª
(1)

<COMENTÁRIOS>

Essa equipe é nota 1000, está sempre pronta a colaborar par o deenvolvimento 
pleno do aluno.
Nosso Projeto atuAçãoTRANSforma está alcançando seus objetivos, todos estão 
percebendo que depende de cada um a transformação , preservação dos espaços, das
coisas e da vida.Nunca me arrependerei de estar dedicando mais de metade da 
minha vida a esta escola e ao desenvolvimento e crescimento dela.
Postado por 
carmen lucia
 em 21/06/2012 11:04

Parabéns a todos os professores e demais funcionários do Ciep, pelo belo 
trabalho que estão desenvolvendo em prol do meio ambiente .Parabéns a Ana 
Accioly pela excelente postagem.Beijocas.Paz e Luz!
Postado por 
Maria Delfina
 em 21/06/2012 17:15
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Segunda-feira, 25/06/2012
<TÍTULO>
A E.M. Suíça por um Mundo Melhor

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, projetos.

A educação ambiental deve buscar a motivação do aluno para a mudança de 
atitudes, de valores, sensibilizá-lo para a transformação ambiental de sua 
realidade, estimular uma nova ética mais solidária e responsável. Por isso, é
interessante aproximar o aluno de seu meio ambiente através de passeios 
ecológicos, estudo do meio, estudo de caso, etc., que os estimulem a troca de 
informações.

Prática Formadora, uma Ótima Estratégia

[FOTO]

Durante esse mês, nossa Escola realizou o plantio da árvore fornecida pela CEDAE
no Projeto Por um Mundo + Verde. A escola desenvolveu, desde o dia 05/06, Dia do
meio Ambiente, atividades voltadas para questões ambientais, despertando nas 
crianças que DEPENDE DE NÓS tudo que nos cerca, tudo que envolve o próximo, a 
solidariedade, o respeito à vida, o respeito à natureza, o respeito a tudo de 
bom dado por Deus, que o homem nem sempre dá valor. 

[FOTO]

Mostramos aos alunos, quanto o Brasil é lindo pela sua natureza, mas que para 
isso ele precisa do seu povo para permanecer lindo de janeiro a dezembro. 
Buscamos o questionamento com os alunos: O que depende de nós pela Natureza? O 
que depende de nós por um 
Brasil 
mais Verde? O que depende de nós por um Mundo melhor e mais Verde?

[FOTO]

Foi bom o plantio, pois foi uma forma de nós encerrarmos este mini-projeto de 
grande importancia e falarmos das questões do Rio + 20.
 Texto: Professora Fátima - Gestora da Escola Municipal Suíça

Parabéns à equipe da Escola Municipal Suíça por promover um processo de ações 
formadoras da identidade política e cultural de seus alunos no que diz respeito 
à preservação ou conservação ambiental.

[FOTO]
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tweet

projetos
(334)

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a equipe!!!! A E.M. Suíça fazendo a diferença... Beijos em tod@s!!
Postado por 
Cláudia Reis
 em 25/06/2012 12:00
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 22/06/2012
<TÍTULO>
Memória Local na Escola

<TAGS>
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Tags: 
6ªcre, projetos.

A professora Telma Janise, do Ciep Oswald de Andrade, realiza com os alunos da 
turma 1401 o projeto Memória Local na Escola, que é uma parceria com o Museu da 
Pessoa (SP). Este projeto tem por objetivo resgatar as histórias de vida como 
experiências importantes para a sociedade e para a aprendizagem.

O 
Museu da Pessoa
, criado em 1991, é um museu virtual de histórias de vida aberto à participação 
gratuita de toda pessoa que queira compartilhar sua história a fim de 
democratizar e ampliar a participação dos indivíduos na construção da memória 
local. 

Ao longo dos seus 20 anos, o Museu da Pessoa registrou 15 mil histórias de vida.

[FOTO]

Segundo a 
prof.
 Telma Janise
, várias atividades foram desenvolvidas a partir do livro 
Guilherme Augusto Ara
jo Fernandes
, que fala da relação de amizade entre um menino e uma idosa que perdeu a 
memória.

[FOTO]

O primeiro passo da prof.
 Telma foi apresentar o projeto à turma, que acolheu
 a ideia com muito carinho.

[FOTO]

O segundo passo foi apresentar o livro 
Guilherme Augusto Ara
jo Fernandes 
para a turma. Em seguida, foram levantadas hipóteses sobre algumas situações 
relatadas no livro.

[FOTO]

Alunos leem o livro apresentado e fazem reflexões sobre o assunto lido

Em seguida,
a professora fez um trabalho de reflexão com os alunos sobre o conceito de 
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memória. Ela se surpreendeu com a maturidade das respostas dadas pelos alunos.

[FOTO]

Todas as hipóteses foram registradas pela prof.
 Telma. A leitura do livro continuou com os alunos cada vez mais interessados. 
Este livro prendeu a atenção da turma, todos estavam ansiosos para saber o que 
aconteceria.

[FOTO]

Ao final da leitura, foi realizado um paralelo entre as respostas que os alunos 
deram sobre o que é memória e a das personagens do livro. Este momento foi muito
rico, pois os alunos aumentaram seus conhecimentos sobre o tema trabalhado no 
livro.

[FOTO]

Vamos ver algumas das respostas que os alunos da turma 1401 deram à pergunta 
O que é memória?
.

[FOTO]

Com este projeto, as histórias de vida são celebradas como conhecimento e como 
uma das formas mais poderosas para a promoção do diálogo e da compreensão entre 
pessoas e diferentes grupos sociais.

Parabéns à professora Telma Janise, por desenvolver um projeto que resgata as 
Histórias de Vida como experiências importante para a sociedade. Aos poucos, as 
histórias serão entrelaçadas e construirão uma nova narrativa para o mundo.

Fonte: 
http://www.museudapessoa.net

Quer fazer parte deste projeto? Acesse o site do Museu da Pessoa e compartilhe 
momentos inesquecíveis com sua família, amigos e muitos internautas!

Sua escola pode ser a próxima a ter uma postagem neste Portal. Entre em contato 
com a representante do Rieoduca da sua CRE! Não fique de fora dessa!

Nós somos a se
X
ta CRE!

Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca 6
 CRE
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Twitter: @PatriciaGed

E-mail: 
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

projetos
(334)

6ªcre
(247)

<COMENTÁRIOS>

Lindo o trabalho do CIEP , é realmente inspirador!
Postado por 
gisele
 em 22/06/2012 10:24

Parabéns professora Telma!!!!! Seu trabalho é maravilhoso!!!!!!
Postado por 
Patricia Fernands
 em 22/06/2012 12:31
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Parabéns profª Telma, parabéns alunos maravilhosos, parabéns equipe querida do 
maravilhoso Ciep Oswald de Andrade!
Postado por 
Katia Barboza
 em 24/06/2012 20:12

Parabéns!!!
Postado por 
Laíse
 em 27/06/2012 19:53

Parabéns por fazer a diferença!!!
Postado por 
Christiane Penha
 em 28/06/2012 13:27
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 20/07/2012
<TÍTULO>
Projeto Meu Mundo, Teu Mundo, Nosso Mundo...

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, projetos, blogsdeescolas.

A Unidade de Extensão José Emygdio promove ações pedagógicas das mais variada
e tem como um dos objetivos converter problemas em oportunidades. Além disso, 
criou seu espaço virtual onde divulga
o trabalho desenvolvido nas Oficinas.

[FOTO]

O PET José Emygdio entrou
para o mundo dos blogs, tendo
sua direção participado de uma das 
Oficina de Blogs,
 junto com sua Auxiliar de Chefia I. 

Otimistas e interessadas, as professoras Heloísa Queijo e
Luiza Arruda foram duas das dezesseis
professoras que participaram do sorteio da criação de um blog, estratégia das
dinamizadoras para
incrementar as oficinas com um ar de descontração e criatividade. A U

nidade de Extensão José Emygdio foi a contemplada. 
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D

esde então, o blog cresceu e muitas postagens aconteceram,
como o PPP que sustenta o PET, com suas ações pedagógicas. 

[FOTO]

Projeto Político Pedagógico

Meu Mundo, teu Mundo, nosso Mundo com o Compromisso de Cuidar do Ser Humano...

Este projeto é baseado no trabalho como principio educativo e instrumento de 
transformação, usando a 
linguagens como tema transversal. Tem como objetivo desenvolver ações 
pedagógicas que possibilitem aos educandos a construção de conceitos
 que viabilizem a participação ativa e produtiva na vida social. O seu ideal é 
formar 
cidadãos
 capazes de converter problemas em oportunidades, possibilitar que se organizem 
para defender seus interesses e de seus pares, solucionar problemas através do 
diálogo e da negociação e criar unidade de propósitos a partir da diversidade e 
da diferença de modo a compreender e atuar na sociedade. Dessa forma, 
pretendemos
 implementar
 projetos de trabalhos que permitam o desenvolvimento do raciocínio lógico 
através de atividades de leitura e escrita e de resolução de problemas.

[FOTO]

PET José Emygdio: Missão e Visão
M

issão:

Ser uma Unidade de Extensão de Educação pelo Trabalho que contribua
para o desenvolvimento das habilidades básicas; para as competências: pessoal, 
social, profissional e cognitiva através dos códigos da modernidade.

Ter como
base
crianças e adolescentes, e através do exercício da cidadania trabalhar de forma 
humana, democrática, priorizando atividades para desenvolver os aspectos 
cognitivos, psicomotores e emocionais, utilizando as várias linguagens, o l
dico, a criatividade e a sensibilidade, o acesso aos recursos tecnológicos 
modernos e a interação entre as diversas áreas do conhecimento, que visam 
transformar a realidade e melhorar a qualidade de vida.

Sua 
Visão
 é atender os alunos matriculados na rede p
blica municipal do 3
 ao 9
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 ano nas diversas oficinas e a comunidade em geral, como alternativa para o 
aproveitamento do tempo livre.

[FOTO]

As 
Oficinas
foram criadas para desenvolver, através das atividades,
os princípios éticos, políticos e estéticos; construir conhecimentos e valores 
através do diálogo; reconhecer a identidade de cada aluno; criar processos de 
ensino voltados para as relações
 com sua comunidade local, regional e planetária; enriquecer a base nacional 
comum e permitir uma gestão democrática e de qualidade.

No primeiro semestre, o PET José Emygdio ofereceu as seguintes oficinas: 

Artes Visuais, Informática Educativa, Grafismo, Rádio Escolar, Jornal Escolar, 
Vídeo, Fotografia e Apoio Pedagógico.

Oficina de Artes Visuais_
 Prof
:
 Shirley

     Projeto de Trabalho: A Arte em 
Movimento: Construindo a Paz, Promovendo a Vida.

Oficina de Artes Visuais_ Prof
 Ana Paula

Projeto de Trabalho: Visualizando a Paz

Oficina de Fotografia_ Prof
 Ana Paula

Projeto de Trabalho: Focalizando a Paz.

Oficina de Vídeo_ Prof
 Ana Paula

Projeto de Trabalho: Luz, C
mera e Ações para a Paz.

Oficina de Informática Educativa_ Prof
 Maria
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     Projeto de Trabalho: Construindo a Paz 
Cidadã

Oficina de Jornal Escolar_ Prof
 Maria

Projeto de Trabalho: Editando a Cidadania da Paz.

Oficina de Grafismo_ Prof
 Maria

     Projeto de Trabalho: Desenhando a Paz e 
a Cidadania.

Oficinas de Apoio Pedagógico, Informática Educativa, Rádio Escolar, Jornal 
Escolar e Vídeo
_ Prof Vitor

     Projeto de Trabalho: Nosso Maior Bem é a
Vida que a Gente Tem.

[FOTO]

Conheça o recente blog do PET José Emygdio clicando 
http://petjemygdio.blogspot.com.br/

Escolas e professores, gostariam de compartilhar um projeto e/ou uma atividade 
que fez a diferença na vida de seus alunos? Então, escreva para o Rioeduca, 
clicando 
SOBRE NÓS
 e contate o professor representante da sua CRE.

Regina Bizarro_ Representante do Rioeduca 5
CRE

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

[FOTO]
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blogsdeescolas
(402)

projetos
(334)

5ªcre
(268)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pelo PPP e pelas oficinas.
A escola dos meus sonhos sempre foi a que ofereceria oficinas diversas onde o 
aluno poderia  escolher qual participar.Estou vendo que este sonho está 
começando a ser uma   realidade  nas escolas da PCRJ.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 21/07/2012 00:17

Parabéns a todos pelo lindo trabalho e pelo blog.
Postado por 
Ana Márcia
 em 21/07/2012 07:11
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Segunda-feira, 09/07/2012
<TÍTULO>
E. M.  Emiliano Galdino, formando elos de cidadania

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, rio, sustentável.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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10ªcre
(292)

rio
(19)

sustentável
(3)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 28/06/2012
<TÍTULO>
Conectados à Uma Vida  Sustentável

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, projetos, eventos.

A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) foi 
uma oportunidade para nos reunirmos e analisarmos o progresso feito desde a 
primeira C
pula da Terra, a ECO-92, no Rio e para renovar o compromisso com o 
desenvolvimento sustentável no futuro. Já conquistamos muito nos 
ltimos 20 anos, mas ainda resta muito a fazer.

EURICO DUTRA NA RIO+20:

[FOTO]

Tendo participado do projeto 
Herois do Futuro
, em parceria com a FIRJAN, a turma 1703 da Escola Municipal Presidente Eurico 
Dutra foi convidada para visitar o Espaço Humanidades no Forte de Copacabana, no
dia 13 de junho.

[FOTO]

Sobre o Projeto
Herois do Futuro
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:

O Sistema FIRJAN, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação do Rio, por
intermédio do SESI, lança Heróis do Futuro, um projeto multiplataforma que visa 
sensibilizar jovens estudantes do Rio para os temas que serão debatidos na 
Rio+20.

No dia 18 de junho foi a vez da turma 1802 da
Escola Municipal Presidente Eurico Dutra

visitar a FEMACT no Armazém 4 do Cais do Porto.

[FOTO]

Sobre a FEMATEC:

FEMACT (Fundação Estadual do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia) - 
Sabemos que a tecnologia que se desenvolveu com a evolução do homem 
encontrou no meio ambiente a grande fonte de matéria prima indispensável à 
produção de bens de consumo e a base de sustentação para o desenvolvimento. 
Todavia, existem recursos naturais que não se renovam como dos minerais, cuja 
exaustão é inevitável. É o caso da água que apesar de ser um bem renovável, é, 
porém, limitado. Assim, precisamos levantar um
questionamento sobre o estilo de desenvolvimento adotado, quando se constata que
este é ecologicamente predatório na utilização dos recursos naturais.

[FOTO]

Parabéns a todos da

Escola Municipal Presidente Eurico Dutra por

promover ações reais e por trabalhar junto com os alunos 
para que se criem respostas sustentáveis. Devemos agir agora

!

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

eventos
(210)

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Gostaria de reforçar o parabéns a todos da E.M. Presidente Eurico Dutra pelo 
trabalho de conscientização desenvolvido em torno da questão da sustentabilidade
e do meio ambiente. Como professora dessa escola, fico feliz em saber que faço 
parte dessa família!
Postado por 
Elaine dos Santos Francisco
 em 28/06/2012 10:17

Parabéns à toda equipe pelo trabalho realizado e por todas as conquistas.
Postado por 
Claudia
 em 28/06/2012 10:27

Parabéns à toda equipe que se empenha de verdade neste projeto de 
sustentabilidade que nós da Eurico abraçamos.
Postado por 
Eliane Vieira
 em 28/06/2012 11:05

Parabéns para essa equipe que sempre se empenha, de verdade, nos projetos da 
escola. Tenho orgulho de pertencer a essa "grande família"
Postado por 
Maria Alice
 em 28/06/2012 11:38
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Parabéns  E.M. Presidente Eurico Dutra pelo trabalho de conscientização junto 
aos alunos desta U.E.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 28/06/2012 11:59

Owwn' quee lindooos *-* hehe²
Postado por 
Rayane Matassoli
 em 28/06/2012 12:45

Que maravilha, a nossa escola, mais uma vez, está abraçando um projeto de 
tamanha importância!!! Como professora regente de Sala de Leitura fico muito 
feliz de ter participado com a turma 1.703 da visita ao Forte de Copacabana onde
pudemos visitar diversas salas com exposições voltadas para a RIO+20. É muito 
bom fazer parte da família Eurico Dutra!!!
Postado por 
Edith Maria Cordeiro Dias.
 em 28/06/2012 13:36

Lindo trabalho de conscientização da E.M Presidente Eurico Dutra. Levar os 
alunos a perceberem a importância da preservação do meio ambiente é muito 
importante. Parabéns.
Postado por 
Roberta Bighi
 em 28/06/2012 21:05

Parabéns a equipe pela excelente iniciativa.
Postado por 
Alexandre Coelho
 em 11/07/2012 19:36
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 10/07/2012
<TÍTULO>
E se eu fosse uma garrafa pet?

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, rio, sustentável.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 25/06/2012
<TÍTULO>
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Feliz Aniversário, Rafael Parente!!!

<TAGS>
Tags: 
homenagem, educopédia, rioeduca, escola3.0, pédevento, educoteca.

Dia 24 de junho é um dia especial! 

A equipe do Portal Rioeduca faz uma p

equena homenagem de aniversário ao seu idealizador, o Subsecretário de Novas 
Tecnologias Educacionais, Rafael Parente.

Acho que a vida acontece em ondas e me esforço pra que elas estejam cada vez 
mais altas.
Nessa autodefinição feita em um antigo blog, Rafael Parente já mostrava, aos 30 
anos, disposição suficiente para enfrentar grandes desafios.

Nascido em Brasília, formado em publicidade, Mestre em Gestão da Educação e 
doutorando em Educação Internacional e Desenvolvimento pela NYU, Rafael Parente 
é um educador

e pesquisador que já trabalhou em vários lugares, incluindo Nova York. Mas para 
ele, nada se compara ao prazer de atuar à frente da Subsecretaria de Novas 
Tecnologias Educacionais do Rio de Janeiro, declarando-se assim, mais carioca a 
cada dia.

[FOTO]

Sonhador e otimista, teve a ousadia de transformar a ideia inicial do reforço 
digital na grande plataforma de aulas digitais Educopédia, cujo sucesso já 
ultrapassou nossos limites territoriais. A prova disso foi que só na 
ltima semana, o subsecretário esteve demonstrando a Educopédia na Finl
ndia (país onde há um dos melhores sistemas educacionais do mundo) e em Paris, 
onde a plataforma de aulas digitais recebeu o reconhecimento da Unesco. Além 
disso, atualmente como REA, a Educopedia é utilizada oficialmente por vários 
municípios brasileiros e, futuramente, será ampliada para o Ensino Médio através
do Governo Estadual.

Hoje, no dia de seu aniversário, o Rioeduca não poderia deixar de prestar uma 
homenagem ao seu grande mentor!
Admirador da grande 
trendsetter
 educacional, a Secretária de Educação Claudia Costin, e apreciador de novas 
tendências, logo percebeu que a rede gostava de interagir e de trocar ideias e 
experiências nas redes sociais. Foi a partir daí que percebeu a necessidade da 
criação do Portal Rioeduca e das contas de email para maior interação e 
integração de toda comunidade escolar.

Subsecretário Rafael Parente
,
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A Equipe do Portal Rioeduca o parabeniza por seu aniversário, pelo conjunto de 
seu trabalho (que vai muito além da Educopédia e do Rioeduca) e agradece não só 
pela proposta de criação deste espaço de convivência, mas também pelo apoio 
integral, pela parceria, pela confiança e por manter a responsabilidade assumida
para com a comunidade escolar via Portal Rioeduca através de suas próprias 
palavras: 
aqui o educador carioca tem a oportunidade de divulgar seus trabalhos, trocar 
experiências e expor suas opiniões. De tal forma, essas informações alcançam 
qualquer usuário que as acesse, inclusive nossos alunos e os pais de nossos 
alunos. Além disso, estamos apostando no uso de várias redes sociais, como o 
Facebook, Orkut e Twitter, acreditando que podem ser veículos de informações 
teis e confiáveis mas, sobretudo, como caminhos de interação entre todos os 
elementos da rede.

E sua equipe, Rafael Parente, o que mais tem a dizer?

Só com o coração conseguimos ver corretamente.

     O essencial é invisível aos olhos
. (Saint Exupêry)

     ...E é com os olhos do coração que você 
caminha, levando cada dia mais longe quem se deixa guiar pelas palavras de um 
sonhador.

     Parabéns pelo deu dia!

     Monica Souza (Coordenadora Pedagógica - 
Educopédia)

Você sabe o significado do nome Rafael? GRANDE POLÍTICO ATENIENSE.

Seu nome carrega características muito próximas da pessoa que vejo no dia a dia:

Pessoa charmosa, amável e expressiva, muito criativa e um tanto curiosa. Tem uma
certa dificuldade na concentração e como gosta de compartilhar tudo com os 
outros é o tipo de pessoa que não consegue guardar suas idéias só para si. 
Sempre de bom astral, é daquelas que adora festa. Só tem um problema em enfeitar
demais a realidade, exagerando na dose e não conseguindo controlar sua mania de 
falar.

Que você tenha tantas alegrias quantos anos de vida tiver!!! Sa
de e Sorte!!!

(Lucy Ribeiro)

E você, o que tem 
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a dizer?

[FOTO]
tweet

educopédia
(86)

rioeduca
(69)

homenagem
(21)

pédevento
(12)

escola3.0
(4)

educoteca
(3)
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<COMENTÁRIOS>

Rafael, sempre falo que quando o homem sua sua inteligencia a serviço do bem, 
deus abençoa e a transforma numa obra prima ou legado.   Parabéns pelo seu 
aniversário e mais uma vez pela EDUCOPÉDIA!
Carinhosamente Fátima Barros e a Escola Municipal Suíça
Postado por 
Fátima Barros
 em 24/06/2012 01:27

PARABÉNS!!! Tudo de bom para você! Muita saúde, paz e sucesso sempre! Carpe 
diem!Bjs!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 24/06/2012 07:38

Ele é um menino esforçado que sempre está disposto a ajudar e a esclarecer seja 
quem for!
Parabéns e sucesso sempre!
Postado por 
Cristiane Mesquita
 em 24/06/2012 09:47

Parabéns! Que sua vida seja longa e saudável, realizando sempre todos os sonhos 
que teve desde criança...
Postado por 
Helena (by troya)
 em 24/06/2012 10:57

Querido, Deus, na Sua Infinita Bondade, continue derramando sobre sua vida 
saúde, paz e alegria. FELIZ ANIVERSÁRIO!!!!
Com carinho, Regina Bizarro
Postado por 
Regina Bizarro
 em 24/06/2012 12:00

Parabéns pelo seu aniversário! Paz, saúde, alegrias e sucesso! Renata Carvalho
Postado por 
Renata Carvalho
 em 24/06/2012 12:38

Suas ideias sacudiram a educação carioca! Muitos anos de boas ideias! Feliz 
Aniversário!
Postado por 
Angela Regina de Freitas
 em 24/06/2012 15:03

Parabéns Lilian Ferreira pela postagem... Parabéns Rafael Parente... Felicidades
e que nessa nova primavera você tenha ainda mais idéias genias para favorecer a 
educação carioca. Parabéns!!!
Postado por 
Katia Bezerra
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 em 24/06/2012 17:57

Parabéns,Rafael!
Um abraço em nome da Equipe da E/SUBE/CRE(09.18.015)E.M.Henrique Dias,desejamos 
lhe muita saúde e sucesso.
Postado por 
regina
 em 24/06/2012 18:00

Parabéns Rafael. Você está sendo um presente para a Educação Carioca. Muitos 
anos de vida e muitas realizações. Você merece! Conte conosco! Beijossss
Postado por 
Dilma Vianna Guimar
 em 24/06/2012 18:11

Parabéns Rafael Parente!!! Felicidades!!! Ter alguém como você orientando, 
estimulando nossa rede tem sido por demais enriquecedor.
Que Deus te abençoe e te proteja, 
Dando-lhe paz, amor, saúde e felicidade. Luz que lhe guie, anjos que o protejam 
e a presença amiga de companheiros ao seu lado para acompanhá-lo, apoiarem e 
incentivarem.
Que os anos que se somam façam parte de uma infinita conta de novas e bem 
sucedidas experiências. Tudo de bom hoje e sempre. Tenha um dia abençoado e 
muitíssimo bem comemorado.
Postado por 
Juassiara Candida
 em 24/06/2012 18:31

Feliz Aniversário Rafael, vibrações de muita PAZ e LUZ na sua vida.
Postado por 
Márcia Cristina Alves
 em 24/06/2012 19:18

Rafael, parabéns por esse dia tão especial, muita alegria, paz e harmonia. Que 
todos os seus desejos se realizem, pois você merece! Feliz aniversário! Muita 
Luz...
Postado por 
Maria Delfina
 em 24/06/2012 21:10

Parabénsssss!!!
Muitas felicidades, paz,amor, saúde,sucesso...
Parabéns pelo profissional dedicado que vem contribuindo para uma educação 
tecnológica de ponta e com um olhar na sustentabilidade.
Postado por 
Marleyde F. Fernando
 em 24/06/2012 21:49

Rafael, Feliz Aniversário! Muitas Felicidades! Parabéns pelo belo trabalho! A 
Educopédia é um sucesso!
Postado por 
Roberta Bighi
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 em 25/06/2012 09:33

Parabéns!!!!!!!!!!!!!! Sucesso,paz ,alegria,amizades sinceras e educofelicidades
é o que desejo a você  Rafael Parente.abraços
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 25/06/2012 11:26

Rafael, que seus dias sejam feitos de realizações cada vez mais criativas e 
inovadoras! Você cativa quem te conhece e isso é uma virtude! Linda homenagem, 
Lilian! Parabéns, Educoequipe!
Postado por 
Neilda
 em 25/06/2012 12:53

Tenho muito orgulho em fazer parte da Equipe Educopédia. Ter a oportunidade de 
sentir bem perto a emoção e boa energia emanada pelo Rafael e sua equipe. Um 
trabalho sério e lindo, que tente a crescer cada vez mais! Tecnologia e 
inovação...Ferramentas para um futuro melhor! Parabéns!
Postado por 
taniacpaixao@yahoo.com.br
 em 25/06/2012 18:35

Parabéns Rafael! A Equipe Nelcy Noronha deseja todas as felicidades do mundo!
Postado por 
Carla Maria
 em 26/06/2012 08:46

Queria, com um super atraso, agradecer o carinho enorme do Rioeduca e de todos 
que comentaram aqui. O carinho de vocês é essencial e me dá muita força...
Postado por 
Rafael Parente
 em 09/07/2012 17:16
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 25/06/2012
<TÍTULO>
GEC Rivadávia Corrêa em Ação na Rio +20 - Pier Mauá

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

Dia 13 de junho, os alunos do Ginásio Experimental Carioca Rivadávia Corrêa 
apresentaram trabalhos e produções na FEMACT RIO +20 ( Feira de Meio Ambiente, 
Ciências e Tecnologia do RIO+20). O objetivo é incentivar o jovem a se colocar 
no papel de protagonista diante dos presentes acontecimentos na área de meio 
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ambiente, ciência e tecnologia.

[FOTO]

Exposição 1: Passeios em Habitats Naturais do Rio de Janeiro (Professor Ricardo)

A exposição foi realizada com a produção que os alunos fizeram a partir de 
fotografias feitas no passeio coordenado pelo professor Ricardo.
Os alunos foram ao Pão de Aç
car fazendo um trilha e de lá do alto fotografaram e desenharam a cidade. O 
resultado ficou muito bom e foi aprimorado com a ajuda da coordenadora Renata 
Ricoca.

[FOTO]

[FOTO]

Exposição 2: O Abapuru Carioca (Professora Janete Martins Bloise)

O Abapuru Carioca foi uma releitura da obra da Tarsila do Amaral. Segundo nos 
relatou a professora Janete, 
Abapuru em tupi-guarani significa o homem que come. 
Conhecemos o movimento antropofágico na exposição do CCBB desse ano sobre a 
Tarsila e cada aluno do 7o. ano criou um 
Homem que come 
, 
deglutindo a cultura carioca a seu modo. Surgiram meninos que comem m
sica, meninas que comem livros, outros que comem a paisagem carioca, e ainda 
usamos o colorido de Homero Brito para dar esse tom bem brasileiro aos 
trabalhos. Usamos a técnica do desenho, colagem, scanner para juntar ou espelhar
trabalhos.
 contou a professora Janete.

[FOTO]

Estes trabalhos foram expostos na mostra de escolas da Rio + 20 - Pier Mauá, e 
apresentado para um p
blico interessado em nossa cultura. 

Na exposição, os alunos também visitaram outros standes, experimentaram roupas 
de materiais recicláveis e tiraram muitas fotografias! 

     Fonte:
Arte na Escola P
blica
Blog do GEC Experimental Rivadávia Corrêa

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todos pelo lindo trabalho!
Postado por 
JOSÉ LUIZ
 em 25/06/2012 08:42

Parabéns à Equipe GEC Rivadávia Corrêa pelo excelente nível do trabalho que vem 
desenvolvendo.
Postado por 
Alexandre Roque
 em 25/06/2012 13:11

Parabéns a essa equipe que faz a hora e não espera acontecer!! Rio +20 é uma 
realidade no GEC Rivadávia Correa.
Postado por 
Cláudia Reis
 em 25/06/2012 19:40
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Parabéns!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 25/06/2012 19:48

É uma honra ser da equipe do Riva e participar dessa exposição no Rio + 20 foi 
um luxo ecológico. Mostrar o nosso trabalho nesse grande evento, é sair do 
silêncio através da ação que nos leva a reflexão.
" Não é no  silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na 
ação-reflexão"  
      Paulo Freire
Postado por 
Janete Martins Bloise
 em 25/06/2012 22:51
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 28/06/2012
<TÍTULO>
Cartilha da Sustentabilidade na E. M. João de Camargo

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

A conscientização sobre o cuidado com o Meio Ambiente é um dos objetivos do 
Projeto Político Pedagógio da Escola Municipal João de Camargo. Foi com grande 
entusiasmo que a comunidade escolar se reuniu no Auditório da unidade para a 
cerimônia de entrega da 
Cartilha de Sustentabilidade: gente pequena também pensa no planeta
.

[FOTO]

A Direção da Escola, professores, alunos, representantes do CEC e Grêmio fizeram
deste evento mais um momento de reflexão a respeito dos cuidados que todos devem
ter com o Meio Ambiente no nosso dia a dia.

[FOTO]

O mascote da escola, João Amigão,

também estava presente para lembrar a todos a import
ncia da prática dos 3 Rs. O Professor André apresentou os trabalhos com sucata 
que seus alunos fizeram, pontuando a import
ncia da reciclagem. Estes trabalhos farão parte da exposição comemorativa pelo 
aniversário da UE cujo tema é 
JC CUIDANDO DO PLANETA
. A professora Ana Lucia relembrou o significado dos 3 Rs. Em seguida, o 
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professor André e Maria Luíza, representantes dos funcionários no CEC, 
demonstraram como brincar com o Vai e Vem, confeccionado com garrafas pet.

[FOTO]

As Cartilhas foram distribuídas aos alunos que demonstraram muito entusiasmo com
o material.
Certamente, é um material que veio ao encontro da nossa proposta de 
conscientização dos alunos por um mundo melhor.

Fonte:
 Blog da Escola Municipal João de Camargo

[FOTO]

projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns Diretora, parabéns equipe!!!!! Escola nota 10, sempre à frente e 
atualizada!!! Grande abraço
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Postado por 
JOSÉ LUIZ
 em 28/06/2012 09:36

Parabéns  E. M. João de Camargo pelo trabalho de conscientização sobre o Meio 
Ambiente.Amei os trabalhos produzidos pelos alunos.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 28/06/2012 12:03

Parabéns aos colegas professores e direção da E. M. João de Camargo!  É sempre 
muito bom ter o trabalho sério e comprometido devidamente reconhecido!  Abraços 
saudosos a todos.
Maria Martinez
Postado por 
Maria Martinez
 em 28/06/2012 19:21
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 11/07/2012
<TÍTULO>
Pequenos Multiplicadores em Busca de um Planeta Melhor

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescola, creche.

A Creche Municipal Raul Cortez, uma das classificadas para o Troféu Rioeduca na 
categoria Blog de Unidade Escolar da 9
 Coordenadoria Regional de Educação nos apresenta a culmin
ncia do projeto 
Pequenos Multiplicadores em Busca de um Planeta Melhor
 e mostra porque é uma das classificadas para o troféu. 

[FOTO]

A Creche que tem como Projeto Político Pedagógico 
Com afeto, com carinho 
 Semeando pequenos multiplicadores
, vem desenvolvendo em suas ações um trabalho sempre no sentido de conscientizar
sua comunidade a repensar seu papel na sociedade e com isso refletir nos 
pequenos.

Em vários momentos das postagens no blog percebemos esse envolvimento dos pais 
nas diversas atividades que a Unidade desenvolve e nesse sentido parabenizamos a
equipe da creche que mantém seu blog sempre atualizado com suas atividades, 
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proporcionando desta forma aos responsáveis e a toda comunidade escolar o 
acompanhamento do trabalho desenvolvido na creche.

[FOTO]

Na verdade esta é uma das principais funções de um blog de Unidade Escolar, 
servir de portfólio das suas atividades.

O sub projeto 
Pequenos Multiplicadores em busca de um planeta melhor
 foi baseado no PPP da Unidade e segundo as palavras da equipe: 

A construção de um mundo melhor depende de pequenas atitudes e deve começar a 
ser pensada primeiramente dentro do ambiente familiar (Envolvendo e Semeando 
laços através da afetividade), passando pela sistematização de regras 
importantes ao convívio de nossas crianças (Criança bem acolhida é uma criança 
amada. Criança bem acolhida é uma criança feliz!) e chega o momento de 
refletirmos sobre a necessidade de mudança de postura e a atitudes diante do 
mundo que espera nossos pequenos.

[FOTO]

Este foi o convite para o evento de culmin
ncia do projeto. 

Vamos acompanhar agora seu desenvolvimento.

[FOTO]

As palavras da nossa Diretora Belisária Martins na abertura do evento.

[FOTO]

Palestra sobre Educação Ambiental

     (Leandro Jesus - Prof. de Química 
formado na UFRJ)

[FOTO]

O Maestro da Banda PMERJ

[FOTO]
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Apresentação da Banda da PMERJ

[FOTO]

A participação dos Responsáveis e de toda Comunidade

[FOTO]

Animação de toda Equipe

[FOTO]

O grande momento: Revoada dos balões com mensagens

[FOTO]

Nossos convidados e parceiros Genaina, Fernanda Carla, Sonia Nascimento

     e Ana Maria da Gerência de Educação

[FOTO]

Os profissionais da CAP 5.2 realizaram um teatrinho sobre a prevenção da Dengue

[FOTO]

Responsáveis participando das Oficinas Artesanal de Sabão

     e Materiais Recicláveis

[FOTO]

Agradecemos a toda a Equipe por seu empenho e dedicação neste projeto

Agradecemos também:

     Nossos parceiros e colaboradores 
(Associação de Moradores Jardim Moriçaba, PMERJ, Agente Ambiental Fernanda 
Carla, CAP 5.2, AAC Rosilene e ao Prof. Leandro Jesus)

Você pode acompanhar o trabalho da Creche Municipal Raul Cortez através do blog 
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da Unidade e da página do Facebook:

http://crecheraulcortez.blogspot.com.br/

https://www.facebook.com/creche.raulcortez?sk=info

[FOTO]

[FOTO]
tweet

9ªcre
(227)

blogdeescola
(73)

creche
(13)

<COMENTÁRIOS>
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Parabéns C.M. Raul Cortez e de pequenininho que se aprende a cuidar do 
Planeta.Lindo trabalho.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 10/07/2012 21:20

Parabéns Equipe Creche Raul Cortez pelo belo projeto!
Postado por 
Rosilene Oliveira de Souza
 em 11/07/2012 20:09

Ótimo projeto! Adorei a ideia dos balões com mensagens!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 12/07/2012 13:40

A integração escola-comunidade é o pleno exercício da cidadania, sendo o caminho
mais seguro para melhora da qualidade do ensino no país.
Não há como esperar que apenas a escola tenha o papel de educar.
Parabéns à Creche RAUL CORTEZ!
Postado por 
Odair Jr.´.
 em 18/07/2012 09:09

Ótimas iniciativas merecem ser reconhecidas. A escola sozinha não consegue muita
coisa. A comunidade ao se juntar a escola na prática da educação dos alunos 
consegue grandes mudanças na sociedade e na vida dessas crianças. Parabéns!
Postado por 
Aline Rabello
 em 19/07/2012 13:08

Parabéns a creche Raul Cortez!
Postado por 
Jessica Aleluia
 em 31/07/2012 22:22
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 12/07/2012
<TÍTULO>
Yoga na Educação Física Escolar

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescola, yoga.

Mantendo como foco central o desenvolvimento total do aluno, a E. M. Professor 
Felipe Santiago, seguindo as diretrizes do seu Projeto Político Pedagógico 
Gentileza Gera Gentileza
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, inova trazendo uma experiência diferente para seus alunos nas aulas de 
educação física.

[FOTO]

Quem nos fala desta experiência é a professora Shirley dos Santos Ortiz, que 
introduziu a prática da Yoga nas suas aulas de educação física:

O Projeto YOGA NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR se baseia nos benefícios desta técnica
milenar e nos princípios filosóficos do Yoga como: o respeito m
tuo, a não violência, o cuidado com o corpo, o amor ao próximo e o 
desenvolvimento integral do homem.

Baseado nestes princípios, desenvolvemos técnicas que levam os alunos a uma 
conscientização maior de si, mesmo fazendo uso da centralização, meditação, 
exercícios psicofísicos com alongamentos, posturas de equilíbrio e relaxamento.

[FOTO]

[FOTO]

O objetivo do projeto YOGA NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR é a busca de um indivíduo 
integral, priorizando em nossas atividades técnicas variadas um programa a longo
prazo, onde os exercícios são voltados para a qualidade de vida dos alunos e 
todos feitos com plena atenção corpo/mente, em sintonia com a respiração. A 
combinação das técnicas de respiração com os movimentos facilita a focalização 
da atenção e, consequentemente, enfatiza a concentração.

[FOTO]

[FOTO]

A agitação da vida atual, o estresse de alunos e professores, juntamente com a 
falta de capacidade de concentração dos alunos do ensino fundamental, nos remete
à necessidade de uma mudança na metodologia da Educação Física, pois esta tem 
que estar aberta a novas possibilidades de ensino, onde o aluno seja visto no 
todo e que seja antendido dentro de um contexto mais amplo, onde haja uma ação e
reação com e dentro de seu meio ambiente.

[FOTO]

[FOTO]

O Yoga é uma ciência com abordagem holística, um processo de autorrealização, 
uma busca de potenciais interiores do homem e, por ser um veículo de 
desenvolvimento humano, é benéfico para a sociedade, propondo a esta uma 
educação integral com base na liberdade e responsabilidade individual onde o 
educando irá, através de sua consciência, observar seus atos e pensamentos, 
transformando-se.
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Shirley dos Santos Ortiz

     Licenciatura em Educação Física e 
especialização em Yoga

No blog da escola, vamos encontrar uma postagem feita pela professora Lenise 
Freitas sobre este projeto. Clique na imagem do blog para ter acesso.

A E. M. Professor Felipe Santiago participa da rede social Facebook onde podemos
encontar mais imagens desta atividade e outras desenvolvidas pela Unidade.

[FOTO]

Parabéns à equipe da E. M. Professor Felipe Santiago pelo belo trabalho que vem 
realizando e por compartilhar conosco mais uma vez suas atividades.

Representante do Rioeduca na 9
CRE

Prof
 Márcia Cristina Alves

E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

blogdeescola
(73)

yoga
(1)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 27/06/2012
<TÍTULO>
Rio +20 na E .M. João Lyra

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, meioambiente, blogsdeescolas.

A conferência Rio + 20 também fez renascer o blog da E. M. Senador João Lyra 
Tavares. Vamos ver o que a reflexão sobre o futuro do planeta produziu por lá.

O blog educacional das unidades escolares é um espelho do que acontece entre os 
muros da escola, mas, às vezes, a correria do dia a dia acaba nos atropelando e 
o registro fica para depois. Nada como um assunto importante que envolve toda a 
comunidade escolar para aflorar a import
ncia de manter atualizada a janela da escola para o mundo.

A E. M. Senador João Lyra Tavares inaugurou seu blog, registrando algumas 
atividades do ano letivo de 2011 e contando a história de seu patrono, homem 
ligado à politica e aos n
meros.
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[FOTO]

Os objetivos da equipe para o ano de 2012 também lá estão traduzidos no registro
do Projeto Político Pedagógico da escola. Ele prevê para este primeiro semestre 
o trabalho com os Contos de Fada, tão queridos das crianças até o 3
 ano, faixa atendida pela escola em horário integral. 

[FOTO]

A produção sobre sustentabilidade, proteção ao meio ambiente e reciclagem foi 
farta. Toda a comunidade escolar foi envolvida na produção de textos cartazes e 
objetos.

[FOTO]

A ênfase foi na reutilização e na reciclagem de materiais para auxiliar na 
alfabetização ou de utilização prática como brinquedos e porta-trecos. Os alunos
encarregaram-se de repensar o consumo, recolher, reutilizar ou reciclar evitando
o desperdício ou o mau uso dos recursos do planeta.

[FOTO]

Então, que tal uma visita ao blog para conferir mais deste belo trabalho e 
deixar um lugar marcado para ver as próximas novidades? Eles estão esperando 
pelo seu comentário. Na escola, eles já estão identificados como Agentes da Rio 
+20: Juntos para um Mundo Melhor.

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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blogsdeescolas
(402)

3ªcre
(223)

meioambiente
(95)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pelo blog e pelo trabalho de qualidade desenvolvido nesta Unidade 
Escolar.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 27/06/2012 18:48
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 29/06/2012
<TÍTULO>
Quem Ama Cuida da Terra

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, educaçãoinfantil, blogsdeescolas.

A E. M. Carlos Gomes está desenvolvendo o projeto Quem Ama Cuida Com Alegria 
este ano, como já vimos no post 
Contra o Mosquito, Abadengue e Informação
. O amor e o cuidado tiveram direção certa neste semestre. Vamos conferir?

A faixa etária atendida pela escola é a Educação Infantil e os primeiros anos da
Casa da Alfabetização. A educação formal e os cuidados se misturam nesta fase em
que a criança está, antes de tudo conhecendo o mundo e seu lugar nele. No 
primeiro bimestre, as atenções foram voltadas para a alimentação e a diversão. 
Sem elas, o conhecimento não se desenvolve. O alimento traz energia para 
aprender e a diversão, o jogo, torna tudo mais prazeroso.
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[FOTO]

Então, conhecer alimentos, suas propriedades e características e saber como 
aproveitá-las, ao máximo, foram algumas das ideias trabalhadas nas atividades 
realizadas. Tudo isso com muita alegria. Depois foi hora de gastar essa energia 
através de jogos e brincadeiras realizados na Educação Física e imitando o 
Circo, mundo mágico para as crianças pequenas.

[FOTO]

Agora, no segundo bimestre, o tema foi a terra. Começando pelo que ela abriga de
mais precioso: a semente. As atividades com o feijão proporcionaram a aquisição 
de conceitos matemáticos que em muito auxiliarão a alfabetização mais à frente. 
Seleção, classificação, contagem são algumas das ideias que podem ser 
trabalhadas com sementes de diferentes tipos.

[FOTO]

A semente veio ao mundo para ser plantada, germinar e dar frutos. Para a 
criança, estes momentos são de uma mágica lenta que a observação paciente vai 
revelando as pequenas transformações que levam da semente à planta adulta. Cada 
momento desse é uma surpresa e uma oportunidade para adquirir conhecimento e 
formular hipóteses que podem ou não ser confirmadas, mas que gerarão novas 
hipóteses e conhecimentos. O contato íntimo com a natureza é essencial nessa 
fase em que as crianças são naturalmente agitadas, pois acalma e ensina que a 
observação é tão eficiente quanto a ação na aquisição de conceitos básicos da 
vida.

[FOTO]

Infelizmente, como a escola não possui espaço físico para se plantar, eles 
tiveram o contato com a terra em canteiros organizados por eles mesmos juntos 
com professores e agentes. Para muitos, uma novidade, já que no espaço, 
essencialmente urbano da 3
 CRE não é possível esse contato íntimo com a terra e o plantar. Eles plantaram 
flores e alguns temperos.

[FOTO]

As sementes foram duplamente lançadas em terreno fértil. Mostrar o cuidado com a
terra e com os frutos que dela recebemos plantou o amor pelo verde no coração 
dos pequeninos. Certamente, acreditamos nos frutos que virão desse duplo 
plantio. Acessem o blog da 
E. M. Carlos Gomes
 para saber mais desta e outras etapas do projeto e outras atividades 
desenvolvidas por lá. Eles aguardam sua visita.
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[FOTO]

[FOTO]
tweet

blogsdeescolas
(402)

3ªcre
(223)

educaçãoinfantil
(100)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns E. M. Carlos Gomes  pelo Projeto Quem Ama Cuida Com Alegria !
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 01/07/2012 00:02
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Terça-feira, 03/07/2012
<TÍTULO>
Blog da Creche Municipal Margarida Gabinal

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, blogsdeescolas.

A Creche Municipal Margarida Gabinal está localizada na Cidade de Deus e atende 
cerca de 100 crianças, diariamente. O Blog da creche
foi criado no início do ano letivo e traz muitas atividades e informações sobre 
os projetos desenvovidos na unidade escolar.

Em junho, é possível ver no blog da Creche Municipal Margarida Gabinal, o 
Projeto 
 Deixa eu Ver?!
. O Projeto
tem com meta principal tornar as crianças protagonistas de suas próprias 
representações da realidade através da fotografia. Além disso,
em ritmo de Rio + 20 , vemos fotos que mostram a construção com as crianças de 
vários objetos feitos com materiais reciclados, reaproveitados e reutilizados. 

[FOTO]

O Projeto 
Deixa eu Ver ?! 
recebeu este nome porque uma das crianças
 questionou que não aparecia nas fotos da creche que eram exibidas na TV, então 
foi falado que precisaria estar presente nos momentos que as fotos fossem 
tiradas. Era necessário posar para as fotos, ou contar com a visão do fotógrafo.

Considerando-se os aspectos apresentados, resolveu-se formular propostas que 
objetivassem o aumento dos cuidados pessoais e da autoestima e que pudessem 
interferir no processo de desenvolvimento da imagem pessoal. A creche gostaria 
que essas propostas fossem feitas utilizando-se as mais diversas formas de 
mídia, aliando assim

 o uso da c
mera fotográfica à possibilidade das crianças retratarem a creche, seus colegas,
objetos, a comunidade e sua cidade.

[FOTO]

A Creche Municipal Margarida Gabinal é um espaço de Encontro. Encontro de gente 
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que ama criança, de
 gente que ama o que faz e de gente que agradece diariamente as oportunidades de
aprender e de ensinar o que o espaço oferece. A Creche tem muito da cara da 
cidade e da comunidade: é alegre, descontraída, acolhedora, amorosa e dedicada a
buscar a excelência no fazer pedagógico. 

Clique na imagem abaixo para acessar o blog e conhecer mais o trabalho da 
creche:

[FOTO]

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php

Não deixe de conferir nas próximas publicações
 projetos bem sucedidos sobre meio ambiente e sustentabilidade !

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns pelo lindo trabalho com os pequeninos.Amo de paixão o trabalho das 
Creches.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 03/07/2012 17:43
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 05/07/2012
<TÍTULO>
Educação Ambiental no CIEP Dr. Adelino da Palma Carlos

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos, rio+20.

 O CIEP Dr. Adelino da Palma Carlos está localizado na Praça Seca e atende cerca
de mil alunos diariamente. Durante o mês de junho, o CIEP desenvolveu um amplo 
trabalho voltado para  a Educação Ambiental.

[FOTO]

O CIEP Dr. Adelino da Palma Carlos realizou diversas atividades com todas as 
turmas envolvendo o tema meio ambiente e favorecendo a educação ambiental. As 
crianças  puderam ter aulas interativas utilizando o computador, contação de 
histórias relacionadas ao tema, plantação de mudas, criação de brinquedos com 
material reciclado, exposição de trabalhos, lanche ecológico e muito mais.
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Vale ressaltar  que a escola teve o que foi nomeado de ADELINO + 2012. A ADELINO
+2012 foi uma Conferência que reuniu 1 membro de cada segmento da Comunidade 
Escolar com o objetivo de fechar acordos sobre a promoção de ações práticas que 
visem uma educação sustentável. Durante o encontro, aconteceu uma  mostra de 
vídeos, explicando sobre o Rio +20 e também  debates e sensibilizações sobre a 
temática sustentabilidade e meio ambiente, principalmente em relação à educação.
Foi a  Rio +20 da escola.

[FOTO]

[FOTO]

 A Conferência ADELINO+2012  foi realizado no dia 18 de junho, com a presença de
um membro da 7ª CRE, um Assistente social e um profissional da Saúde. Nesta 
data, os alunos também fizeram  o plantio de várias mudas na escola.

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns pelo trabalho.! Precisamos reverter o quadro de destruição  do Meio 
Ambiente pois é o nosso futuro e das crianças que estão em jogo.Este Planeta é 
um presente de Deus que deve ser preservado .
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 05/07/2012 21:56
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 10/07/2012
<TÍTULO>
Ambiente Virtual da E. M. Frei Gaspar

<TAGS>
Tags: 
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7ªcre, blogsdeescolas, meioambiente.

A Escola Municipal Frei Gaspar está localizada no Recreio dos Bandeirantes
 e atende alunos da Educação Infantil ao 9
 ano do Ensino Fundamental. No mês de junho, os alunos se empenharam em estudar 
os efeitos negativos do descuido da humanidade com nosso planeta. 

[FOTO]

Considerando que os alunos da E. M. Frei Gaspar fazem parte de uma nova geração 
de 
verdes
, ou seja, crianças que podem colaborar agora e no futuro para a melhoria da 
nossa qualidade de vida cuidando do meio ambiente, as turmas desenvolveram 
atividades pensando em ações para um desenvolvimento sustentável.

[FOTO]

As turmas do 4
. Ano, da Profa. Celeste, fizeram a montagem de um terrário para observarem como
o meio ambiente se desenvolve, registrando diariamente o desenvolvimento das 
plantas, sementes, pequenos bichos e objetos em decomposição que prejudicam a 
harmonia do meio ambiente.

Observação do crescimento das plantas

[FOTO]

[FOTO]

As turmas de 7
 e 9
 anos, da Profa. Maria Aparecida, realizaram várias paródias com o tema meio 
ambiente e a Rio + 20.

[FOTO]

[FOTO]

No site da escola
é possível ver fotos da equipe, passeios 
e
 eventos realizados. O site trará, em breve, a biografia de Frei Gaspar. 

Para conhecer mais sobre a escola e o trabalho desenvolvido, 
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clique na imagem abaixo:

[FOTO]

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php

[FOTO]
tweet

blogsdeescolas
(402)

7ªcre
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<COMENTÁRIOS>

Trabalho de excelente qualidade que está sendo feito na Escola Frei Gaspar. 
Parabéns aos professores e diretores pelo compromisso!
Postado por 
Badoo
 em 10/07/2012 17:36

Parabéns E. M. Frei Gaspar pelo excelente trabalho.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 10/07/2012 21:22
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 12/07/2012
<TÍTULO>
Horta Vertical na E. M. Dom Pedro I

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos, meio, ambiente.

     A Escola Municipal Dom Pedro I está 
localizada na Barra da Tijuca e atende alunos do 6
 ao 9
 ano do ensino fundamental. A escola está desenvolvendo o seguinte 
projeto : Uma Horta na Minha Escola com a orientação da professora Sônia 
Ignarra.

[FOTO]

Com o objetivo de conscientizar os alunos da Escola Municipal D. Pedro I para a 
import
ncia da preservação ambiental num momento em que o Estado do Rio de Janeiro foi 
o foco das atenções com a Rio+20, o projeto irá fazer do aluno um ser atuante no
seu ambiente escolar.

A partir dessa conscientização ambiental voltada para ações específicas dentro 
da escola, o aluno perceberá a sua import
ncia como multiplicador das ações sócioambientais sustentáveis dentro da unidade
escolar e na sua comunidade.

Página 1729



RIOEDUCA 2

[FOTO]

A mobilização
 da comunidade escolar para colaborar com o desenvolvimento de práticas 
sustentáveis e a educação ambiental fará do aluno um cidadão sustentável. Nossos
alunos estão acostumados ao desperdício e a cultura do consumo fácil. Mudar 
esses valores é um desafio que precisamos superar rumo ao caminho mais justo, 
ético e sustentável.

Essa mensagem do Mestre Darcy Ribeiro mostra como devemos lutar sempre: 
Sou um homem de causas. Vivi sempre pregando, lutando, como um cruzado, pelas 
causas que comovem. Elas são muitas, demais: a salvação dos índios, a 
escolarização das crianças, a reforma agrária, o socialismo em liberdade, a 
universidade necessária. Na verdade, somei mais fracassos que vitórias em minhas
lutas, mas isso não importa. Horrível seria ter ficado ao lado dos que venceram 
nessas batalhas.

Para completar essa mensagem e incentivar a todos a viver de forma sustentável 
Albert Schweitzer disse: 
Quando o homem aprender a respeitar até o menor ser da Criação, seja animal ou 
vegetal, ninguém precisará ensiná-lo a amar seu semelhante
.

Metodologia

Cada aluno será o responsável pela produção de uma garrafa pet, isto é ,
 com uma semente de legumes ou verduras. 

[FOTO]

As turmas 1801,1802,1803,1804 produziram
 aproximadamente 120 garrafas pet plantadas e serão penduradas no muro da 
escola.

[FOTO]

As turmas serão responsáveis pela rega diária da horta vertical.

Com esse projeto, os alunos poderão reproduzir essa experiência em suas casas , 
levando o conhecimento obtido na escola para a sua comunidade. Além disso, terão
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aprendido a reciclar, reutilizar e produzir.

[FOTO]

[FOTO]

 O SEGREDO É NÃO CORRER ATRÁS DAS BORBOLETAS... É CUIDAR DO JARDIM PARA QUE ELAS
VENHAM ATÉ VOCÊ.

     (MARIO QUINTANA)

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns alunos da  na E. M. Dom Pedro I pela Horta Vertical .Amei a ideia e 
acho que farei uma também.Parabéns Roberta pela sua linda postagen e montagem 
das fotos.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 12/07/2012 23:13
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 26/06/2012
<TÍTULO>
Projeto Divinéia: Vida Saudável em Ação

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, projetos, creches, educaçãoinfantil, saúde, meioambiente.

A C. M. Nova Divinéia está localizada no bairro do Graja
 e desenvolveu, ao longo do primeiro semestre de 2012, um projeto sobre vida 
saudável envolvendo alunos e a comunidade escolar.

O objetivo principal do projeto 
Divinéia: Vida Saudável em Ação
 é aproximar as famílias e a creche, procurando despertar na comunidade o 
interesse e a necessidade de viver com sa
de em um mundo saudável. 

Nos meses de abril e maio, foram realizados eventos planejados e elaborados com 
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muito empenho e dedicação por toda a equipe. Estes envolveram desde as 
atividades diárias da creche até a realização de atividades com as famílias.

[FOTO]

Alunos confeccionando convites
 para os eventos

O primeiro evento priorizou o cuidado com a sa
de. A C. M. Nova Divinéia contou com a parceria do SESC - Santa Luzia que 
realizou medição de pressão arterial, aferição dos níveis de colesterol e 
glicose e aplicação de fl
or. Foram atendidas cento e cinquenta e cinco pessoas. Para esse evento, a 
equipe da creche pesquisou sobre a import
ncia das cores dos alimentos para a sa
de e preparou uma farta e apetitosa mesa com frutas, chás e geleias. 

Desta forma os responsáveis que participaram da atividade puderam, além de obter
informações sobre a sa
de, conhecer a import
ncia das cores dos alimentos para uma alimentação saudável e equilibrada.

[FOTO]

[FOTO]

Mesa com alimentos preparados pela equipe da C. M. Nova Divinéia

O segundo evento tratou do tema reciclagem, onde os responsáveis puderam 
aprender como reaproveitar materiais que seriam considerados lixo. Além disso, 
provaram de receitas muito gostosas produzidas pelos pequeninos, com o apoio das
professoras e das agentes auxiliares de creche, como: bolo de casca de banana e 
geleia de casca de melão.

As professoras e as agentes auxiliares de creche fizeram uma pesquisa sobre 
quais objetos poderiam ser produzidos através do reaproveitamento de garrafas 
PETS, jornais, latas de leite, tampinhas de refrigerantes e outros. Após isto, 
realizaram uma campanha de recolhimento destes materiais com as crianças e 
prepararam amostras dos objetos cuja confecção foi ensinada na oficina.

As turmas confeccionaram os convites e no dia 05 de maio, aconteceram três 
oficinas diferentes: a de reciclagem de papel e metal, a de plástico e vidro e a
de reaproveitamento de alimentos.

Depois de passarem pelas salas de reciclagem do EI 50 e EI 40, os participantes 
chegavam à sala do EI 30, onde podiam degustar um delicioso bolo de casca de 
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banana preparado na véspera pelas crianças, professoras e agentes auxiliares de 
creche.

[FOTO]

Parte da Equipe que trabalhou no evento e a Diretora Marta Damião com o

     Sr. Cláudio, então presidente da 
Associação de Moradores. 
Sr. Ronaldo Sena, representante do Sr. Rafael Freitas 
 Administrador da IX R.A, prestigiaram o evento.

[FOTO]

No mês de junho, o foco foi sobre a necessidade de economizarmos água. A creche 
preparou uma passeata pelas ruas da comunidade com o intuito de chamar atenção 
para a questão ambiental, tão importante nos dias de hoje. E ao longo do ano, a 
C. M. Nova Divinéia pretende continuar desenvolvendo ações que levem à prática 
de uma vida saudável por parte de seus alunos e comunidade escolar.

Para conhecer mais sobre o trabalho da C. M. Nova Divinéia visite seu blog

[FOTO]

Professor, o Rioeduca é um portal feito por e para professores. Participe 
também! 

Você pode divulgar seu trabalho e o de sua escola. Basta entrar em contato com o
representante de sua CRE.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Professora Renata Carvalho _ Representante do Rioeduca na 2
CRE

Twitter: @tatarcrj

Email: renata.carvalho@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Super importante trabalhar o tema alimentação  saudável ,economia de  água  e 
sua utilização de forma racional
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 26/06/2012 01:04

Conheçam o trabalho realizado em nossa Creche!!!!
Postado por 
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Marta Damião
 em 26/06/2012 11:44

Muito legal . Parabéns para minha amiga Marta e sua equipe.
Postado por 
Taissa
 em 29/06/2012 22:20

Parabéns Marta e equipe!!!! Que lindo trabalho. Fico feliz de ver  esta parceria
com a comunidade.
um grande beijo!!!!
Postado por 
Morgana Rezende
 em 09/07/2012 02:12
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 10/07/2012
<TÍTULO>
GEC Mario Paulo de Brito Apoiando a Sustentabilidade no Planeta

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, gec, rio+20, meioambiente.

Chegamos à etapa final do RIO+20.
 Muitos trabalhos realizados por alunos e professores, além de visitas de 
escolas ao Armazém 4_ Pier Mauá, agregando competências e habilidades à 
preservação da vida no Planeta.

Chega ao fim o maior evento
 sobre sustentabilidade do planeta já registrado na história, a 

Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável _ Rio+20
. 

O objetivo da Conferência foi assegurar um comprometimento político renovado com
o desenvolvimento sustentável, avaliar o progresso feito até o momento e as 
lacunas que ainda existem, com intuito de programar ações através dos resultados
obtidos dos principais encontros sobre desenvolvimento sustentável, além de 
abordar os novos desafios emergentes.

Os dois temas em foco foram: (a) a economia verde no contexto do desenvolvimento
sustentável e da erradicação da pobreza, e (b) o quadro institucional para o 
desenvolvimento sustentável.

Escolas Municipais da Cidade do Rio de Janeiro
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visitaram o Galpão das Artes, no Armazém 4 do Cais do Porto, e alguns alunos
apresentaram
suas criações artísticas, como um 
rap
 para os integrantes do evento e visitantes. Além disso,
alunos e professores em suas escolas priorizaram o tema Sustentabilidade com
o mesmo
objetivo,
conscientizar da preservação do Planeta.

Os alunos do
Ginásio Experimental Carioca Mario Paulo de Brito/5
 CRE
, localizado a Rua São Leonardo, bairro Vista Alegre, visitaram em dois momentos
espaços que permearam a RIO+20: no dia
 31 de maio o GREEN NATION FEST, Quinta da Boa Vista, e dia 19 de junho o
Galpão das Artes,
Armazém 4_
Cais do Porto/Rio de Janeiro. 

Segundo a
Escola, o objetivo da visita ao GREEN NATION FEST foi
de destacar a import
ncia do desenvolvimento sustentável e os impactos que as ações dos seres humanos
podem provocar na natureza do nosso planeta.

Destaque: O desenvolvimento sustentável é concebido na interação entre três 
pilares: o social, o pilar econômico e o pilar ambiental.
Defender e melhorar o meio ambiente para as atuais e futuras gerações se tornou 
uma meta fundamental para a humanidade.
Trecho da Declaração da Conferência da ONU sobre meio ambiente.

     (Estocolmo, 1972), parágrafo 6

[FOTO]

Em seu 
blog
o GEC Mario Paulo relata ser
uma Escola movida pela utopia do sonho em ação
, onde realiza 
o projeto de transformar vidas, apoiar escolhas, criar laços afetivos, promover 
a busca do conhecimento e, sobretudo, transmitir valores que propiciem um futuro
empreendedor e mais humano
.

Acompanhei a visita dos alunos do
9
 ano do 
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GEC Mário Paulo de Brito
,
junto à diretora, professora Silvia Amorim, a Regente de Sala de Leitura, 
professora Inês Rocha e a estagiária da área de Ciências, professora Luana 
Tabaiares, ao Galpão das Artes, Pier Praça Mauá, dia 19 de junho, e me 
surpreendi com o excelente interesse dos alunos em conhecer todos os setores do 
evento, como tudo sobre Sustentabilidade do Planeta.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[VÍDEO]

A 
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável
reuniu cerca de 
46 mil particiantes
 de 
193 nações
. O 
ministro Laudemar Aguiar, secretário nacional do Comitê Nacional de Organização 
da Rio+20, o embaixador Luiz Alberto Figueiredo, secretário-executivo da 
delegação do Brasil na
 Rio+20, e o secretário-geral da Rio+20,
 Sha Zukang, participaram da cerimônia de troca de bandeiras realizada no 
Riocentro dia 23 de junho. A bandeira da ONU foi hasteada no dia 05 de junho, 
quando o Centro de Convenções ficou sob a tutela da Organização para a 
realização da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, 
Rio+20
. 

Parabéns ao GEC Mario Paulo de Brito! 

Parabéns, alunos e professores! 

Parabéns à professora Silvia Amorim,
diretora do GEC Mario Paulo de Brito, e sua equipe!

Veja essas e outras atividades no blog do GEC Mario Paulo de Brito, 
aqui
.

Escolas e professores, querem publicar um projeto ou uma atividade que fez a 
diferença na vida de seus alunos? Então, escreva para o Rioeduca, clicando 
SOBRE NÓS 
e contate o professor representante da sua CRE.
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Regina Bizarro_ Representante do Rioeduca 5
CRE

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

[FOTO]

5ªcre
(268)

meioambiente
(95)

gec
(66)

rio+20
(12)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
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[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 27/06/2012
<TÍTULO>
Ideias Sustentáveis Agitando a Rio+Vintém na E. M. Presidente Roosevelt

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, projetos, bairroeducador.
A Escola Municipal Presidente Roosevelt, em parceria com o Bairro Educador,
realizou o evento Rio+Vintém. 
Para contribuir com a preservação do ambiente foram discutidas e colocadas em 
prática ideias simples num evento que envolveu toda a comunidade escolar.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Na
 RIO+Vintém foram expostos trabalhos com materiais recicláveis.

Os alunos criaram brinquedos, maquetes, terrários e objetos 
teis feitos a partir de materiais que seriam depositados no ambiente, causando 
ac
mulo de lixo e prejudicando a natureza.
O desperdício de alimentos também foi um assunto tratado na RIO
+
Vintém.

[FOTO]

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

Que trabalho lindo! 
Parabéns aos alunos e escola que numa perfeita integração desenvolveram a 
RIO+Vintém!
Regina
Postado por 
Regina Bizarro
 em 27/06/2012 13:45

Que lindo projeto! Percebe-se que toda a escola estava envolvida e o resultado 
foi o sucesso que mostram as imagens! Parabéns a toda a equipe da direção, aos 
professores e principalmente aos alunos. Grande abraço! 8ª CRE em destaque na 
criatividade e na dedicação em ter escolas de qualidade dentro das comunidades!
Postado por 
Lucinha Helena
 em 27/06/2012 14:06

Amei a arte na rampa. A escola está muito mais bonita! Parabéns!!! :)
Postado por 
Alessandra
 em 27/06/2012 18:55

Parabéns Lara Vaz pela ilustração da camiseta.Sucesso para a E.M Presidente 
Roosevelt.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 27/06/2012 18:57

Nós da Roosevelt agradecemos a Prof Neilda pelo carinho e pela linda postagem. O
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trabalho em equipe resultou neste belo trabalho.
Postado por 
Isabelle Andrade
 em 27/06/2012 18:59

Parabéns a toda a equipe da escola. Minha irmã, professora Isabelle, se dedicou 
bastante a este projeto. 
Só faltaram as fotos dos cavalinhos de material reciclado...
Postado por 
Isanete Rocha de Andrade
 em 27/06/2012 19:01

Obrigada profª.  Isabelle, pelo empenho junta à Profª Neilda,para a publicação 
deste trabalho. Nós da Roosevelt, nos sentimos enriquecidos após  a realização 
deste projeto :"Rio + VinteM" ,que nasceu tímido e uniu toda a comunidade 
escolar para que o mesmo fosse um sucesso.Parabéns a minha equipe...aos queridos
prof°s e alunos...aos funcionários e cada um dos familiares e amigos que nos 
agraciaram com sua presença!
Postado por 
marcia cristina c.cardoso
 em 27/06/2012 19:37

Nossa escola deu um verdadeiro show!!!
Postado por 
Márcia Calhau (Professora da E.M. Presidente Roosevelt)
 em 29/06/2012 18:55

Obrigada as professoras Isabelle e Neilda pela postagem de nosso Evento, 
acontecimento que tanto nos emocionou, e acreditar que a união e o amor são 
fundamentais para a construção e realização de todo processo social para uma 
educação de sucesso, descobrindo e incentivando talentos. Parabéns aos nossos 
queridos alunos, professores,funcionários e familiares.
Postado por 
Zaide Maria Ribeiro
 em 01/07/2012 21:05
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 27/06/2012
<TÍTULO>
Frota +20

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, meioambiente, eventos.

A equipe pedagógica da 
E. M. Frota Pessoa realizou com os alunos o Frota +20 com o objetivo de 
possibilitar a construção de uma cultura de respeito à natureza e de sua 
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preservação para as gerações futuras.

A educação está atrelada às atitudes sociais, sendo que a escola é tida como 
base para formação de indivíduos conscientes e responsáveis. Portanto, um 
aprendizado focado na educação sustentável pode gerar cidadãos preocupados com 
os problemas ambientais e com suas devidas soluções. Mas, para isso, é preciso 
difundir a import
ncia da sustentabilidade na escola e como ela interfere na formação dos alunos.

Não há d
vidas de que a principal saída para equacionar o impasse entre desenvolvimento e
preservação ambiental é a educação. Reduzir, reutilizar, reciclar e repensar são
ações que devem ser incentivadas desde a inf
ncia.

O objetivo dos professores e equipe gestora da 
E. M. Frota Pessoa 
ao realizar
a ação
Frota +20 
é possibilitar a construção de uma cultura de respeito à natureza e de sua 
preservação para as gerações futuras, assim como fazer com que as crianças se 
percebam como integrantes, dependentes e agentes transformadores do meio em que 
vivem.

Vamos ver o que os alunos e professores produziram para o 

Frota +20

!

[FOTO]

[FOTO]

Trabalhos expostos no Frota +20

[FOTO]

Parabéns à equipe da E. M. Frota Pessoa por realizar uma ação que ajudará a 
transformar seus alunos em adultos preocupados com a preservação ambiental e se 
sentindo parte integrante da natureza que os cerca.

Participe também deste espaço que é nosso, das escolas, dos professores, dos 
alunos e demais funcionários que fazem parte da educação Carioca!

Nós somos a se
X
ta CRE!
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Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca na 6
 CRE

Twitter: @PatriciaGed

E-mail: 
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

6ªcre
(247)

eventos
(210)

meioambiente
(95)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns à equipe da Frota Pessoa! Vocês merecem  aplausos! Nós somos a 6ª CRE!
Postado por 
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Patrícia Fernandes
 em 27/06/2012 13:24

Parabenizo toda equipe da EM Frota Pessoa pelo MARAVILHOSO trabalho!!!!! Fiquei 
apaixonada! Muitos beijos nos miudinhos!!!!!!!!!!!!!!!!!
Postado por 
Kátia Barboza
 em 27/06/2012 20:11

Parabéns a todos os envolvidos nesse projeto belíssimo!!! As fotos revelam  
ariqueza do trabalho que vem sendo desenvolvido pela escola.
Postado por 
Christiane Penha
 em 28/06/2012 13:20
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 27/06/2012
<TÍTULO>
Peixinhos Criativos

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, educaçãoinfantil, artesvisuais.

A professora Mônica Queiroz realizou com os alunos do EI, 
a atividade Peixinhos Criativos, que foi inspirada
em um
livro de Sylvia Orthof. Com esta ação, a professora demonstrou sua preocupação 
em introduzir a linguagem da Arte na Educação Infantil.

A professora 
Mônica Queiroz
 é Pedagoga e especialista em Educação com Aplicação da Informática pela UERJ. É
tutora dos cursos de Graduação à Dist
ncia do CEDERJ/UAB. Além disso, temos a sorte de tê-la como professora do EI do 
município do Rio de Janeiro, no 
EDI Ciep Augusto César Sandino
.

[FOTO]

Segundo Sylvia Orthof, se a sereia fosse mãe, seria mãe dos peixinhos. 
Inspirados nesta parte do livro, os alunos da Educação Infantil confeccionaram 
peixinhos bem criativos que servem tanto para brincar quanto para decorar a sala
de aula.

Esta atividade, desenvolvida pela prof.
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 Mônica Queiroz, demonstra que ela acredita que
a linguagem
 da arte deve se fazer presente na Educação Infantil através do
 l
dico, do jogo, do criar, do brincar, do imaginar e do perceber; possibilitando
que a criança construa não só o conhecimento cognitivo, mas principalmente, o 
sensível.

Na turma EI 22, os peixinhos foram feitos usando cartelas de ovos, tinta guache 
e EVA. Depois, foram espetados palitos de churrasco em uma garrafa pet para 
pendurar os peixinhos.

[FOTO]

[FOTO]

Na turma EI 31, foram usados pratinhos de papelão, tinta guache e recortes de 
papel colorido. Um lindo cartaz foi montado com o tema Fundo do Mar, e os 
peixinhos foram colados nele.

[FOTO]

[FOTO]

É difícil dizer qual deles ficou mais bonito!

Parabéns à professora Mônica Queiroz por realizar atividades que propiciam o 
desenvolvimento do pensamento artístico. Por meio dele, o aluno amplia a 
sensibilidade, a percepção, a reflexão e a imaginação.

Você gostou desta postagem? Dê uma passadinha no blog da professora Mônica e 
confira os trabalhos que ela realiza com os alunos da Educação Infantil. Você 
vai ficar encantado (a)! Envie você também o seu projeto / ação para
 ser publicado no Portal Rioeduca.

Fonte: 
http://moniqueiroz.blogspot.com.br

Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca na 6
 CRE

Twitter: @PatriciaGed

E-mail: 
pferreira@rieoduca.net

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Eu adoro e sou seguidora do blog da minha xará, já tinha visto essa postagem 
sensacional. Parabéns Mônica seus trabalhos são lindos. Linda a postagem por 
aqui. bjs com muita paz e luz
Postado por 
MONICA
 em 27/06/2012 06:12

Parabéns Andréa!!!!! Estou muito orgulhosa de tê-la em nossa CRE! Seu blog está 
lindo!!!! Beijos!!!!!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 27/06/2012 13:27

Parabéns Mônica pelos seus trabalhos lindos. E fico também muito orgulhosa de 
ter sido sua aluna no CEDERJ e agora colega de trabalho.
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bjs e muita paz,
Postado por 
Andrea Tobias
 em 27/06/2012 14:14

Patrícia Fernandes, estou sem palavras...
A matéria ficou D+!!! Muito obrigada!
Mônica e Andrea, valeu pela força e por estarem sempre dispostas a trocar ideias
comigo e outros colegas professores. Assim, só temos a ganhar! 
Bjão
Postado por 
Mônica Queiroz
 em 27/06/2012 19:30

Parabéns a professora!!! Que venham novos desafios profissionais, nós precisamos
de professores comprometidos com a educação assim como você. Parabéns!!!
Postado por 
Christiane Penha
 em 28/06/2012 13:25

TIVE A OPORTUNIDADE DE CONHECER A MÔNICA E PRESTIGIAR SEU TRABALHO, PARABÉNS!
Postado por 
JÔSE CARLA
 em 16/07/2012 23:22
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 29/06/2012
<TÍTULO>
Contando História na Escola

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, educação, infantil, projetos.

A E. M. Dep. Pedro Fernandes realizou com os alunos o projeto Contando Histórias
na Escola. O projeto parte do princípio que difundir o gosto pela leitura 
através da união escola e família, é um benefício à comunidade e aos alunos.

A 
E. M. Dep. Pedro Fernandes 
atende crianças na faixa etária de 3 anos a seis meses à 6 anos. São crianças 
com personalidades e características bastante diferentes e intensas. Nesta fase,
é percebida a necessidade de desenvolvimento da autonomia, concentração, a 
construção da identidade, o desenvolvimento da imaginação e de formas adequadas 
para expressar ideias e sentimentos, de compartilhar conhecimento, trabalhar a 
linguagem oral, o respeito e a capacidade de escutar o outro e o saber esperar a
vez.
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Pensando numa forma prazerosa, para as crianças, de desenvolver essas 
necessidades, surgiu a ideia de convidar os responsáveis para contar histórias. 
Este projeto foi pensado quando a equipe pedagógica percebeu, na comemoração do 
Dia dos Avós, o interesse e alegria das vovós em contar histórias e cantar para 
as crianças. Era visível o prazer que as avós sentiam por estarem narrando suas 
histórias. E, assim, surgiu o projeto 
Contando Histórias na Escola
!

O projeto parte do princípio de que difundir o gosto pela leitura, através da 
união escola e família, é benefício à comunidade e aos alunos. A equipe da 
E.M. Dep. Pedro Fernandes 
entende que com
a união e a soma de esforços de todos, num trabalho conjunto, conseguir-se-á uma
sociedade mais preparada para a vida.

O ato de leitura é um ato cultural e social e ter acesso à boa literatura é 
dispor de uma informação cultural que alimenta a imaginação e desperta o prazer 
pela leitura. A import
ncia dos livros e demais portadores de textos
 é incorporada pelas crianças na medida que possibilitamos momentos de leitura, 
onde as crianças possam manusear e ler os livros. Um outro fato que consideramos
importante é deixar as crianças levarem um livro para casa, para ser lido junto 
com seus familiares permitindo que as crianças desde muito pequenas, possam 
construir uma relação prazerosa com a leitura. Compartilhar essas descobertas 
com seu familiares é um fator positivo nas aprendizagens das crianças, dando um 
sentido
 mais amplo para a leitura. 
(Referencial Curricular Nacional de
 Educação Infantil)

Este projeto tem por objetivo geral, desenvolver a linguagem oral e escrita dos 
alunos através da leitura e contação de histórias, integrando família e escola.

Veremos abaixo a turma da 
professora Hildene
. Nesta turma, a contação de histórias foi feita pela mãe do aluno Daniel, a 
senhora 
Maria Estela
. A mãe do Daniel contou a história 
Bibi, vai pra cama
 para os pequeninos. Ele ficou muito feliz com a presença da mamãe na escola!

[FOTO]

No dia 1
 de junho de 2012, a senhora 
Valdiva
, avó do aluno Ryann Lucas, visitou a turma EI 10 para contar a história 
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O Baile
, de Mary França.

[FOTO]

A turma ficou super empolgada! Eles queriam ver as imagens e fazer muitas 
perguntas sobre os animais do livro. Os alunos ficaram felizes com a presença de
alguém fora da rotina para animá-los com uma bonita história.

[FOTO]

O netinho da senhora Valdiva ficou muito orgulhoso com a vovó dele! Parabéns à 
vovó Valdiva!

[FOTO]
Abaixo, a mamãe 
Lucilene
 conta a história 
O Mundinho,
no auditório da escola. Os alunos da professora 
Susana 
prestaram atenção em tudo. Não perderam nenhum detalhe!

[FOTO]

Na turma EI 17, da
 prof.
 Cristiane
, quem contou história foi a 
Flávia
, mãe da aluna Hellen.

[FOTO]

Na turma da professora Patrícia, a vovó 
Marlene
 contou a história 
Os Dez 
Amigos
. 
Seu netinho Victor e as outras crianças da turma ficaram encantadas!

[FOTO]
No EI 10, 
Luciflávia
, mãe do aluno Hugo Henrique contou a história 
Magnólia
. Foi um sucesso! Seu filho Hugo ficou orgulhoso da mamãe!
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[FOTO]

No dia 19 de junho a turma do EI recebeu a visita de 
Angélica
, mãe da aluna Emanuelle. A mamãe escolheu um clássico da literatura, 
A Bela e a Fera
, que é uma das histórias de princesa que a filha adora.

Também participou da contação de histórias o primo da Emanuelle, o Raul, que é 
de nacionalidade espanhola e veio passar as férias com a prima.

[FOTO]

Parabéns à equipe da E.M. Dep. Pedro Fernandes por possibilitar momentos de 
leitura prazerosa aos alunos e à comunidade escolar.

Envie você também o seu projeto para ser publicado no Portal Rioeduca! Este 
espaço é meu, é seu, é nosso! Aproveite para divulgar o maravilhoso trabalho que
você realiza em sua escola! Nós somos a se
X
ta CRE!

Patrícia Fernandes - Representante do Rieoduca na 6
 CRE

Twitter: PatriciaGed

E-mail: 
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

6ªcre
(247)

educação
(73)

infantil
(14)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns à equipe da E.M. Pedro Fernandes. A iniciativa de vocês de trazer os 
responsáveis para a escola é maravilhosa!!!!!!
Postado por 
Patricia Fernandes
 em 29/06/2012 14:39

Parabéns a todos os profissionais envolvidos, nossos alunos merecem uma educação
de qualidade. Vocês estão de parabéns!!!!
Postado por 
Christiane Penha
 em 29/06/2012 16:25

Parabéns à todos da E.M. Dep. Pedro Fernandes pelo excelente trabalho realizado 
e aos responsáveis, nossos parceiros do dia-a-dia.
Postado por 
Ana Lúcia Coutinho
 em 29/06/2012 18:26

Agradeço a Equipe da GED/6ªCRE pela LINDA postagem do Projeto da escola.  
Parabéns para Coordenadora da escola e as professoras (minhas meninas) pela 
Educação de Excelência.
Postado por 
Júnia Raquel
 em 29/06/2012 20:06

Parabéns Júnia e Equipe pelo maravilhoso trabalho. Parabenize e agradeça aos 
responsáveis em meu nome. Dê muitos abraços apertados nos miudinhos!!!!!!!!!!!!
Postado por 
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Katia Barboza
 em 29/06/2012 20:35

Parabéns à equipe da E.M. Dep. Pedro Fernandes! O sucesso do trabalho 
desenvolvido por vocês é fruto do comprometimento com a educação! Beijo grande e
muitas saudades...
Postado por 
Renata Azevedo
 em 30/06/2012 09:15

É delicioso ver a integração escola/família acontecer através da Contação de 
Histórias. Parabéns e muitas leituras para todos.
Postado por 
Cássia
 em 30/06/2012 15:38

Parabéns pelo belíssimo trabalho!!!
Postado por 
Andrea Guerra
 em 04/07/2012 22:54
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 28/06/2012
<TÍTULO>
Concurso de Ilustrações Rioeduca - Listagem Final de Habilitados

<TAGS>
Tags: 
concursodeilustrações, rioeduca.

Concurso de Ilustrações Rioeduca 
 Listagem Final de Habilitados

Divulgamos as novas listagens após os recursos enviados via email 
nota10@rioeduca.net
..

Lembramos que as votações 
(através de cliques no botão CURTIR)
 começarão a partir da zero hora de amanhã, e se estenderão até 12 de julho de 
2012 o portal e serão direcionados aos Blogs para Votação.

Os links para os respectivos Blogs estarão disponíveis no blog.
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[FOTO]
tweet

rioeduca
(69)

concursodeilustrações
(3)

<COMENTÁRIOS>

A lista de alunos foi postada duas vezes. E a de ilustradores não foi publicada.
Postado por 
Vinícius
 em 25/06/2012 19:35

Gostaria de saber como e quando será feita a votação aos trabalhos, conforme 
colocado anteriormente no edital. Me preocupa, pois os alunos me perguntam 
frequentemente como devem proceder, e tenho receio de acabar perdendo o prazo. 
Isso que seria bem decepcionante para os alunos. Obrigada, Fabiana Alcantara
Postado por 
Fabiana Alcantara
 em 26/06/2012 14:42

Quando iniciaram e quando terminaram as inscrições?
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Postado por 
Glauce Fontes
 em 27/06/2012 08:20

Qual o endereço para votação?
Postado por 
MARIA
 em 04/07/2012 21:25
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 02/07/2012
<TÍTULO>
Troféu Rioeduca 2012 - Listagem Final de Habilitados

<TAGS>
Tags: 
troféurioeduca.

Divulgamos nova listagem dos habilitados para a Votação Popular que ocorrerá a 
partir do dia 02 de julho.

Após avaliação criteriosa dos recursos enviados, alguns deferidos e outros 
indeferidos, divulgamos a listagem final dos habilitados à votação no Troféu 
Rioeduca 2012 que começará no primeiro minuto da próxima segunda-feira.

Como ocorrerá a votação?

1. O sistema de reconhecimento de habilitados para votaçã

o está diretamente ligado ao cadastro da Educopédia***. Acesse-o usando o login 
e senha que usa para utilizar a plataforma de aulas digitais.

***IMPORTANTE: caso tenha qualquer problema d

e acesso à Educopédia, envie email para educopedia.suporte@rioeduca.net

Esta postagem também poderá ajudá-lo a acessar a Educopédia: 
Acesso à Educopédia e ao Rioeduca.

2. Após fazer o login no sistema, selecione as categorias separadamente para 
votação. Ou seja, você pode clicar em cada uma e só serão exibidos os projetos e
blogs referentes à categoria selecionada.

3. Não é necessário que você vote em todas as categorias quando logar. Portanto,
é possível que você acesse a votação mais de uma vez, entrando com login e 
senha, porém apenas será possível votar nas categorias em que ainda não votou.

Página 1755



RIOEDUCA 2

4. Você poderá clicar e acessar as categorias em q

ue já votou, mas a 
nica coisa que visualizará será a exibição dos votos parciais da votação para a 
categoria selecionada.

Não haverá votação popular para os Blogs de Alunos. Como apenas três blogs foram
habilitados, estes já estão automaticamente como finalistas.

[FOTO]

[FOTO]
tweet

troféurioeduca
(32)

<COMENTÁRIOS>

Estamos habilitados!! Legal! Que emoção! Obrigada!!
Postado por 
Renata Albudane
 em 25/06/2012 18:48
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Vamos aguardar e a partir de 02 de julho votar muitoooooooooooo!
Postado por 
Neilda
 em 25/06/2012 19:07

Parabéns a todos os participanete.Desejo sucesso!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 25/06/2012 21:29

Que legal !!!!! Fomos habilitados....uma prévia da vitória ? Que seja !!!!!! 
Bora votar, galera !!!!!!
Postado por 
Regina Alves
 em 25/06/2012 22:24

Q alegria!!! Parabéns a tds os classificados!!!
Postado por 
Mara Lucia
 em 25/06/2012 22:36

Também fomos habilitados! Feliz e nervosa!!!! Sucesso para todos!
Postado por 
Karla Antunes
 em 25/06/2012 22:51

Fiquei feliz de ter estar habiltada de novo!!! Esperando o dia 02 para 
começar...Obrigada! 
Muita luz para todos!
Postado por 
Maria Delfina
 em 26/06/2012 00:52

E.M. FUNDAÇÃO LEÃO XIII muito feliz por concorrer pelo 2º ano consecutivo ao 
TROFÉU RioEduca, categorias: BLOG DA ESCOLA: http://emleaoxiii.blogspot.com e 
PROJETO CIDADANIA: DO SÃO CARLOS PARA O MUNDO.
Abraços. Aguardamos a visita de vocês em nosso blog.
SABRINA GUEDES
Postado por 
SABRINA GUEDES DE OLIVEIRA
 em 26/06/2012 02:07

Meu blog nem chegou a constar na listagem da 3ª CRE, não entendi a razão. Fazer 
o quê?
Postado por 
sergio josé dias
 em 26/06/2012 08:22

Estamos muito felizes com a habilitação para o Troféu Rioeduca. É muita 
emoção!!!!!!! É muita adrenalina!!!!!!!!! É a alegria de participar!!!!!
Estamos ansiosas para o início da votação.
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Beijos e boa sorte para todos os participantes!
Postado por 
Valeria Silveira
 em 26/06/2012 09:04

Estamos todos muito felizes por particpar pela primeira vez do Troféu Rioeduca. 
Agora nos resta torcer pelos votos.
Postado por 
Marta Fernandes Damião
 em 26/06/2012 09:10

Professor Sergio, na listagem há apenas o nome dos que foram habilitados. Os 
inabilitados, em qualquer modalidade, não estão na listagens.
Postado por 
Lilian Ferreira
 em 26/06/2012 10:09

A E. M. Floriano Peixoto esta muito feliz pela participação no Troféu Rioeduca e
agora vamos escolher o melhor, torcendo para ser o nosso.
Postado por 
Antonio Carlos fernandes
 em 26/06/2012 10:45

Também muito feliz pela minha escola Bricio Filho estar habilitada. Muita 
emoção!!! Nossos trabalhos divulgados. Vamos votar muito!!!!! Sucesso para 
todos!
Postado por 
MONICA
 em 26/06/2012 11:45

Muito feliz por representar este grupo de trabalho maravilhoso!
" no princípio era a ação" Wallon
Postado por 
Bárbara Portilho
 em 26/06/2012 12:19

MUUUUUUITO FELIZ!!!! Eu e minha equipe trabalhamos muito neste projeto e estamos
colhendo os frutos da dedicação e perseverança.Vamos votar muito.
Postado por 
Carmen Lucia Ferreira
 em 26/06/2012 12:29

É com grande satisfação que recebemos a notícia de que o BLOG da nossa escola 
está concorrendo ao TROFÉU RIOEDUCA 2012!!! Afinal, ele foi elaborado com todo 
carinho e dedicação. Sabemos da responsabilidade que é ter em nossas mãos uma 
ferramenta que nos aproxima ainda mais dos nossos alunos, colegas de trabalho, 
pais... E, por esse motivo, caprichamos nas postagens, nos links indicados, no 
layout!
Acessem agora mesmo!!!
http://emcomunidadevg.blogspot.com
Postado por 
Fernanda Lúcia
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 em 26/06/2012 13:39

Nossa! Que ótimo Mais uma etapa vencida!!!!
Postado por 
maria de fátima alves de oliveira
 em 26/06/2012 13:54

A nossa Creche Municipal Sonho Infantil está na final! Estamos na torcida!!!
Postado por 
KÁTIA GOMES
 em 26/06/2012 14:37

Parabéns Sempre Vida Dique!! Fiquei muito feliz em saber que a minha creche foi 
habilitada... Obrigada!!! Amigos não esqueçam de votar!!! Rs!!!
Postado por 
Jocilene Bicas
 em 26/06/2012 19:22

Parabéns para todos os "blogueiros" da Rede Municipal do Rio.
Postado por 
Andréa Fonseca
 em 26/06/2012 19:50

Muitíssimo feliz por ver o blog do GEC André Urani na listagem!!! Parabéns a 
todos que estão comprometidos com os registros das ações que ocorrem no 
cotidiano de suas escolas. Penso que o grande barato deste Projeto Rioeduca é 
fomentar essa relação dos Educadores e Educandos com as mídias digitais, pois 
sabemos que "blogar" ou "bloguear" não é apenas escrever postagens, mas dominar 
diferentes ferramentas digitais e usa-las com criatividade. 
Que os nossos blogs sejam bastante visitados!
Sucesso e Paz para todos!!!
:-)
Postado por 
Lindomar Araujo
 em 26/06/2012 20:50

Fomos habilitados !!!!!!!!! Que legal !!!!! Agora é só aguardar 2 de julho e 
começar a votação !!!!!  Parabéns à todos os participantes !!!!
Postado por 
Andrea Pinto
 em 27/06/2012 00:02

Nós, professores, funcionários e alunos da E. M. Nações Unidas estamos felizes 
com a habilitação do nosso Blog. Estamos confiantes numa excelente votação.
Postado por 
Nilton Barbosa Filho
 em 27/06/2012 01:14

Parabéns a todos os participantes pelos belíssimos trabalhos!! Sucesso a 
todos!!!
Isabela Pires do Ciep Amílcar Cabral
Postado por 
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Isabela Pires
 em 27/06/2012 09:15

Muito gratificante saber que nosso projeto foi classificado. Reconhecimento de 
um ano de dedicação  e muito trabalho voltado para a belíssima obra  desse 
competente professor/educador/cantor Zé Zuca. Partabéns Leonardo da Vinci, 
Parabéns Zé Zuca!!!!
Postado por 
Celia Regina V. Silva Oliveira
 em 27/06/2012 19:34

"Arte na Escola Pública'   concorrendo ao troféu Rioeduca com muita honra!!!!!
Postado por 
janete Martins Bloise
 em 27/06/2012 22:49

Que bom!Maravilhoso este reconhecimento de um trabalho bem feito por todo o 
nosso EDI.
RUMO À VITÓRIA!
Postado por 
Angela Barbosa
 em 27/06/2012 23:40

Que máximo!!!
Nós da Classe Hospitalar ficamos felizes com a oportunidade de participação.
Obrigada!
Postado por 
Karla Bastos
 em 28/06/2012 11:53

Que alegria! Equipe Honduras, nosso Projeto foi habilitado!Só por mostrar nosso 
trabalho, já valeu.
Postado por 
Marcia Patrocinio
 em 28/06/2012 20:47

Poxa, NENHUM aluno da minha UE possui e-mail (fato já comunicado ao suporte) e 
90% dos professores tem problemas no e-mail rioeduca com a senha de acesso (tb 
já comunicado ao setor responsável)...sendo assim...somente 2 pessoas da minha 
UE poderão logar e votar????  Como resolver esses problemas até segunda, já q ñ 
dependem de nós? Obrigada!
Postado por 
Mara
 em 29/06/2012 12:37

Professora Mara, O vínculo é com o cadastro Educopédia. Muitas vezes a conta de 
email apresenta problema, mas o acesso à Educopédia, não.
Informe os problemas encontrados no acesso à Educopédia ao email fornecido nesta
postagem. Quanto aos problemas com a conta de email Rioeduca, peço que preencha 
este formulário (http://www.rioeduca.net/programasAcoes.php?id=35).
Postado por 
Lilian Ferreira
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 em 29/06/2012 13:12

Nós da E.M. IV CENTENÁRIO estamos muito felizes pelos blogs habilitados e 1 
finalista. Todos estamos empenhados em realizar uma boa campanha e cientes da 
competição saudável, desejamos boa sorte a todos!!
Postado por 
Cristiane Mesquita
 em 29/06/2012 13:41

Estamos felizes por aqui.
O projeto do Grêmio foi selecionado e já é finalista! Os blogs da escola 
www.emivcentenario.blogspot.com.br e o da professora www.tiacrismesquita.com.br 
também foram selecionados! Estamos com fé que tudo dará certo. Não deixem de 
acessar e votar! Nosso trabalho, não desmerecendo os demais que são ótimos, são 
muito bons também. Toda a comunidade escolar está empenhada. Obrigada!
Postado por 
Monique Dias Manso
 em 29/06/2012 13:45

Estou muito feliz por saber que o trabalho da nossa Creche foi habilitado. É um 
grande incentivo para continuarmos realizando as nossas ações com entusiasmo, 
profissionalismo, dedicação e com muito amor. Obrigada pelo reconhecimento do 
nosso trabalho e parabéns a todos os participantes! E agora é só torcer!!! Bjs
Postado por 
Maria Amélia Rodrigues
 em 29/06/2012 14:01

Nós da EM 08.033.023. Pintor Lasar Segall ficamos muito felizes, por estarmos 
entre os finalistas do Troféu RIOEDUCA na categoria Projeto"Uma onda de Leitura"
que homenageia a escitora Roseana Murray. Fomos habilitados!Obrigada!!!!!!
Postado por 
SONIA MARIA DA SILVA
 em 29/06/2012 17:14

Vamos lá galera!!!!!!!! Vota aí no nosso Projeto! Legal demais, pode ter 
certeza.
Postado por 
Adilma Paixão
 em 30/06/2012 00:11

A nossa equipe do EDI Tânia Maria Larrubia Gomes está muito feliz de estar 
concorrendo ao Troféu Rioeduca 2012. Estamos habilitados sim. É muita emoção!!!
Postado por 
Maria José Aguiar
 em 30/06/2012 00:20

Ufaaaaaaa! Que alívivio! A Classe especial está habilitada!!!! Mais uma 
conquista! Parabéns aluninhos da Classe especial!!!
Postado por 
Fernanda Oliveira
 em 30/06/2012 07:13
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Que legal!!!!!!!!!!!! Estamos na competição... Agora é fazer bastante campanha 
para chegar até a final!!! Valeu Equipe! Valeu alunos!!!!!!
Postado por 
Vanuzia
 em 30/06/2012 16:48

Muito bom estar entre os finalistas com "Que o mundo nos veja como uma cidade de
leitores". Porém, quando se clica no link acima referente ao projeto, abre 
outro. Peço, por favor, consertarem. Obrigada.
Postado por 
Martha Gomes
 em 01/07/2012 09:26

Parabéns a todos os participantes! A festa é de todos nós!

Escolhe um trabalho de que gostes, e não terás que trabalhar nem um dia na tua 
vida.
(Confúcio)

http://www.facebook.com/mariahelenalimadasilva
Postado por 
Maria Helena Lima da Silva
 em 02/07/2012 11:13

Trabalho feito com muitas mãos!!! Parabéns equipe!!!
Postado por 
Elaine
 em 02/07/2012 22:56

Estamos habilitados! Parabéns a todas as professoras envolvidas no projeto 
APRENDENDO,CRIANDO E BRINCANDO COM A TURMA DA MÔNICA.Vamos 
votar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Postado por 
Rejane
 em 04/07/2012 22:34
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 29/06/2012
<TÍTULO>
O Papel Social Transformador da Maestrina Chiquinha Gonzaga

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, patronos, blogsdeescolas.
Chiquinha Gonzaga foi a primeira maestrina do Brasil! 
Ela foi uma mulher que acreditou e lutou por seus ideais, o que a tornou a maior
personalidade feminina da história da m
sica popular brasileira e uma das expressões maiores da luta pelas liberdades no
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país.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet

blogsdeescolas
(402)

8ªcre
(193)

patronos
(25)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns e muito sucesso a todos do CIEP! Éééé da oitava!!!!! Grande abraço da 
Jô
Postado por 
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Jô Cruz
 em 29/06/2012 13:53

Não há como negar que é brilhante informar sobre os patronos das escolas do Rio 
de Janeiro! Muito bom e importante para alunos e nós, da comunidade. Parabéns, 
professora Neilda! Parabéns, Ciep Chiquinha Gonzaga!
Postado por 
Nilza
 em 29/06/2012 16:34

Parabéns para toda a equipe pelo belo trabalho desenvolvido!
Postado por 
Elizabeth Maia
 em 29/06/2012 16:54

Parabéns Neilda pela sua publicação .
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 01/07/2012 00:15

A equipe do Ciep Mestrina Chiquinha Gonzaga agradace a Profª Neilda por todo o 
apoio que tem dado ao nosso blog, apoio esse desde da sua criação.
Postado por 
Elizabeth Maia
 em 01/07/2012 11:46

Parabéns pelo trabalho, Edinha Diniz. É reconfortante saber você faz esse 
trabalho de preservação da memória cultural do Brasil.  Se me permite, posso 
fazer a recomendação de um documentário sobre Chiquinha, que você pode adicionar
a sua página. Divulguei no meu blog o Acervo Chiquinha Gonzaga Online, que tem 
mais de 300 partituras da compositora para download gratuito. Nesse post, também
inclui o vídeo. Se lhe interessar, aqui vai o endereço: 
http://www.zapmusico.com.br/blog/chiquinha-gonzaga/ 
Postado por 
Gabriel Ferraz
 em 14/05/2013 22:01
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 04/07/2012
<TÍTULO>
A Sustentabilidade Como Tema na E. M. Pintor Lasar Segall

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.
A Educação para a Sustentabilidade é
um assunto em evidência nas escolas, nos 
ltimos dias.
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Na E. M. Pintor Lasar Segall, a RIO+20 trouxe não só o debate sobre o tema, mas 
também a prática de diferentes ações, buscando a maior reflexão sobre maneiras 
de preservar o meio ambiente e colaborar assim com a melhor qualidade de vida.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Durante a semana das atividades
toda a escola refletiu sobre os 3 Rs:

[FOTO]

[FOTO]
Ilustração dos 3Rs
: vivasimplicidade.wordpress.com 

[FOTO]
tweet

8ªcre
(193)
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<COMENTÁRIOS>

Os 3Rs! Eu não sabia o que significa esta expressão. Muito legal! Rioeduca 
compartilhando Informação e Formação. Sou fã!
Postado por 
Nilza F. Silva
 em 04/07/2012 10:53

Conscientizar os alunos para um Mundo Sustentável, onde cada um precisa fazer a 
sua parte,é um dos principais obejetivos da 
escola.Parabéns!!!!!!!!!!!!!!!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 04/07/2012 13:32

É verdade a ecola está de parabéns pelas atividades desenvolvidas. Parabenizo 
todas as professoras da escola que sempre colaboram para um bom trabalho!!!! E 
parabenizo também o portal RIOEDUCA e em especial a professora Neilda pela 
postagem nota dez.
Postado por 
Sonia Maria da Silva
 em 04/07/2012 14:18

Neilda é nota 1000!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 04/07/2012 21:33

Ser sustentável hoje é estar na moda! O tema é recorrente em todas as escolas e 
a nossa não poderia ficar de fora!`
Parabéns a todos os professores envolvidos nesse projeto e em especial a 
professora Neilda (do Rioeduca) pela paciência e atenção dispensada à Pintor 
Segall.
Valeu
Postado por 
Ana Paula
 em 04/07/2012 22:58

Coisa mais querida de ver esses rostinhos e sorrisos dos nossos alunos! Muito 
sucesso para todos vocês!!! Jô
Postado por 
Jô Cruz
 em 14/07/2012 11:28

Em nome da escola, eu CP Sonia Maria agradeço o comentário da Jô Cruz.
Valeu!
Postado por 
sonia maria da silva
 em 16/07/2012 22:48
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 02/07/2012
<TÍTULO>
Feira da Sustentabilidade

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.
A Feira de Sustentabilidade da Escola Municipal Joaquim Manoel de Macedo, 
localizada na Ilha de Paquetá, foi um sucesso ! As crianças ficaram encantadas 
com a própria produção e a dos colegas. Todas as turmas prepararam trabalhos 
para serem expostos, tudo com muita responsabilidade e criatividade.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todos os envolvidos neste lindo projeto. Ficou Show!
Postado por 
JOSÉ LUIZ
 em 02/07/2012 08:59

Parabéns a equipe! Em um cenário tão privilegiado como Paquetá é uma alegrai ver
as crianças se envolvendo tão intimamente com a temática.
Beijo carinhoso,
Cláudia Reis
Postado por 
Claudia Reis
 em 02/07/2012 12:13
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 05/07/2012
<TÍTULO>
Jogos Estudantis na Escola Municipal Canadá

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.
Localizada no Morro do São Carlos (rua São Carlos, 181, Estácio/RJ), a Escola 
Municipal Canadá foi fundada na década de 20, com o nome Rio Grande do Norte. Em
1944, a escola recebeu o nome atual. HOje, ela atua como 
Escola do Amanhã e atende alunos da Educação Infantil ao 5
 ano do Ensino Fundamental. Alunos e professores estão orgulhosos por terem 
participado no mês de junho dos Jogos Estudantis no Maracanãzinho.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

     .
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[FOTO]

projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

PARABÉNS!!!!! Essa equipe é show!!!!
Postado por 
JOSÉ LUIZ
 em 05/07/2012 08:17

Parabéns!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 05/07/2012 21:57
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Segunda-feira, 02/07/2012
<TÍTULO>
Vivenciando o Alfabeto com o Corpo

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, projetos.

A expressão corporal desempenha um papel de muita import
ncia no contexto do aprendizado e da
comunicação. Funciona ela, algumas vezes, como meio de reforçar uma idéia que 
está sendo transmitida. 

Levando essa afirmativa 
em consideração, a Professora 
Roberta Bighi,
 da
Escola Municipal Cônego Fernandes Pinheiro,
 desenvolveu uma atividade multidisciplinar com os seus alunos do 1
 ano. A atividade envolveu simultaneamente o processo de alfabetização, os 
movimentos do corpo e o Projeto Pé de Vento.

[FOTO]

O Corpo Expressa o Alfabeto

O movimento é comunicação, e comunicar uma mensagem é utilizar uma linguagem, a 
linguagem corporal. O movimento é o instrumento dessa linguagem. Para enviar 
essa mensagem, não se requer nenhuma condição, nem idade, nem sexo
 Todos os indivíduos aceitarão, com atenção e interesse, o gesto da comunicação 
corporal.
 Siqueira (2008).

A Educopédia está presente na Escola Municipal Cônego Fernandes Pinheiro. Levei 
para as salas o vídeo do Pé de Vento 
 Funk do Alfabeto. Eles adoraram e cantaram juntos. Todos assistiram e se 
divertiram com o macaquinho dançando. Após visualizarem o vídeo que traz o 
alfabeto mostrei a eles as letras no quadro. Após esse trabalho começamos a 
construir as letras do alfabeto com o corpo.

[FOTO]

O corpo está todo o tempo presente no aprendizado de uma criança. Com o corpo 
ele desenvolverá sua capacidade de comunicação, criatividade e interação. 
Construímos assim o alfabeto com as turmas EI 20, EI 21, 1102 e 1103.
[VÍDEO]

Com este trabalho desenvolvido em sala de aula juntamente com os alunos, eles 
podem compreender a import
ncia do corpo humano. Através dele conseguimos construir as letras vivenciando 
assim o alfabeto de uma forma diferente e divertida. Todas as crianças 
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participaram e conforme as letras surgiam todos ficaram encantados.
 Texto: Professora
Roberta Bighi

Acompanhe essa e outras novidades no blog da 
E.M.
Cônego Fernandes Pinheiro.

[FOTO]
tweet

projetos
(334)

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pelo trabalho!
É muito bom ver as crianças aprendendo e se divertindo!
Postado por 
maria do carmo
 em 02/07/2012 08:10
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Parabéns pela criatividade .Interessante o trabalho Vivenciando o Alfabeto com o
corpo.
Postado por 
Fatima  Lucia Braga
 em 02/07/2012 20:43

Parabéns Roberta pelo seu ótimo trabalho.Quando vi no blog da Cônego, achei 
maravilhosa a sua idéia. Seu trabalho é muito bom. Parabéns a Ana pela excelente
postagem. Muita Luz!
Postado por 
Maria Delfina
 em 02/07/2012 23:06
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 05/07/2012
<TÍTULO>
Uma Visita Direto da Holanda

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, eventos, projetos, riodeleitores.

Em contato com crianças, escritores incentivam o prazer da leitura e ainda 
estimulam a produção de novos escritores. Esse foi o objetivo de
Sieb Posthuma - Escritor e Ilustrador Holandês - ao visitar a 
Escola Municipal Holanda
.

[FOTO]

[FOTO]

Sieb Posthuma é
um dos mais prestigiados e premiados autores e ilustradores de livros infantis 
da Holanda, com obras publicadas em vários países. Ganhou diversos prémios, 
incluindo o 
Pincel Dourado 2009
 para o melhor livro ilustrado. Além de escrever e ilustrar um amplo leque de 
obras e de colaborar com jornais e revistas, produziu filmes de animação para a 
Rua Sésamo e concebeu os cenários para o balé Coppelia da conceituada Companhia 
Nacional de Bailado da Holanda (2008).
Os seus livros ilustrados se destacam
pela expressividade, pela atmosfera e
pelo uso de cores.

Para escrever Rina, a pequena fox terrier, Sieb Posthuma inspirou-se nas 
aventuras
da própria cadela. O primeiro livro foi
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publicado em 2001 e, em 2002, recebeu
uma menção honrosa do jurado do prêmio
Griffel. Desde então, Rina, a pequena fox
terrier tornou-se uma personagem com
roteiro gráfico semanal no conceituado
jornal holandês nrc Handelsblad.

Sieb Posthuma 
com os alunos da Escola Municipal Holanda

[FOTO]

Nossa manhã 
foi muito animada para a Comunidade Escolar da E. M. Holanda. Recebemos a visita
do escritor, ilustrador, cartunista e designer Holandês Sieb Posthuma e do ator 
também Holandês Tom Meijers.

[FOTO]

O autor contou a história em holandês sendo simultaneamente traduzida e 
dramatizada pelo ator. As crianças interagiram.
Estamos muito contentes pelos eventos de que nossos alunos estão participando, 
principalmente por nossa comunidade não ter muitas oportunidades.

Texto - Professora Regina / Gestora da Unidade

Parabéns a todos da equipe da Escola Municipal Holanda por promoverem atividades
que coloquem os alunos em contato direto com o mundo literário. Atividades como 
essa contribuem para a formação de um leitor autônomo e critico.

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

eventos
(210)

riodeleitores
(165)

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns equipe da EM Holanda. Vocês são nota dez!!!  Bjks
Stella Reis - E/SUBE/4ªCRE/GED
Postado por 
STELLA REIS
 em 05/07/2012 08:09

Legal  a visita do escritor, ilustrador, cartunista e designer Holandês Sieb 
Posthuma e do ator também Holandês Tom Meijers .As crianças devem ter gostado 
muito.Eu não estando lá achei o máximo.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 05/07/2012 22:00

Muito bom!!! Toda escola, envolvida no evento, que foi marcante.Agradeço como 
professora dessa U.E.a oportunidade que o Consulado Holandês,nos proporcionou.
Postado por 
Helena Salomão Guimarães
 em 10/07/2012 17:03

Foi um dia, inesquecível. Agradeço o Consulado Holandês, por nos ter 
proporcionado  momentos de grande interação com ilustres  personalidades, autor 
e ator,de grande renome na Holanda.
Postado por 
Helena Salomão Guimarães
 em 10/07/2012 17:20
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Sexta-feira, 29/06/2012
<TÍTULO>
Concurso de Ilustrações - Votações Abertas

<TAGS>
Tags: 
concurso, artes, rioeduca.

Votação do I Concurso de Ilustrações Rioeduca

Lembramos que para participar da votação, é necessário 
curtir
 o trabalho e, por isso, o votante precisará possuir um perfil no facebook. As 
votações através do botão curtir serão encerradas no dia 12 de julho, às 23h e 
59 min e os vencedores serão os trabalhos mais 
curtidos
.

Entrando no facebook, não se esqueça de curtir também as páginas da 
Educopédia
e do 
Rioeduca
. Assim receberão atualizações frequentes sobre os projetos e programas da nossa
rede.

Blogs para Votação

BLOG DE ILUSTRADORES (GERAL)

BLOG DE ILUSTRAÇÕES DE PROFESSORES

BLOG DE ILUSTRAÇÕES DE ALUNOS

Listagem Nominal dos Concorrentes

PROFESSORES

ALUNOS

ILUSTRADORES - GERAL

[FOTO]
tweet
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rioeduca
(69)

concurso
(16)

artes
(14)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 13/07/2012
<TÍTULO>
Arraiá da Sinhá Rosa... Anarriê!

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, projetos.

A Creche Municipal Gercinda Rosa Fonseca,

     em clima de festejos juninos, trabalha 
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com seus alunos o subprojeto Brincando e Aprendendo no Arraiá da Sinhá Rosa.

A 
Creche Municipal Gercinda Rosa Fonseca
 está desenvolvendo
o subprojeto 
Brincando e Aprendendo no Arraiá da Sinhá Rosa,
com duração de três meses, tendo iniciado
no mês de
junho estendendo-se até o
mês de agosto, com objetivos, entre outros, de socialização, buscando nas m
sicas, brincadeiras, jogos, desenhos, comidas típicas, recorte e colagem, 
pintura, filmes, etc... subsídios para que os pequeninos enriqueçam seus 
conhecimentos.

Sua equipe é composta por profissionais competentes que, em parceria com a 
Direção_ prof
 Clauzete 
e Diretora Adjunta, prof
 Andréia, mantêm a C. M. Gercinda Rosa Fonseca com o propósito de sempre 
oferecer o melhor para seus alunos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Direção (na foto acima)
e Equipes

Projeto Brincando e Aprendendo no Arraiá da Sinhá Rosa

JJJJJJ

Justificativa: 

Como estamos chegando no mês de junho, estaremos trabalhando o tema: Festa 
Julina. A Festa Junina é uma excelente oportunidade de engajar diversas 
atividades interdisciplinares e ampliar o universo linguístico, pois se 
constitui uma temática rica onde podem ser explorados diversos tipos de 
linguagens, resgate de brincadeiras, culinária típica e outros. A escola tem um 
papel importante na valorização das tradições, portanto este projeto integrará a
comunidade escolar e ocorrerá durante todo o mês de junho.

Objetivos:

- Incentivar nos alunos o gosto pelas festas juninas, oferecendo-lhes 
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oportunidade de descontração, socialização e ampliação de seu conhecimento 
através de atividades diversificadas, brincadeiras, pesquisa e apresentações 
características destes festejos que fazem parte do folclore brasileiro, 
ressaltando seus aspectos, popular, social e cultural;

     -
 Conhecer a origem e as características das festas juninas;

     -
 Admirar e respeitar o trabalho do homem do campo;

     -
 Desenvolver a socialização da criança, incentivando o trabalho em grupo;

     -
Valorizar a tradição das festas juninas;

     -
 Socializar com a comunidade escolar e familiar;

     -
 Desenvolver a linguagem oral;

     -
 Ampliar o vocabulário;

     -
 Estimular a criatividade e imaginação através de atividades relacionadas ao 
tema;

     -
 Incentivar o gosto pela culinária junina;

     -
 Conscientizar sobre os perigos dos balões e fogos de artifício;

     -
 Propiciar às crianças a participação em diversas brincadeiras.

Desenvolvimento:
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As atividades serão elaboradas de modo a enriquecer o conhecimento da criança 
quanto aos costumes das festas juninas e à socialização. Dessa forma, 
serão utilizados: m
sicas, brincadeiras, jogos, desenho, comidas típicas, recorte e colagem, 
pintura, filmes e etc.

Recursos:

Livros, CDS, Dvds, fantoches, materiais pedagógicos diversos, sucatas, etc...

Culmin
ncia:

Exposição de trabalho e uma festa julina com a participação dos pais, no dia 12 
de julho, com apresentação de danças pelas turmas dos maternais e berçários e 
exposição de trabalhinhos sobre o folclore durante o mês de agosto.

A

gradecemos
a Creche Municipal Gercinda Rosa Fonseca pelo empenho e dedicação em prol da sua
Comunidade Escolar, além de compartilhar com todos os leitores do Portal Roeduca
este subprojeto.

Conheça este e outros projetos da CM Gercinda Rosa Fonseca

http://cmgfonseca.blogspot.com.br/

Escolas e professores, querem publicar um projeto ou uma atividade que fez a 
diferença na vida de seus alunos? Então, escreva para o Rioeduca, clicando 
SOBRE NÓS 
e contate o professor representante da sua CRE.

Regina Bizarro_ Representante do Rioeduca 5
CRE

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

[FOTO]
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projetos
(334)

5ªcre
(268)

<COMENTÁRIOS>

Fico feliz em ver a Creche que tanto amo e que fez parte da minha vida por 6 
anos a frente da direção, continuar a desenvolver um trabalho de qualidade e ver
em cada rosto a felicidade.
Beijos a todos,
Mônica Pimenta
Postado por 
Mônica Pimenta
 em 13/07/2012 09:12

Parabéns pela lindo "Arraiá da Sinhá Rosa"  e por integrar Festa Junina ao 
Pedagógico da escola.A festa junina deve contribuir para ensinar e aprender e 
não somente  uma diversão e forma de arrecatar dinheiro para escola.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 13/07/2012 10:53

Regina, que felicidade em ver uma publicação sobre a Creche Gercinda. Minha 
família conheceu a patrona da creche e fico muito contente em saber do excelente
trabalho que está sendo desenvolvido naquela comunidade que mora no meu coração.

Renata Carvalho _ Rioeduca 2ªCRE
Postado por 
Renata Carvalho
 em 13/07/2012 15:40
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Amei!!! Equipe Mil!!!
Postado por 
Marilene
 em 15/07/2012 17:57

Muito bom. Todas as atividades que realizamos na creche devem servir pra 
aprendizagem das crianças.
Postado por 
CÁTIA
 em 15/07/2012 18:15
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 17/07/2012
<TÍTULO>
Espaço de Desenvolvimento Infantil Karine Lorraine

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, edi.

Há um ano a Secretaria Municipal de Educação inaugurou mais um Espaço de 
Desenvolvimento Infantil na cidade do Rio de Janeiro,
o EDI Karine Lorraine que vem desenvolvendo um trabalho de qualidade
 no bairro de Honório Gurgel.

[FOTO]

Desde julho de 2011 a 5
 Coordenadoria Regional de Educação tem o orgulho de coordenar o EDI Karine 
Lorraine em
homenagem a menina Karine Lorraine Chagas de Oliveira, de 14 anos, uma das 
vitimas do massacre de
Realengo em abril do mesmo ano.

Espaço de Desenvolvimento Infantil Karine Lorraine

O EDI Karine Lorraine está localizado a Rua Ururaí, 550, bairro de Honório 
Gurgel, próximo a Vila Olímpica e foi inaugurado dia 21 de julho de 2011, tendo 
na
gestão
atual a
professora Jussara e sua equipe. O EDI atende crianças da creche
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à pré-escola.

A comunidade festejou este acontecimento e com carinho renderam homenagens à 
menina, uma das vítimas da EM Tasso da Silveira, em Realengo. Estiveram 
presentes no dia da inauguração a família da menina Karine Lorraine, a 
Secretária Municipal de Educação, Claudia Costin, e outras autoridades. 

É a SME e a Prefeitura do Rio oferecendo

as crianças
de Honório Gurgel uma educação de qualidade desde o Berçário
à Educação Infantil.

[FOTO]

[FOTO]

Uma pequena vida e uma grande hstória,
Karine Lorraine - Patrona do EDI

Karine Lorraine Chagas de Oliveira
 cursava o 9
 ano na EM Tasso da Silveira (Realengo), tinha
14 anos e vivia com a avó desde os dois anos de idade. Estava empolgada com o 
atletismo que começara a praticar na Academia da Polícia Miitar
e
animava-se em participar da Olimpíada. Além de gostar de esportes, gostava de m
sica e era fã do cantor Justin Bieber. Era muito carinhosa, tímida, mas 
brincalhona. Era dedicada aos estudos e botafoguense ferrenha, embora fã de 
Neymar. 

Em abril de 2011 sua vida foi interrompida por uma fatalidade, porém
Karine
ficará lembrada em todos os corações
pela pessoa que foi neste curto espaço de tempo e
perpetuará pela história na educação carioca.

Karine
foi mesmo especial!

Convidamos a todos conhecerem o blog da EDI Karine Lorraine (clique na imagem).

[FOTO]

Escolas e professores, querem publicar um projeto ou uma atividade que fez a 
diferença na vida de seus alunos? Então, escreva para o Rioeduca, clicando 
SOBRE NÓS 
e contate o professor representante da sua CRE.
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Regina Bizarro_ Representante do Rioeduca 5
CRE

E-mail: reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

[FOTO]

5ªcre
(268)

edi
(36)

<COMENTÁRIOS>

Sucesso a toda equipe deste EDI  Karine Lorraine .Linda homenagem a menina  
Karine Lorraine vítma do massagre de Realengo  .
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 17/07/2012 22:41
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no dia 14 de setembro karine completaria 16 anos eu continuo amamo minha filha 
porque o amor numca morre ela estar numa missao muito importante pra DEUS
Postado por 
sheila pimentel chagas
 em 10/09/2012 19:04

Meu filho Felipe, faz parte do PIC, e ele gosta muito!! E eu estou muito feliz 
com a Equipe que cuida dele.
Postado por 
Solange Mendes
 em 12/09/2012 08:18
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 02/07/2012
<TÍTULO>
História e Arte no Blog da E. M. José da Silva Araújo

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, blogsdeescolas, artesvisuais.

Visitando o blog da E. M. José da Silva Ara
jo, que está localizada no bairro do Alto da Boa Vista, encontramos informações 
sobre a história da unidade escolar e registros de uma visita que os alunos 
fizeram ao Museu Casa do Pontal.

História da E. M. José da Silva Ara
jo

[FOTO]

A E. M. José da Silva Ara
jo foi fundada em 24/04/1929 com o nome de Heitor Lira da Silva, após o prédio 
ter sido cedido pelo Sr José da Silva Ara
jo à antiga prefeitura do Distrito Federal. 

José da Silva Ara
jo faleceu em 1939, aos 82 anos, e no mesmo ano, em homenagem ao doador do 
prédio, a escola passou a chamar-se E. M. José da Silva Ara
jo. 

Atualmente, a escola conta com sete turmas da Educação Infantil ao quinto ano do
Ensino Fundamental atendidas em dois turnos. Conta com uma equipe pedagógica 
comprometida com o desenvolvimento do alunado, composta de um Diretor, Diretora 
Adjunta, Coordenação Pedagógica, seis professores regentes e professores de Sala
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de Leitura, Artes, Inglês e Educação Física. Contamos ainda com funcionários de 
apoio como gari, merendeiros e porteiro. 

No dia a dia, a escola conta com a participação da comunidade escolar que 
contribui acompanhando o processo ensino-aprendizagem dos alunos e atendendo às 
necessidades da escola sempre que necessário. Em 2010, a escola obteve ótimo 
desempenho na Prova Rio, tendo recebido uma carta de congratulações do Sr. 
Prefeito e da Sr.
 Secretária de Educação, parabenizando a Comunidade Escolar por estar entre as 
25 melhores Instituições da Rede do Município do Rio de Janeiro.

Nota: Retirado do blog da escola

Visita ao Museu Casa do Pontal

[FOTO]

O 
Museu da Casa do Pontal
 está localizado em um sítio no bairro do Recreio dos Bandeirantes. Este espaço 
re
ne obras de artes que representam a arte popular brasileira. No site do museu, 
encontramos a seguinte informação: 
Segundo o 
International Council of Museums
 (ICOM), filiado à UNESCO, a Casa do Pontal não é apenas um museu completo de 
Arte Popular Brasileira, mas um verdadeiro museu antropológico, 
nico no país a permitir uma visão abrangente da vida e da cultura do homem 
brasileiro
.

Os alunos da E. M. José da Silva Ara
jo fizeram uma visita teatralizada ao Museu da Casa do Pontal, a fim de conhecer
um pouco mais sobre a arte popular brasileira.

Esta visita teve como objetivos estimular a reflexão sobre as relações entre o 
mundo do campo e o das grandes cidades, os processos migratórios e as questões 
relativas ao uso do espaço urbano e, também, desenvolver a percepção sobre a 
peculiar leitura do mundo contempor
neo que os artistas dos segmentos populares oferecem.

A equipe que recebeu nossos alunos é formada por arte-educadores que utilizam 
diversas linguagens como a m
sica, o teatro de bonecos, o cordel, a contação de histórias, desafios, trovas e
versos do nosso universo cultural, trabalhando conceitos ligados à educação 
artística e contextualizando historicamente o acervo do museu.
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Retirado do blog da escola
.

[FOTO]

A visita ao Museu Casa do Pontal está relacionada a um projeto sobre os 100 anos
do nascimento de Luiz Gonzaga. Os alunos puderam conhecer, através desta aula 
passeio, a cultura popular brasileira e também nordestina, cantada nas m
sicas deste famoso cantor e compositor.

[FOTO]

Mural e produções de textos sobre Luiz Gonzaga

Os alunos conheceram a vida de Luiz Gonzaga por meio de uma apresentação de 
slides preparada pela escola. 

Conheça um pouco sobre a vida do 
Rei do Baião
 através dos slides abaixo
.

Para conhecer mais sobre o trabalho desta unidade escolar visite seu blog

http://emjsaraujo2012.blogspot.com.br/

Professor, envie para nós o endereço do blog de sua escola ou relatos de 
projetos que estejam sendo desenvolvidos. Queremos conhecê-los e divulgá-los! 
Participe também deste espaço, basta entrar em contato com o representante do 
Rioeduca em sua CRE.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no
 Facebook
.

Professora Renata Carvalho _ Representante do Rioeduca na 2
CRE

Twitter: @tatarcrj

Email: renata.carvalho@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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blogsdeescolas
(402)

2ªcre
(192)

artesvisuais
(68)

<COMENTÁRIOS>

Uma aula passeio onde os alunos foram levados a conhecer e vivenciar a Cultura 
Nordestina é tudo de bom.Parabéns!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 02/07/2012 20:53

Parabéns!!!! Fico feliz de ver a escola dando visibilidade ao seu trabalho e 
valorizando a cultura popular.
Postado por 
Morgana Rezende
 em 03/07/2012 01:09
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

Página 1787



RIOEDUCA 2
<DATA>
Segunda-feira, 16/07/2012
<TÍTULO>
Cidade das Crianças em festa com a realização do XXIV FECEM

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, fecem.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 04/07/2012
<TÍTULO>
Vida sem Fumo e em Movimento

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, educaçãofísica, saúde.

O Clube Escolar Engenho de Dentro que comemorou 18 anos de serviços prestados à 
comunidade, 
registrou as atividades realizadas no primeiro semestre de 2012 com ênfase na 
campanha do Dia Mundial sem Tabaco e o Dia do Desafio.

Como o objetivo principal do Clube Escolar é proprocionar momentos de interação 
social através das artes e do esportes, o Dia Mundial do Tabaco teve uma 
programação especial. Responsáveis e alunos foram convidados à reflexão através 
da apresentação elaborada pelo Professor Francisco Coutinho e de alguns vídeos. 
Como nos informa a prof.
 Maíra Oliveira, chefe da unidade: 
O Clube Escolar do Engenho de Dentro está fazendo a sua parte nessa luta 
incansável da sociedade contra um dos maiores males de nossa humanidade: o 
CIGARRO! 

[FOTO]

 Pelo terceiro ano consecutivo, o Clube Escolar do Engenho de Dentro desenvolve 
uma campanha contra o fumo, especialmente, através da conscientização dos nossos
alunos a respeito dos malefícios causados pelo tabaco e , em contrapartida, dos 
benefícios que a prática da atividade física proporciona.
As alunas do balé, orientadas pela professora Bianca Schechner e auxiliadas por 
seus responsáveis, não ficaram de fora dessa atividade e colocaram mãos à obra 
na elaboração de cartazes de conscientização tanto dos malefícios do uso de 
tabaco quanto dos benefícios da atividade física. Eles também aproveitaram o 
espaço verde da Instituto Municipal Nise da Silveira, para realizar a Caminhada 
Ecológica contra o Fumo, organizada pela professora Margareth Del Rio. Só quem 
tem fôlego consegue acompanhar esta turma.
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[FOTO]

Só quem pratica atividade física regularmente percebe no próprio corpo as 
benesses. No Clube Escolar, atividade física é diária e quando chega a hora do 
Dia do Desafio, organizado pelo SESC, eles sabem muito bem o que fazer. O Dia do
Desafio ocorre sempre na 
ltima quarta-feira do mês de maio, com o objetivo de conscientizar a população 
acerca da import
ncia da prática de atividade física para a manutenção de uma vida mais saudável.
Com a idéia de promover o fim do sedentarismo, o SESC propõe que neste dia todas
as pessoas realizem, pelo menos, 15 minutos de alguma atividade física. A 
ludicidade e o prazer não podem ficar de fora, afinal, corpo e mente precisam se
exercitar juntos. Em 2011, os desafios foram de vôlei e basquete, como podemos 
ver na postagem 
Dia do Desafio no CE Engenho de Dentro e GEC Bolívar 
 3 
 CRE
. Este ano, todos foram convidados à quadra para fazer exercícios localizados, 
aeróbicos e de alongamento, em um clima de muita alegria e entusiasmo. Foi a 
MACROGINÁSTICA, envolvendo professores, alunos e responsáveis.

[FOTO]

No Clube Escolar Engenho de Dentro, 3
 CRE, vida sem fumo e em movimento estarão sempre juntas. Agradecemos a prof
 Maíra Oliveira pelo relato e imagens enviadas.

[FOTO]
tweet
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3ªcre
(223)

saúde
(45)

educaçãofísica
(30)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pelo excelente trabalho.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 04/07/2012 13:44

Lindo trabalho para todos!!!
Postado por 
MONICA FONSECA
 em 05/07/2012 18:49

Tenho muito orgulho por estar no Clube Escolar do Engenho de Dentro!
Postado por 
Valeria S M Tavares
 em 07/07/2012 07:58

Olá equipe!!!
Parabéns: "uma vida sem fumo e com mais energia". É isso aí.
Gde abraço a todos.
Paulo
Postado por 
Paulo Ribeiro
 em 08/07/2012 20:50
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 06/07/2012
<TÍTULO>
Educação, Conscientização e  Preservação do Planeta

<TAGS>
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Tags: 
3ªcre, meioambiente, protagonismojuvenil.

Reconhecer nossa responsabilidade diante dessa nave que nos abriga é o primeiro 
passo para que possamos continuar nossa trajetória no universo sem prejudicar o 
equilíbrio da natureza e a nós mesmos.

A Escola Municipal Manoel Bomfim, da 
3
 CRE, abriu as portas da criatividade de professores e alunos para nos mostrar 
um pouco de reciclagem e sustentabilidade na prática. Para começar, a equipe 
recebeu os visitantes em uma sala de estar montada com móveis e objetos de 
decoração produzidos com garrafas PET.

[FOTO]

A diretora Rosangela Pereira Fialho, diretora adjunta Valeria Baptista e a 
coordenadora pedagógica Marluce Costa conseguiram sensibilizar a maioria dos 
professores da Unidade Escolar a apresentar a produção de seus alunos. As 
professoras Jenny, Márcia, Gicélia, Mary Mônica, Nanci, Isabel, Vanessa e Mariza
mostraram, com a apresentação dos trabalhos de seus alunos o quanto a escola 
está lutando por dias melhores. Eles projetaram em maquetes o futuro que 
gostaria para o mundo inclusive representada uma praia limpa.

[FOTO]

Os alunos produziram e apresentaram objetos com material reciclado. Foram jogos,
objetos de decoração e utilidades. Tudo feito com muito amor e carinho para 
mostrar à comunidade o quanto a escola está envolvida com a preservação do nosso
ambiente e, consequentemente, com o nosso planeta.

[FOTO]

As turmas, tanto do 1
 como do 2
 segmento, participaram ativamente, apresentando danças, peças de teatro, 
trabalhos manuais, murais com fotos de lugares totalmente poluídos e com pessoas
utilizando esses espaços como meio de sobrevivência e um desfile em que as 
alunas-modelos apresentavam roupas elaboradas com material reciclado. Toda a 
escola se mobilizou para mostrar o que aprendeu com as reflexões realizadas em 
aula. Além disso, todos puderam ver o trabalho do colega ampliando seu 
conhecimento.

[FOTO]

Assim, a equipe acredita que: 
 conseguimos demonstrar que nossos alunos são capazes de realizar trabalhos 
belíssimos como também expressar suas opiniões sobre assuntos tão importantes 
para a nossa sociedade. Além disso, trabalhamos para a educação, conscientização
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e preservação do nosso planeta. A Educação ambiental se faz presente em nossa 
escola através dos nossos trabalhos e ações.

[FOTO]

Parabéns a toda a equipe pelo trabalho realizado, fotos e relato enviados.

[FOTO]
tweet

3ªcre
(223)

meioambiente
(95)

protagonismojuvenil
(73)

<COMENTÁRIOS>

Lindo os  trabalhos feito pelos alunos.
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Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 06/07/2012 17:14

Muito legal o trabalho. Parabéns!!!
Postado por 
Daniele Peres
 em 07/07/2012 13:17

Os trabalhos foram um sucesso, sinal de que quando há comprometimento a produção
é muito positiva. S.L.
Postado por 
terezainha hygino
 em 10/07/2012 15:46

Parabéns pelos trabalhos. Ficaram ótimos! O que é bom precisa ser divulgado 
sempre!!!
Postado por 
Adriana Mendonça
 em 14/07/2012 12:23
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 18/07/2012
<TÍTULO>
Alunos da E. M. Emiliano Galdino Gravaram DVD com Músico Dinamarquês

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, evento, riosustentável.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 23/07/2012
<TÍTULO>
Professora 3.0

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, educopédia.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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Terça-feira, 03/07/2012
<TÍTULO>
Projeto Orsina Digital na POP Ciência Rio + 20

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, meioambiente, gec.

Durante a Rio + 20, o GEC Orsina da Fonseca foi representado 
por alunos e professores, em uma exposição sobre sustentabilidade que aconteceu 
no Cais do Porto.

No 
ltimo dia 13 de junho, o Ginásio Experimental Carioca Orsina da Fonseca 
participou, como escola expositora, do evento Pop Ciência Rio + 20, que 
aconteceu no Armazém 4, Cais do Porto, reunindo várias instituições, mostrando 
projetos relacionados à sustentabilidade.

[FOTO]

Banner do projeto Orsina Digital

A Professora Maria Cristina Zamith nos conta como foi a participação da escola 
neste evento:

Nossos alunos levaram uma mostra de arte feita com lixo eletrônico, que é uma 
das faces do nosso projeto, Orsina Digital, além de posters expondo o que vem 
sendo desenvolvido embaixo de todo esse trabalho, sempre enfocando a questão do 
desenvolvimento sustentável e a formação de cidadãos conscientes e 
participativos.

[FOTO]

[FOTO]

No mês de junho, também aconteceu no GEC Orsina da Fonseca a culmin
ncia do projeto 
Orsina Digital
. Este evento foi quase que totalmente elaborado pelos alunos do 9
 ano do Ensino Fundamental, estes organizaram uma exposição com objetos 
confeccionados com partes/componentes de eletroeletrônicos, ou seja, com lixo 
eletrônico.

Os alunos trabalharam em equipe durante várias semanas com o objetivo de levar à
comunidade escolar a mensagem emblemática do projeto: transformar para preservar
.
 (Maria Cristina Zamith)
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Assista ao vídeo que conta sobre a culmin
ncia do projeto Orsina Digital.
[VÍDEO]

Agradecimentos à professora Maria Cristina Zamith por enviar o material para a 
publicação.

Clique e conheça outras publicações sobre o GEC Orsina da Fonseca

Projeto Orsina Digital

Relatos de Sucesso no GEC Orsina da Fonseca

Para conhecer mais sobre este trabalho visite os blogs
:

GEC Orsina da Fonseca 
http://ginasioexperimentalcarioca.wordpress.com/

Orsina Digital 
http://orsinadigital.blogspot.com.br/

Professor, divulgue também o seu trabalho e o de sua escola. Entre em contato 
com o representante do Rioeduca em sua CRE.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no
 Facebook
.

Professora Renata Carvalho _ Representante do Rioeduca na 2
CRE

Twitter: @tatarcrj

Email: renata.carvalho@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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2ªcre
(192)

meioambiente
(95)

gec
(66)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns , Equipe Orsina!!!! Vocês estão  cada vez mais marcando espaço na 
educação da cidade do Rio de Janeiro, como uma escola que faz a diferença  na 
vida dos alunos. Um grande abraço.
Postado por 
Morgana Rezende
 em 03/07/2012 01:49

Gostaria de agradecer à professora Renata Carvalho pela sua presteza e 
dedicação. A postagem ficou maravilhosa! Os alunos estão encantados com o 
resultado do trabalho!
Postado por 
Maria Cristina Zamith
 em 03/07/2012 11:38

Parabéns GEC Orsina da Fonseca!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 03/07/2012 17:53

Parabéns, Equipe Orsina da Fonseca!!!!!!!!
Postado por 
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Profº Josimar Oliveira (Eletiva de Karatê Orsina da Fonseca)
 em 06/07/2012 23:06
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 06/07/2012
<TÍTULO>
Acesso à Educopédia e ao Rioeduca

Em primeiro lugar, você precisará ter o seu login do Rioeduca. Se você não sabe 
qual é o seu

login, acesse esta postagem:
http://www.rioeduca.net/programasAcoes.php?id=34

Acesso ao Rioeduca

Entre na página inicial do 
http://www.rioeduca.net
No canto superior direito, clique em

Email Rioeduca:

[FOTO]

Na página que se abrirá, digite seu login e sua senha de primeiro acesso (CPF 
sem eventuais zeros iniciais). Aceite os termos e siga os caminhos de 
configuração normais de uma conta de email.

Acesso à Educopédia

Digite em seu navegador 
http://www.educopedia.com.br
. Faça seu login com o seu email Rioeduca e utilize seu CPF como senha inicial 
(para a Educopédia, utilize todos os n
meros do CPF, inclusive eventuais zeros iniciais).

Depois deste primeiro login, troque sua senha. É fácil. No canto inferior 
esquerdo, clique no

símbolo da Educopédia e depois em configurações. A opção trocar senha aparecerá.

Fez tudo isso e ainda está com problemas de acesso?
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Veja como resolver alguns deles:

     Acesso ao Rioeduca:

Preencha o formulário que se encontra nesta página:
http://www.rioeduca.net/programasAcoes.php?id=35

Solução de Problemas da sua conta de email Rioeduca.net

Obs: nesse formulário, não se esqueça de deixar todos os seus dados, como 
matrícula, CPF e um email alternativo ou telefone de contato.

O email Rioeduca é para todos os funcionários e alunos da rede!!!

Professores recém-admitidos, que ainda não possuem login, devem preencher o 
formulário já mencionado e assinalar esta opção para a pergunta 
Qual a sua dificuldade
: 
continuo não sabendo o meu endereço de email
.

Acesso à Educopédia

Se não conseguir acesso com seu CPF, clique em 
esqueci minha senha
. Uma senha provisória será enviada para o seu email Rioeduca.

Se a senha não for enviada dentro de alguns instantes, envie email para 
educopedia@rioeduca.net
 com seu nome completo, login rioeduca, matrícula(s), CPF e um telefone de 
contato.

Fez todo esse procedimento e ainda continua com problemas de acesso à 
Educopédia?

     Envie email para 
educopedia.suporte@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 04/07/2012
<TÍTULO>
Blog da E. M. Grandjean de Montigny

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, blogs, de, escolas.

Após participar da Oficina de Blogs da 6
 CRE, o professor Rogério Bandeira, da E. M. Grandjean de Montigny construiu o 
blog da escola em que é regente.

A
 E. M. Grandjean de Montigny 
localiza-se em Pavuna, atende em horário parcial com 2 turnos e possui 11 salas.
Atende a alunos da Educação Infantil ao 5
 ano. A professora V
nia de Almeida Brivio é a gestora desta Unidade Escolar, conhecida por todos na 
redondeza por sua preocupação e empenho na aprendizagem dos alunos.

Os alunos da 
E.M. Grandjean de Montigny 
contam com professores extremamente empenhados no desenvolvimento do trabalho 
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que realizam. Reconhecem a escola em que atuam como local de produção de 
conhecimento, de pesquisa, de discussão; visando a formação de um cidadão 
crítico, responsável, criativo e autônomo.

O professor 
Rogério Bandeira
, integrante desta equipe de excelência, preocupado em leva a tecnologia para 
dentro da escola, participou da Oficina de Blogs oferecida pela 6
 CRE. Oficina esta que trabalhou desde a
 criação e manutenção de blog até a aplicação do mesmo a serviço do aprendizado 
dos alunos.

[FOTO]

Blog da E.M. Grandjean de Montigny

Esta ação realizada pela professora 
Patrícia Fernandes
, da 6
 CRE, deu frutos na E.M. Grandjean de Montigny. O professor Rogério Bandeira, 
participante desta oficina, colocou em prática o que aprendeu e montou o blog 
Somos Gente Formando Gente 
.

O blog está lindo! Vamos dar uma espiada no belíssimo trabalho do professor 
Rogério Bandeira.

[FOTO]

Postagens do blog da E.M. Grandjean de Montigny

[FOTO]

Postagem sobre o projeto Criança é Vida

[FOTO]

Postagem sobre a eleição do CEC
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[FOTO]

Postagem sobre projeto de sustentabilidade

[FOTO]

Lema da
 equipe da E.M. Grandjean de Montigny

Parabéns ao professor Rogério Bandeira e à equipe da E.M. Grandjean de Montigny 
por utilizar as novas tecnologias no seu fazer pedagógico e por ser uma escola 
de gente formando gente, que sonha e que faz! Gente que se 
ne e se re
ne para junto lutar por uma educação de qualidade, alicerçada no amor. Gente que
se empenha em construir conhecimento e sabedoria, com o qual se pode transformar
o mundo num lugar mais humano. 

E aí, gostou desta postagem? Então, deixe um comentário! Não esqueça de dar uma 
passadinha no
 blog da E.M. Grandjean de Montigny para conhecer melhor o trabalho da escola. 
Vale a pena conferir! Nós somos a seXta CRE!

Fonte: http://grandjeandemontigny.blogspot.com.br/

Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca na 6
 CRE

Twitter: @PatriciaGed

E-mail: 
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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6ªcre
(247)

blogs
(12)

de
(8)

escolas
(7)

<COMENTÁRIOS>

Obrigado Patricia pela Atenção dedicada ao nosso trabalho fazendo esta matéria, 
e obrigado também pelas dicas que estou colocando no blog!
Rogério Bandeira
Postado por 
Rogério Bandeira
 em 04/07/2012 13:19

Parabéns a escola pelo trabalho desenvolvido! Parabéns a Patricia Fernandes 
(GED) pelo trabalho altamente profissional que vem realizando.
Postado por 
Christiane Penha
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 em 04/07/2012 15:56

Parabéns a toda equipe da E.M. Grandjean de Montigny!!!!! É um orgulho ter vocês
como colegas de trabalho!!!!!
Postado por 
Patricia Fernandes
 em 04/07/2012 19:27

Parabéns!  Escola Grandjean de Montigny formando cidadãos participativos.
Postado por 
Emyli de Castro
 em 04/07/2012 20:23

Amigos da EM Grandjean parabéns pelo maravilhoso trabalho, dedicação e empenho. 
o blog está maravilhoso! Parabéns profº Rogério!
Um forte abraço a todos!!!!!!!!!!!!!
Postado por 
Katia Barboza
 em 04/07/2012 20:32

Parabéns professor Rogério, pela iniciativa do blog e mobilização de toda 
escola. Espero que a Sala de Leitura tenha sido contemplada no blog. Vamos 
divulgar os trabalhos com a literatura em nossas escolas.
Postado por 
Cassia Cilene
 em 08/07/2012 21:59

Parabéns, Grandjean! É muito bom fazer parte dessa história. Continuem mostrando
o trabalho de qualidade realizado por vocês. O sucesso é merecido.
Postado por 
Selma Gusmao
 em 11/07/2012 23:48
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 06/07/2012
<TÍTULO>
Educopédia para os Pais na E.M. Pedro Moacyr

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, educopédia.
A Escola Municipal Pedro Moacyr comemorou seus 60 anos, combinando diversão e 
informação. 
Na
escola, aconteceram, 
além de oficinas e solenidades, uma mostra da Educopédia para os responsáveis 
dos alunos. 
Foram momentos marcantes para esta escola que procura ser um espaço de Educação 
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de Qualidade!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet

8ªcre
(193)

educopédia
(86)

<COMENTÁRIOS>

A Educopédia é mesmo uma forma diferente e interessante de nossos filhos estarem
estudando. Eu não sei muito bem como funciona, mas minha esposa sabe e falou que
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é muito bom! As crianças adoram navegar na Internet, então pra não ficarem vendo
coisas que podem não ser boas, é melhor estudar!
Postado por 
Adriano
 em 06/07/2012 13:49

Parabéns pela ideia de mostrar  a Educopédia para os responsáveis.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 06/07/2012 17:17

Fantástica a idéia de apresentar a Educopédia para os responsáveis!!! Parabéns à
E.M. Pedro Moacyr que, com muito orgulho, ééééééé da oitava!!!!!!!! Grande 
abraço!
Postado por 
Jô Cruz
 em 07/07/2012 23:50

A E.M. Pedro Moacyr gradece  a parceria da 8ªCRE/GED, em especial a professora 
Lucia Rigueira.
Postado por 
Elaine Santos
 em 08/07/2012 15:39
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 02/07/2012
<TÍTULO>
Seleção para Educopedistas Pesquisadores

<TAGS>
Tags: 
educopédia, seleção.

Seleção para Educopedistas Pesquisadores

Estamos selecionando oito educopedistas pesquisadores que terão como objetivo 
avaliar o impacto da Educopédia na educação p
blica carioca.

Requisitos:

1) Ser professor da SME - Rio

2) Ter título de mestre ou doutor de universidade renomada
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3) Ter conhecimento sobre metodologias de pesquisa e experiência com pesquisas 
qualitativas e / ou quantitativas de impacto de intervenções na educação p
blica

Obrigações:

1) Trabalhar a dist
ncia, 8 horas por semana, de agosto a dezembro de 2012;

2) Criar a metodologia, acompanhar a aplicação, avaliar dados e gerar conclusões
da pesquisa;

3) Escrever um artigo científico para publicação em 2013;

4) Apresentar as conclusões da pesquisa em congressos ou seminários nacionais ou
internacionais;

5) Estar em contato direto e frequente com 
Rafael Parente
 para acompanhamento da pesquisa.

Para se candidatar, envie um email para 
rafaelparente@rioeduca.net
, até o 
dia 15/07
, com uma carta de apresentação, um currículo resumido e uma proposta de 
metodologia para avaliar o impacto da Educopédia na educação p
blica carioca. O(a) pesquisaor(a) tem a liberdade de delimitar o escopo e o tipo
da sua proposta de pesquisa. 

O resultado da avaliação será publicado aqui no portal Rioeduca no dia 23/07.

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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educopédia
(86)

seleção
(3)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 17/07/2012
<TÍTULO>
E. M. Barão de Santa Margarida Campeã da 9ª CRE no FECEM/2012

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescola, fecem.

A E. M. Barão de Santa Margarida através da criatividade de sua equipe e da 
professora de artes Adriana de Aragão conquistou o prêmio de Campeã da 9
 CRE no FECEM de 2012 e mostrou que a m
sica é capaz de promover a integração. 

Homenagear Luiz Gonzaga em seu centenário de nascimento e participar do FECEM. 
Dois objetivos que se harmonizaram e levaram nossa escola a ser campeã.

[FOTO]

Sob orientação da professora de m
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sica
 Adriana de Aragão
, com apoio da direção e equipe, nossos alunos mostraram toda sua capacidade 
criativa: Trabalharam com artes visuais, confeccionaram cenário, reciclaram 
material para figurino, assistiram o documentário 
Lixo Extraordinário
 do 
artista plástico Vik Muniz, 
pesquisaram sua obra, estudaram também o Nordeste e suas tradições culturais, 
criaram letra e m
sica de 
É no Baião
! Cantaram, dançaram e viveram grandes momentos.

A utilização de materiais não convencionais, oficinas de canto e percussão foram
alguns dos caminhos percorridos para alcançar a vitória no FECEM 2012.

[FOTO]

[FOTO]

A apresentação na lona cultural Elza Osborne

[FOTO]

A utilização de materiais não convencionais (conduítes, enxadas), abrilhantaram 
e enriqueceram ainda mais nossa apresentação.

As etapas do trabalho desenvolvido sob a orientação da professora de m
sica Adriana de Aragão. Preparando os instrumentos com muita criatividade!

[FOTO]

Quadro feito a lápis pela aluna Jéssica Cunha (1802).

A professora de artes Raphaela e seus alunos deram um toque colorido utilizando 
tampinhas de garrafas Pet. Este quadro foi utilizado no cenário da apresentação 
no FECEM.

[FOTO]

Conhecendo as obras de Vik Muniz (acervo da Sala de Leitura). 

Este artista plástico utiliza em algumas de suas obras o lixo.
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[FOTO]

Confeccionando o figurino para o FECEM (utilização de chapinhas nos coletes)

[FOTO]

Ensaio na escola

[FOTO]

Alunos pesquisando a biografia de Luiz Gonzaga

Assistam ao vídeo da apresentação no FECEM!

[VÍDEO]

Parabéns a equipe da E. M. Barão de Santa Margarida, a professora Adriana de 
Aragão e a professora de Sala de Leitura Eliane P. Gaspar
pelo excelente trabalho, pela premiação recebida e por compartilhar conosco
esse momento de vitória.

Conheça o blog da E. M. Barão de Santa Margarida, clique na imagem abaixo.

[FOTO]

Representante do Rioeduca na 9
CRE

Prof
 Márcia Cristina Alves

E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

blogdeescola
(73)

fecem
(5)

<COMENTÁRIOS>

PARABÉNS BARÃO!!!
Mérito maior aos nossos alunos e a professora de música Adriana de Aragão que 
com todo seu entusiasmo e dedicação conseguiu contagiar a equipe!
Postado por 
Eliane P. Gaspar
 em 17/07/2012 09:34

Parabéns!!! Vale a pena todo o esforço!!!
Postado por 
Thiago Lorena
 em 17/07/2012 18:43

Parabéns E. M. Barão de Santa Margarida por ser a campeã da 9ª CRE no FECEM de 
2012
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 17/07/2012 22:46
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quinta-feira, 19/07/2012
<TÍTULO>
Fazendo Arte na E. M. Profª Marita de Vasconcelos

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescola.

Na E. M. Professora Marita de Vasconcelos, o professor Eris, de Artes, fez um 
trabalho bem interessante. Aproveitando o clima junino, que de tão festivo e 
alegre acaba se estendendo até julho e agosto, o professor ensinou sobre o 
pintor brasileiro Alfredo Volpi, considerado pela crítica como um dos artistas 
mais importantes da segunda geração do modernismo

[FOTO]

Alfredo Volpi nasceu em Lucca, na Itália, em 14 de abril de 1896. Veio para o 
Brasil, no ano seguinte, com os pais, que emigraram para São Paulo. Desde 
pequeno, gostava de misturar tintas e criar novas cores. Na década de 1950, 
evoluiu para o abstracionismo geométrico, onde suas obras seriam dominadas pelas
cores e diferentes formas. Exemplo marcante disso são suas bandeirinhas 
multicoloridas, que se tornaram sua marca registrada.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Imagens de Volpi no Google Imagens

É a fase das bandeirinhas sua maior contribuição para a arte brasileira moderna.
Ele expressa, em seu trabalho, 
Bandeiras e Mastros
. Só pintava com a luz do sol e se envolvia totalmente com a criação de sua 
obra, o que incluía esticar o linho para as telas. Depois de dominar a técnica 
da têmpera com clara de ovo, o artista nunca mais usou tintas industriais - 
elas criam mofo e perdem vida com o passar do tempo
, dizia.

Recebeu o prêmio de melhor pintor nacional na segunda Bienal de São Paulo, em 
1953. Participou da primeira Exposição de Arte Concreta, em 1956.

Vejam alguns trabalhos dos nossos artistas!

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

Para conhecer este e outros trabalhos da E. M. Prof
 Marita de Vasconcelos, acesse o blog da escola
 e o seu perfil no Facebook clicando nas imagens abaixo:

[FOTO]

[FOTO]

Para saber mais sobre o Pintor e suas obras, acesse os links a seguir:

http://educacao.uol.com.br/biografias/alfredo-volpi.jhtm

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Volpi

http://www.pinturabrasileira.com/artistas_bio.asp?cod=5
in=1

Alfredo Volpi Sua história e suas obras

[VÍDEO]

Parabéns à equipe da E. M. Professora Marita de Vasconcelos,
 pelo trabalho realizado e por compartilhar conosco este momento.

Representante do Rioeduca na 9
CRE

 Prof
 Márcia Cristina Alves

 E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

 Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

blogdeescola
(73)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns professor Eris, amei seu trabalho.
Postado por 
Fatima Lucia  Braga
 em 19/07/2012 00:45

Lindo!  Parabéns!
Postado por 
Cristiane Brandão
 em 19/07/2012 17:13
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 06/07/2012
<TÍTULO>
Solução de Problemas de Votação Troféu Rioeduca 2012

<TAGS>
Tags: 
concurso, troféurioeduca.
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Está com Problemas para votar no Troféu Rioeduca? Veja como solucionar!

1. Para votar no Troféu Rioeduca é preciso ter login Rioeduca e acesso à 
Educopédia, por isso, o primeiro passo, se você nunca utilizou o email ou a 
Educopédia, é conferir a forma correta de primeiro acesso. 

Clique neste link =

Acesso ao Email Rioeduca e à Educopédia

2. No entanto, infelizmente, muitas pessoas só deram conta da import
ncia de terem sua conta de email ativa com o advento de votação no Troféu 
Rioeduca 2012. O que é uma pena, uma vez que o email rioeduca oferece a todos os
profissionais da SME oportunidade de compartilharem informações entre si, além 
do acesso à plataforma de Aulas Educopédia. Acreditamos que o email rioeduca 
seja, antes de tudo, uma ferramenta de troca para toda rede.

3. Se você tiver problemas para acessar seu email, preencha este 
FORMULÁRIO
.

4. Se você tiver problemas de acesso à Educopédia, encaminhe email para 
educopedia.suporte@rioeduca.net
.

5. No entanto, sabemos que esses procedimentos demoram um pouco e, por isso, 
estamos fazendo um cadastro paralelo daqueles que estão tendo problema de login 
e de senha para votação. Lembramos que somente forneceremos cadastro para os que
realmente têm email rioeduca (o que iremos conferir através dos dados enviados).

Preencha o formulário abaixo e aguarde 72 horas para solucionarmos o problema.

ATENÇÃO!!! O preenchimento deste formulário deverá ser feito até dia 11 de 
julho,

48 horas antes do término da votação!!!
Carregando...

[FOTO]
tweet
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troféurioeduca
(32)

concurso
(16)

<COMENTÁRIOS>

Feliz por estar concorrendo ao troféu. Meus alunos super felizes e torcendo 
muito. Muitos deles nunca haviam votado e acharam muito importante esse momento 
de votação para sua escola ser campeã. Estamos tristes pois nossa escola BRICIO 
FILHO atende do EI ao 3º ano(428 alunos) e estamos concorrendo com escolas do EI
ao 9º ano e com Peja ainda. Uma pena não ter sido avaliado serem distintas as 
categorias, mas mesmo assim felizes por termos chegado até aqui e muitos colegas
de outras escolas votarem por nós. Desde já agradeço a todos que votaram pela 
Brício campeã.
Postado por 
MONICA FONSECA
 em 06/07/2012 22:25

Infelizmente, não estamos conseguindo os e-mails dos alunos da creche. Os pais 
estão querendo participar da votação. Existe algum caminho diferente do 
formulário individual? Já tentamos a listagem da intranet, mas não aparecem os 
aluos da creche nem os da EI. Continuamos animados mesmo assim!
Ciep Glauber Rocha
Postado por 
Regina
 em 07/07/2012 17:54

Não concordo com esse tipo de votação. Justo seria uma votação aberta, sem 
necessidade de email do Rioeduca. Muitos ainda não acessam, não usam, não querem
usar.
Escolas com maior quantidade de alunos e professores com certeza sempre 
vencerão. Aqui não se está votando pela qualidade de trabalho e sim pela 
quantidade de votantes em cada escola. Injusto com escolas pequenas, turmas 
pequenas, corpo docente pequeno. A divulgação deveria ser aberta, e depois sim, 
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a equipe da SME teria decisão decisiva entre os + 10 votados, por exemplo. 
Fiquei decepcionada com tal organização para esse concurso. E desestimulada em 
concorrer. Minha escola e meu blog estão concorrendo, mas não me sinto motivada 
a buscar votos sendo do jeito que foi feito. Se soubesse, nem teria entrado e 
feito inscrição. Uma pena! Que fique aqui registrado.
Postado por 
Adriana Mendonça
 em 08/07/2012 01:32

Pena que os alunos da creche não podem votar!!! A premiação deveria ser por 
grupamento atendido.  É injusto uma creche que só possui 18 funcionários 
(possíveis votantes), concorrer com uma escola que atende a todos os segmentos 
com centenas de possíveis votantes. Mas mesmo assim, estamos com garra e 
confiantes no nosso trabalho...
Postado por 
Fabiana Dias
 em 10/07/2012 15:17
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 06/07/2012
<TÍTULO>
Colorindo a Rotina

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, projetos, educaçãoinfantil, artesvisuais.

A professora Andréa Malta, EDI Prof.
 Miltolina da Silva, desenvolveu com os alunos do E.I. o projeto Colorindo a 
Rotina, que tem por objetivo pensar nas cores como ponto de partida para 
trabalhar a rotina, tornando o cotidiano mais colorido e diversificaddo.

O planejamento dos professores do 
EDI Prof.
 Miltolina da Silva
está pautado nos conte
dos extraídos das orientações curriculares da SME do RJ para educação Infantil. 
Estes são retirados e pensados nas habilidades dos educandos
 , pensado também nas particularidades e funcionalidade dos conte
dos, currículo e cotidiano da classe.

A
coordenação pedagógica e o corpo docente criaram o projeto inicial,
Vivendo nosso primeiro momento: acolhendo, cativando e registrando
 e
as educadoras do EI 30 , o enxertaram com uma proposta inovadora: trazer o 
centro de interesse da turma para os conte
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dos formais do proposta curricular. Neste
 momento de conhecimento entre educandos e educadores
foi percebido
que registrar os primeiros momentos
 seja com artes plásticas, fotos e escrita
 é fundamental para conhecer
os
 alunos. 

Foi através das cores que as professoras entenderam
que as crianças chegavam ao EDI com conhecimento prévio maior que imaginavam! 
Cheios de histórias para contar, novidades e experiências mil!

As cores os levaram aos conceitos iniciais, contagem, escrita inicial, rabiscos 
e desenhos...

     Nesse bimestre, o tema do nosso 
sub-projeto é
Colorindo a rotina 
. Pensar na cores como ponto de partida para trabalhar a rotina, os momentos das
atividades, tornando o cotidiano mais colorido e diversificado. 

[FOTO]

JUSTIFICATIVA:

As cores existem a partir de tudo que existe em nossa volta. As crianças 
aprendem sobre as cores experimentando-as no dia a dia através das inferências e
contextualizando-as nas situações, na sala de aula, nas m
sicas e através da curiosidade de cada educando.

Deste modo, 
COLORINDO A ROTINA
,
 é um trabalho que relaciona as cores a todo contexto da rotina, seja no café da
manhã, através de perguntas das educadoras sobre as cores do ambiente, seja em 
qualquer outro espaço da U.E, oportunizando a aprendizagem.

OBJETIVOS:

 Nomear as cores nos objetos, no ambiente e nos materiais em sala de aula;

 Relacionar as cores aos alimentos e suas variações, por exemplo, maduros ou 
crus.
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 Promover situações para observação de mudança de cor;

 Criar oportunidades de registro em desenho e escrita;

 Reconhecer a utilização da contagem nas situações cotidianas, classificar os 
objetos por cores;

 Relacionar cores com movimentos do corpo, brincando com o corpo com ajuda das 
educadoras;

 Ampliar conhecimento das cores a partir das interpretações musicais.

TEMAS:

 Acolhimento, adaptação e rotina

 Carnaval

 Identidade

 Corpo

 Numerais

 Cores

 Páscoa

 Dia do Circo

RECURSOS:

Revistas

 Livros

 TV

 DVD

 Lápis de Cor

 Giz de Cera

 Canetas Grossas(PILOT)

 Guache

 Papel
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 Mídias

AÇÕES:

 Lembrar sempre do nosso assunto em pauta mesmo na refeição inicial (desjejum), 
conversando com as crianças;

 Atividades organizadas e dirigidas nas mesinhas na sala de aula variando 
brinquedos, com livro de pano e blocos coloridos para montar;

 Registros escritos ou desenhos (pinturas explorando assunto em questão).

 Brincadeiras no parquinho e área externa explorando o ambiente sobre as cores 
da natureza e o que há em volta;

 Atividades que explorem a criatividade, pintura, massinha, argila, colagem;

 Seleção prévia de leituras (auxílio da sala de leitura) para trabalhar os temas
e conte
dos explorados nesse projeto.

AVALIAÇÃO:

Observar diariamente todas as reações e ações dos educando diante das situações 
de aprendizagem criadas de maneira sistemática para oportunizar a aprendizagem. 
Avaliar suas habilidades e proporcionar situações onde suas limitações sejam 
vistas de forma afetiva, compreendendo a particularidade de cada criança e dando
a mesma oportunidade de criar, registrar e aprender.

     A avaliação será feita em forma de 
relatórios bimestrais para conhecimento da escola e responsáveis.

Sugestão de atividades para compor a rotina

UM PINCEL, MUITOS PAPÉIS

IDADE: 3 a 4 anos
 TEMPO: De 15 a 30 minutos

ESPAÇO: Sala de atividades

MATERIAL:
 Lápis de cor, giz de cera grande ou pincel grosso e vários tipos de suporte, 
como papel espelho, cartolina, papel cartão de cores diferentes, papel enrugado,
papéis com recortes inusitados (com um furo no meio, por exemplo) ou, ainda, 
madeira, argila etc.

OBJETIVOS:
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 Experimentar diferentes suportes gráficos; explorar várias possibilidades de 
registro gráfico; perceber diversas formas de expressão; e desenvolver 
habilidades motoras (dependendo do material, o ato de desenhar exige mais ou 
menos força, delicadeza para não rasgar etc.). Com um mesmo pincel, lápis de cor
ou giz de cera, as crianças desenham sobre papéis de diferentes cores, formas, 
tamanhos e texturas (e até sobre outros tipos de materiais, como a madeira). 
Elas vão perceber diferentes efeitos ou tonalidades de um lápis, por exemplo, 
quando usado sobre superfícies diversas.

CADA UM É DO SEU JEITO

IDADE: 3 anos
 TEMPO: Uma hora

ESPAÇO: Sala de atividades ou pátio.

MATERIAL: 
Papel Kraft, tesoura, canetas hidrocor e fita adesiva.

OBJETIVOS:
 Construir a imagem do próprio corpo e trabalhar a autoestima. Cada criança 
deita sobre uma folha de papel para que você possa desenhar a silhueta dela. 
Recorte o contorno, escreva o nome da criança e entregue a ela para completar o 
desenho com olhos, mãos, joelhos etc. Nesse momento, incentive a criança a 
observar o próprio corpo. Não espere nada figurativo. Quando todos concluírem o 
trabalho, cole as silhuetas lado a lado na parede e estimule a observação: 
Olha! A Iara é mais alta que o Pedro
. Converse bastante sobre as particularidades de cada uma. Esse diálogo 
contribui para a construção da autoimagem e da autoestima, pois a criança 
interioriza o afeto que você e os colegas têm por ela, expresso na conversa. 
Sempre conversando sobre as cores usados, pergunto o porque da cor escolhida...

CANTINHO DE LEITURA

IDADE:
 9 meses
 TEMPO: De 10 a 15 minutos por dia

ESPAÇO: Sala de atividades

MATERIAL:
 Tapete ou colchão, bonecos de pano e fantoches de personagens familiares às 
crianças e vários livros.

OBJETIVOS:
 Interessar-se por histórias e explorar os livros. A experiência de manusear 
livros desde cedo, colabora com o aprendizado da leitura. Escutar histórias com 
regularidade também favorece a formação de melhores leitores e apreciadores do 
universo literário. Organize em sua sala um espaço de leitura que as crianças 
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possam freq
entar e explorar, entrando em contato diariamente com livros, álbuns de imagens,
fantoches e bonecos de pano. Vale lembrar que esse espaço deve ser confortável, 
acolhedor e atrativo. Assim, as crianças se envolvem por um tempo maior com suas
atividades. Os livros e demais materiais expostos precisam ser resistentes. Se 
acontecer de algum ser rasgado ou amassado, conserte e ponha em uso novamente. 
Leia livros para o grupo. Por causa da idade, as crianças não ficarão sentadas 
em roda, como as mais velhas. O interesse de uma criança pequena por uma 
história lida pode ser percebido por reações de alegria ou tentativas de encenar
a história. Observe esses sinais e incentive as crianças que os emitiram. Ao 
escolher as histórias para ler ou contar, opte por livros com ilustrações de 
qualidade. Não se preocupe com variedade, porque as crianças pequenas gostam de 
ouvir várias vezes a mesma história. Antes ou depois da leitura, lembre de dar 
um tempo para as crianças manusearem livremente os livros.

(MOVIMENTO) MEU CORPO

Para a criança pequena, mover-se é muito mais do que mexer o corpo ou se 
deslocar. É uma forma de se comunicar. A aquisição de novas habilidades permite 
que ela atue de forma cada vez mais independente no mundo. Essa autonomia só é 
conseguida com a confiança em si mesma e no ambiente. Por isso, é fundamental 
que a escola ofereça possibilidades de auto conhecimento e um espaço seguro e 
estimulante.

     No EI 30, todas as manhãs, brincamos de 
acordar nosso corpo. Mexemos com o corpo de forma significativa, as crianças 
respondem ao estímulo dado pela professora, cantando e dançando, por exemplo.

M
SICA DOS NOMES

IDADE: 4 meses
 TEMPO: 30 minutos
 ESPAÇO: Sala de atividades, pátio ou jardim.

OBJETIVOS:
 Reconhecer o próprio nome e reforçar o vínculo com o educador. Escolha uma m
sica na qual você possa incluir o nome das crianças. Alguns exemplos: 
Se Eu Fosse um Peixinho
, 
A Canoa Virou
, 
Ciranda, Cirandinha
 e 
Fui ao Itororó
. Re
na a turma em um local agradável e cante. Os bebês também podem participar, já 
que a intenção é fazer com que se familiarizem com os nomes. Aos que já andam, 
sugira uma roda, que vai se formando com aqueles que ouvem o próprio nome.
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Vamos ver as fotos
selecionadas pela professora Andréa Malta
das atividades realizadas no primeiro trimestre de 2012 com o EI 30.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Parabéns à professora 

Andréa Malta 

e às Auxiliares de Creche, 

Cheron e Joselma

, por desenvolverem este trabalho tão importante para o desenvolvimento dos 
alunos do EDI. Vocês fazem a diferença na vida dessas crianças!!!!! Temos muito 
orgulho em ter profissionais como vocês como colegas de trabalho!

Professor (a), envie você também o seu projeto para ser publicado no Portal 
Rioeduca! Este espaço é meu, é seu, é nosso! Nós somos a se
X
ta CRE!
Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca na 6
 CRE
Twitter: @PatriciaGed
E-mail: 
pferreira@rioeduca.net
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[FOTO]
tweet

projetos
(334)

6ªcre
(247)

educaçãoinfantil
(100)

artesvisuais
(68)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns prof.ª Andréa pelo trabalho de qualidade que realiza no EDI!!!!!! 
Bjs!!!!
Postado por 
Patricia Fernandes
 em 06/07/2012 07:48

Lindo o trabalho desenvolvido sobre as cores!!! Extremamente gratificante 
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visualizar a sequencia do trabalho, que é feito com tanto carinho. A vida da 
gente tem a cor que nós pintamos.
Postado por 
Christiane Penha
 em 06/07/2012 09:13

Tenho muita saitsfação em saber que minha escola também desfruta de uma 
profissional de tamanha qualidade como a Professora Andréia Malta!!! Parabéns 
pelo lindo trabalho!!! bjs
Postado por 
Michele Madeira
 em 07/07/2012 09:56

Que lindo! Parabéns professora pelo trabalho maravilhoso que está realizando. 
Nós somos a 6ª CRE!
Postado por 
Emyli
 em 07/07/2012 20:27

Querida Equipe Miltolina parabéns pelo maravilhoso trabalho. 
Adorei!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Precisamos colorir o mundo e vamos começar colorindo a vida destas crianças. Um 
forte abraço!
Postado por 
Katia Barboza
 em 07/07/2012 20:51
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 09/07/2012
<TÍTULO>
Ambiente Virtual da E. M. Duque de Caxias

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, blogsdeescolas.

Visitando o blog da E. M. Duque de Caxias, podemos encontrar registros das 
atividades realizadas durante o primeiro semestre de 2012, assim como um texto 
sobre a vida do patrono da unidade escolar.

[FOTO]

Uma das atividades realizadas ao longo do primeiro semestre foi a comemoração do
aniversário da escola, que completou 70 anos, 
no dia 18 de abril.

A festa foi realizada no dia 27 de abril, na quadra da unidade escolar e contou 
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com a participação da banda da Guarda Municipal. Além disto, a escola recebeu a 
visita de ex-diretores, ex-professores, ex-alunos e ex-funcionários para 
confraternizar a data.

[FOTO]

Comemoração dos 70 anos da E.M. Duque de Caxias

[FOTO]

Murais e atividades realizadas em comemoração ao aniversário da escola

Dia do Desafio

[FOTO]

No Rio de Janeiro, as atividades do 
Dia do Desafio
 foram coordenadas pelo SESC Rio, a fim de promover sa
de e bem estar estimulando a prática de atividades físicas.

O Dia do Desafio re
ne pessoas de todas as idades que se envolvem em uma competição amigável entre 
cidades do mesmo porte, na tentativa de mobilizar o maior n
mero de pessoas. Em 2011, participaram 22 países, cerca de quatro mil cidades e 
mais de 63 milhões de pessoas em todo o mundo.

Para participar, bastava praticar qualquer atividade física por, pelo menos, 15 
minutos consecutivos no dia 30 de maio, de 0h às 21h. Valia dançar, correr, 
caminhar, pedalar, nadar, jogar futebol, vôlei, basquete, fazer alongamento, 
entre outras opções. O importante é se mexer!

Retirado do blog da escola

Forró do Gonzagão

A Festa Junina da escola aconteceu no dia 29 de junho e teve como título 
Forro do Gonzagão
, em homenagem ao centenário do cantor e compositor Luiz Gonzaga.

[FOTO]

É isso aí, galera! Nosso Forró do Gonzagão bombou! Muita gente animada e 
satisfeita com toda a alegria das brincadeiras e das danças que rolaram na 
Duque!
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Agradecemos a participação de todos que trabalharam para que nossa festa 
acontecesse de maneira alegre e tranquila. Parabéns a todos!

 Mensagem no blog da escola

O Patrono

[FOTO]

Duque de Caxias

A carreira militar de Caxias começou cedo, aos cinco anos de idade, quando foi 
nomeado cadete, seguindo uma tradição familiar de várias gerações. Aos quinze 
anos, matriculou-se na Real Academia Militar, de onde saiu como tenente para 
ingressar numa unidade de elite do Exército do Rei.

Veio a Independência e, em 10 de novembro de 1822, coube ao então tenente Luiz 
Alves de Lima e Silva receber, na capela imperial, das mãos do imperador dom 
Pedro 1o, a bandeira do Império, recém-criada.

Após um período de relativa calmaria política, Caxias foi nomeado comandante em 
chefe das forças no Sul, em 1852, por causa das tensões na fronteira do Rio 
Grande do Sul. Desempenhou com sucesso uma campanha militar contra os ditadores 
Rosas, da Argentina, e Oribe, do Uruguai. Nesse mesmo ano, tornou-se marquês de 
Caxias.

Acometido de uma moléstia hepática, Caxias passou uma temporada cuidando da sa
de, mas logo voltou a ocupar posições políticas, primeiro como ministro da 
Guerra, chefe do Gabinete conservador e depois, já com os liberais no poder, 
como conselheiro de guerra.

Finalmente, em 1866, o chefe militar reconhecido por sua bravura, seus dotes de 
estrategista e suas virtudes de pacificador, encarou mais uma vez um grande 
desafio. A posição brasileira na guerra do Paraguai vivia um momento de crise. 
Caxias, que já havia atuado como conselheiro no começo da guerra, assumiu o 
treinamento e a reorganização das tropas. 

Sucedeu-se uma série de batalhas vitoriosas. Finalmente, depois da célebre 
batalha de Itororó seguiu-se a campanha final, a Dezembrada. Foi sua 
ltima vitória. Retornando ao Rio de Janeiro, Caxias recebeu o título de duque, 
tornando-se o 
nico brasileiro a merecer esta honraria.
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Voltou a participar ativamente da vida política, como conselheiro de Estado, 
presidente do conselho e ministro de Guerra, até retirar-se, por motivos de sa
de, para a fazenda de Santa Mônica, em 1878, onde morreu. O duque de Caxias 
tornou-se patrono do Exército Brasileiro, por decreto federal de 1962.

Nota: Fotos e informações retiradas do blog da escola

Conheça mais sobre o trabalho realizado na E.M. Duque de Caxias visitando seu 
blog

Professor, envie para o representante do Rioeduca em sua CRE o endereço do blog 
de sua escola. Queremos conhecê-lo e divulgá-lo! 

Gostou desta publicação? Clique em curtir para compartilhá-la com seus amigos no
Facebook e deixe um comentário.

[FOTO]
tweet

blogsdeescolas
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(402)

2ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a toda equipe Duque de Caxias!!!!
Dar visibilidade ao trabalho realizado é uma forma de se aproximar da comunidade
escolar. Continuem  buscando e fazendo uma escola de qualidade para todos os 
alunos.
Postado por 
Morgana Rezende
 em 09/07/2012 02:04

Parabéns pelo blog.Já estou seguindo.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 09/07/2012 23:18
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 25/07/2012
<TÍTULO>
Mary França encanta a Creche Inspetor Heraldo

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, riodeleitores, educação, infantil, patrono.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Página 1828



RIOEDUCA 2

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet

10ªcre
(292)

riodeleitores
(165)

educação
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(73)

patrono
(22)

infantil
(14)

<COMENTÁRIOS>

Agradeço imensamente a visita que fez à Creche, somos educadores apaixonados 
pelo que fazemos! Volte outras vezes, viu!! Um abraço Alessandra.
Postado por 
Alessandra
 em 25/07/2012 18:05

Foi um prazer recebe-lo. Volte sempre que quiser, pois a sua presença enriquece 
o nosso trabalho. Abraços.
Postado por 
Verônica
 em 25/07/2012 19:58

Que linda postagem... Parabéns meninas, sei o quanto se dedicam para que os 
nossos pequenos tenham sempre o melhor.
Parabéns Sinvaldo por retratar tão bem a competência da equipe da creche.
Sucesso sempre equipe Inspetor Heraldo!!!
Postado por 
Katia Bezerra
 em 25/07/2012 22:46

Tive o prazer de conhecer a professora Veronica, diretora da Creche, no final de
2011, durante o processo sucessório e pude perceber o carinho que ela tem com 
esta Unidade Escolar e com toda a sua comunidade! Parabéns a todos!
Postado por 
Jô Cruz
 em 26/07/2012 11:23

Chegando ao final do ano letivo o Projeto fica com gostinho de quero mais... O 
trabalho realizado pela Equipe encantou a todos... Parabéns!
Postado por 
Cíntia
 em 29/11/2012 12:14
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 09/07/2012
<TÍTULO>
Floriano Peixoto - 90 Anos Dedicados à Educação
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<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

Vinte e nove de junho foi um dia mais que especial para a Educação Carioca e 
ainda mais para a Comunidade da Escola Municipal Floriano Peixoto. Essa alegria 
se deve à comemoração de 90 anos, dedicados à Educação. Uma história marcada por
amor, trabalho e educação de qualidade.

[FOTO]

A escola possui atualmente o registro de sua inauguração em folhetins da época: 
O folhetim 
O Malho
, de 8 de julho de 1922 (na imagem abaixo) noticia a Inauguração da escola com 
foto da época. Além deste, também encontramos fotos da Escola Municipal Floriano
Peixoto no folhetim 
Careta
, de 11 de julho de 1925.

[FOTO]

Professores e alunos relataram que estão 
agradecidos ao professor/pesquisador Marcio Brigeiro da E. M. Gonçalves Dias, 
que forneceu os materiais históricos citados. As imagens foram coletadas na 
Biblioteca Nacional e ajudou a resgatar o Hino da Escola Floriano Peixoto, de 
composição de Ernesto Nazareth e Letra de Maria Mercêdes Mendes Teixeira em 
1922.

Parabéns a todos os professores, profissionais, alunos e familiares que passaram
pela E. M. Floriano Peixoto e que construíram esta linda história de educação.

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Como é bom poder resgatar nossa história, nossa cultura e nossa memória... 
Parabéns a todos os envolvidos e à direção desta incrível escola.
Postado por 
JOSÉ LUIZ
 em 09/07/2012 08:04

Parabéns Rute pela postagem.Amei!!!!!!!!!!!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 09/07/2012 23:21

Parabéns à Professora Rute. Seu excelente trabalho tem contribuido para que as 
escolas da nossa coordenaria ganhem visibilidade e todos possam conhecer o 
trabalho de qualidade que é desenvolvido por nossa Rede
Postado por 
Alexandre Roque
 em 13/07/2012 08:48
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 24/07/2012
<TÍTULO>
Festival Literário Internacional de Paraty 2012, apresenta Rioeduca e Educopédia

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, rioeduca, educopédia.
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Uma grande festa literária aconteceu em Paraty entre os dias 4 e 8 de julho e o 
Rioeduca junto à Educopédia nos narrarão alguns momentos deste mega evento 
cultural

, além de compartilhar belíssimas fotos desta cidade histórica.

O FLIP, Festival Literário Internacional de Paraty 
é, sem duvida, se não o maior, uma das maiores reuniões de pessoas interessadas 
em Literatura, seja ela brasileira ou estrangeira.

Em sua décima edição, o FLIP atingiu a marca de mais de duas mil pessoas somente
no seu primeiro dia. Gente de todos os cantos do país e de países mais diversos 
foram ao encontro da Literatura.

Este ano, o FLIP homenageou
Carlos Drumond de Andrade
, o poeta mineiro, o primeiro grande poeta pós-movimento modernista e um dos 
mais importantes poetas brasileiros.

Lido e comentado por seus palestrantes, lido e ouvido
 pelas platéias nos mais diversos pontos da cidade hitórica de Paraty, Drumond
criou temas do
 cotidiano, da família, do isolamento, da monotonia entendiante das coisas e do 
viver, expressos numa linguagem coloquial plena de ironia seca, sarcasmo e humor
desencantado. 
Seus temas são abordados em tons 
ora esperançosos, ora desesperançosos, com a mesma ironia, humor e sobriedade.

Tenda dos Autores no FLIP

O

jornalista Miguel Conde, curador do FLIP, abriu o Festival
chamando ao palco da Tenda dos Autores
o jornalista e escritor 
Luis Fernando Veríssimo,
que nos prestigiou com um belo texto,
 o qual registro o início do mesmo:

Há exatamente quatro anos eu fui convidado pela Flip para apresentar e 
entrevistar o dramaturgo inglês Tom Stoppard. Apesar do meu pavor de enfrentar o
monstro, que é como eu chamo, carinhosamente, a plateia, qualquer plateia, me 
enchi de coragem, coloquei um Isordil preventivo embaixo da língua e subi no 
palco com o Tom Stoppard. E minhas primeiras palavras foram: É um grande prazer 
estar de volta aqui na CLIP...

E, terminou
assim: 
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... Pronto. Não sei se cheguei a desagravar a minha gafe, mas pelo menos tentei.
E tudo isso foi apenas um pre
mbulo para dar boas-vindas a todos e dizer que é um grande prazer estar de volta
aqui, inaugurando a décima edição da Clip. Ahn, da Flip!

Foram momentos de contemplação e alegria uma vez que Veríssimo foi muito feliz 
em se abster de ser, apenas, o palestrante para ser ele mesmo, jogando com
palavras num clima de descontração e prazer. Com uma capacidade inata de
lidar com
o gênero crônica,
o jornalista e escritor
tem uma maneira específica e absolutamente pessoal de narrar a vida,
criando do texto lírico ao comentário irônico, usando
comentários inteligentes enriquecidos por tiradas engraçadíssimas. Muito 
aplaudido, foi p

recedido por Antonio Cícero, poeta e letrista, e Silvano Santiago, escritor e 
crítico literário, que falaram sobre a obra de Drumond, traduzindo-o em prosa 
oral
alguns de seus poemas.

Antes mesmo de sua estreia em livro com Alguma poesia (1930), Carlos Drummond de
Andrade é reconhecido e se afirma como um poeta moderno em artigos e poemas 
publicados em jornais e revistas. Como demonstra, no entanto, sua 
correspondência com Mário de Andrade, essa modernidade não implica uma adesão 
irrestrita ao ideário modernista. O que significa, então, ser moderno para 
Drummond? Alcides Villaça e Antonio Carlos Secchin discutem essa questão 
abordando tanto os livros mais famosos do poeta quanto escritos praticamente 
desconhecidos de seus anos de formação
, relato do site oficial da FLIP2012.

Na abertura do
evento, a Tenda dos Autores estava lotada.

Neste mesmo dia, o grupo Ciranda de Tarituba e o cantor e compositor Lenine se 
apresentaram para o p
blico que pode ver este espetáculo, também, no
Telão. 

No segundo dia em que participamos na Tenda dos Autores, Mesa

Zé Kleber - A Leitura no Espaço P
blico, estiveram presentes 
Silvia Castrillón
,
 Alexandre Pimentel
, mediados por
Écio Salles
.
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Nascida em Medellín, na Colômbia, 
Silvia Castrillón 
é especialista em políticas p
blicas
sobre Leitura e a Escrita. Como presidente da Associação Colombiana de Leitura e
Escrita (Asolectura), ajudou a implementar uma rede nacional com 19 bibliotecas,
cinco centros de documentação e quatro áreas de gestão cultural, em 28 cidades. 
Participa ainda do comitê executivo da IBBY (International Board on Books for 
Young People) e é consultora de organismos internacionais como a UNESCO e a ONU.
Seu livro 
O direito de ler e de escrever 
foi publicado no Brasil no ano passado. Silvia Castrillón convoca a escola e a 
sociedade a pensar no incentivo à leitura para promover a emancipação do ser 
humano.

Alexandre Pimentel 
é pesquisador, gestor cultural e geógrafo, diretor da Biblioteca Parque de 
Manguinhos,
aqui no Rio de Janeiro. Com graduação e mestrado pela Universidade Federal 
Fluminense, atuou como idealizador e diretor artístico de diversos projetos 
ligados à m
sica e ao campo das culturas populares, como 
Epifanias
 (2009), 
Artesania Sonora
 (2006) e 
Samba Guardado
 (2006), todos realizados no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). Trabalhou 
ainda como coordenador na Escola Portátil de M
sica (Instituto Jacob do Bandolim) no Festival de Inverno do RJ (Sesc RJ/Dell
Arte), entre outros.

Ecio Salles 
iniciou a vida adulta como líder estudantil e hoje é doutor em Comunicação e 
Cultura pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e membro da 
Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro. 

Para registrar este evento internacional
através do Portal Rioeduca, as professoras de Língua Portuguesa T
nia Regina Almeida, revisora das aulas de Língua Portuguesa do 
Educopédia

 e regente de turma das áreas de Língua Portuguesa e Inglesa
na Escola Municipal Maestro Pixinguinha/5
CRE e Regina Bizarro, Representante do 
Rioeduca

 na 5
 CRE, participaram de alguns debates, além de conhecerem toda a cultura que tem 
raízes em séculos passados da cidade de Paraty.
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Durante os quatro dias da FLIP, somente na Tenda dos Autores, 43 convidados 
brasileiros e estrangeiros falaram sobre suas visões celebrando a arte de 
escrever e ler.
[VÍDEO]

Paraty,
Detalhes da sua História

A primeira notícia escrita de Paraty vem do alemão Hans Staden, que esteve 
prisioneiro dos índios tamoios, datado de 1554. sabe-se também que o Padre Jose 
de Anchieta, acompanhado de expedição guerreira para combater os franceses, 
dorme em 1565 na cidade histórica de Paraty; Pero Vaz de Caminha
 passa pela Ponta da Joatinga; Padre Anchieta passa duas ou mais vezes por 
Paraty tentando fazer um tratado de paz entre os portugueses e os índios 
tamoios. Já, em 1630, João Pimenta de Carvalho chega a Paraty no dia dezesseis 
de agosto (Dia de São Roque), iniciando um povoado no atual morro do Forte. 

Os Capitães Domingos Gonçalves de Abreu e Jorge Fernandes da Fonseca levantam o 
pelourinho numa tentativa de independência de Angra dos Reis. No século XVIII, 
os negros constroem a Igreja de Nossa Senhora do Rosário. No século XIX, a 
construção da Igreja Nossa Senhora das Dores, feita pela aristocracia, além de 
Paraty possuir mais de 150 alambiques para destilação de pinga, utilizada 
principalmente na troca por escravos. No século XX, a iluminação elétrica chega 
àquele local e mais precisamente em 1937, o tombamento da cidade pelo Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico. Em 1975, as correntes grossas, que até hoje 
vemos na cidade, impedem o acesso a carro dentro do centro histórico.

Faça um tour pela linha do tempo da cidade histórica de Paraty, clicando 
aqui
.

O Festival Literário Internacional de Paraty

O FLIP é um evento literário de grande alcance que acontece todo ano desde a sua
primeira versão em 2003 com duração de cinco dias, sempre no mês de julho.

Foi idealizada pela editora inglesa Liz Calder e organizada pela Associação Casa
Azul, uma Organização da Sociedade Civil de Interesse P
blico, presidida pelo arquiteto Mauro Munhoz. A FLIP re
ne muitas pessoas ligadas à literatura, como escritores, bibliotecários, 
professores, pessoas de todos os lugares do mundo interessadas em descobrir o 
fascinante mundo da leitura, através dos mais diversos autores.
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Em sua programação constaram apresentações de teatro, palestras, oficinas, com 
quase 200 eventos que aconteceram
desde sua
programação principal aos mais diversos encontros que acoteceram
na Tenda dos Autores, no Telão, na Casa da Cultura, FlipZona, Flipinha, Casa da 
Folha, além da Off-FLIP, um circuito paralelo de eventos literários ocorridos no
mesmo período.

A cidade histórica e tradicionalmente literária há10 anos promove
o Festival Literário e é onde tudo acontece ao mesmo tempo. 

Bonecos de papel machet, palestras, oficinas, leitura para crianças e por 
crianças, doces de todas as iguarias, pintura em tela ao ar livre, 
caracterizações de personagens de livros infantis, teatro, debates, lançamento 
de livros pelos autores,
visitas ilustres e anônimas, escritores de todos os estados do Brasil e um 
encontro casual com Julio Emílio Braz, escritor e um grande ser humano. 

Foram muito momentos de emoção
na cidade de Paraty, esta
cidade onde cultura e literatura se misturaram como num
porto
 de personagens das
diversas histórias e de cada morador,
histórias reais ou irreais, misturando-se aos transeuntes nessas mesmas ruas de 
pedras, emolduradas pela beleza do céu azul, do rio que mansamente
dava boas
 vindas
a todos que
deslumbram-se com a natureza. As antigas
construções de séculos
passados fomentavam a vontade de ir e vir, sempre mais além e descobrir o que 
ainda não tinha sido descoberto.

Cultura Popular em Paraty

A
cultura popular esteva presente
e o casal de poetas e
cordelistas, Marinalva
de Menezes e
Antonio Fernando Rocha,
prestigiando o Portal Rioeduca, nos agraciou com versos em septilha, mostrando o
universo cultural que tem o
Brasil. Em todos os dias do Festival eles encontravam-se
a frente da Tenda dos Autores, onde
aconteceram os
principais debates com os autores do FLIP.
O casal
é mais conhecido
como os sertanejos Querindina e Macambira. 
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[VÍDEO]

Foi muito gratificante poder mergulhar na literatura, que este Festival
Internacional nos proporciona. Foram muitos
momentos de reflexão, conhecimento, entretenimento e, principalmente, cultura.

O Rioeduca não poderia ficar de fora deste evento,
 ainda melhor
por ter
a parceria da
 Educopédia, na pessoa da professora T
nia Regina Almeida. 

Que venham outros Festivais Literários!

Escolas e professores, querem publicar um projeto ou uma atividade que fez a 
diferença na vida de seus alunos? Então, escrevam para o Rioeduca, clicando 
SOBRE NÓS
 e contate o professor representante da sua CRE.

Regina Bizarro_ Representante do Rioeduca 5
CRE

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

[FOTO]
tweet
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(268)

educopédia
(86)

rioeduca
(69)

<COMENTÁRIOS>

Que máximo! A postagem ficou ótima, pena que eu não pude ir na FLIP porque é um 
tipo de evento que eu adoro. Parabéns pelas belas fotos e por sua dedicação 
nesse trabalho.
Postado por 
Patricia Tavares
 em 24/07/2012 09:02

Linda reportagem sobre o FLIP!  Fiquei muito lisonjeada de ter a oportunidade de
conhecer e viver intensamente o Festival junto com a profª Regina Bizarro, que 
foi de uma gentileza ímpar em todos os momentos da viagem.  Gostaria também de 
agradecer ao meu diretor - José Roberto - que permitiu minha ida e confiou no 
retorno  literário, da experiência,  à EM Maestro Pixinguinha! Obrigada pelo 
conhecimento adquirido!
Postado por 
Tânia Almeida
 em 24/07/2012 09:41

Parabenizamos os realizadores da FLIP e os participantes do evento e informamos 
que a SME participou da FLIP com uma comitiva de 14 professores representantes 
das escolas semifinalistas do Concurso Escola de Leitores, promovido pelo 
Instituto C
, em parceria com a SME e a FNLIJ. As escolas são: EM Afonso Taunay(3ªCRE); EM 
Gurgel do Amaral (4ª CRE); EM França (5ª CRE); Jorge Jabour (8ªCRE); EM Pres. 
Arthur Bernardes (9ª CRE); EM Joaquim Manoel de macedo (1ª CRE) e Creche Tia 
Malu (7ª CRE). As escolas vencedoras deste concurso irão à Colômbia em setembro.
Postado por 
Simone Monteiro
 em 24/07/2012 11:53

Olá Simone, essa ação foi divulgada? Infelizmente não soube sobre a comitiva das
escolas/SME, pois se soubesse poderíamos ter nos encontrado na FLIP. Seria o 
máximo! De qualquer forma parabenizo as escolas/professores que participaram do 
X Festival Literário, através do Concurso Escola de Leitores, e o C
 por proporcionar tamanha felicidade.
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Postado por 
ReginaBizarro
 em 24/07/2012 17:30
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 09/07/2012
<TÍTULO>
100 anos do Rei do Baião

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, blogdeescolas, projetos.

A cultura nordestina é bastante diversificada, uma vez que foi influenciada por 
indígenas, africanos e europeus. Os costumes e tradições muitas vezes variam de 
estado para estado.
O baião está presente por toda a Região Nordeste, ele é um ritmo musical 
nordestino, acompanhado de dança e é muito popular nessa região.

[FOTO]

Foi na década de 1940 que o baião tornou-se popular, através de Luiz Gonzaga. 
Luiz Gonzaga do Nascimento 
foi um compositor popular brasileiro e também
uma das mais completas, importantes e inventivas figuras da m
sica popular brasileira.

[FOTO]

Nossa escola está fazendo um projeto comemorando os 100 anos de Luiz Gonzaga e a
cultura nordestina.

Alunos da turma 1902 criaram esculturas em argila (mestre Vitalino) com a 
professora de artes Claudia.

Nossa festinha junina também terá este tema com uma barraquinha 
Cantinho Luiz Gonzaga
 trazendo todos os trabalhos de todas as turmas...
 Texto: Professora S
HAYENNE AZEVEDO DA SILVEIRA

[FOTO]

[FOTO]
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Outro renomado artista nordestino é Vitalino Pereira dos Santos. O Mestre 
Vitalino consagrou-se com sua arte de fazer bonecos em Caruaru, onde nasceu, 
perto do rio Ipojuca, em 1909. Seu pai, humilde lavrador, preparou o forno para 
queimar peças de cerãmica que sua mãe fazia, para melhorar o orçamento familiar.

[FOTO]

Com singular destreza, esculpia cenas do cotidiano sertanejo em que vivia 
 o que o diferenciava dos trabalhos de outros artesãos. O sucesso de Mestre 
Vitalino como 
bonequeiro
 repercutiu junto aos seus companheiros de Alto do Moura, os quais passaram a 
esculpir bonecos também. Vitalino 
não tinha medo da concorrência e via de bom grado a participação dos amigos, 
nunca se negando a transmitir seus conhecimentos e suas técnicas.

[FOTO]

Parabéns a todos da Escola Municipal Barros Hurtado por valorizar e promover a 
cultura nordestina de nosso país!

[FOTO]
tweet

projetos
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns! pelo belo trabalho eu acho muito importante apresentar para os nossos 
alunos a importância de Gonzagão, como cancioneiro nordestino, poeta ou seja que
apresentou para o Brasil o sofrimento do povo nordestino e podemos até puxar o 
tema Sustentabilidade.
Eu tive a sorte de receber em minha casa o filho dele o poeta Gonzaguinha e, 
tenho até fotos. Que saudades!
Parabéns! Coord. da EM 08.33.23 Pintor L. Segall
Postado por 
sonia maria da silva
 em 09/07/2012 08:52

Linda a escultura da turma 1902.Parabéns!!!!!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 09/07/2012 23:23

Parabéns aos professores e alunos por divulgarem o trabalho maravilhoso de Luiz 
Gonzaga, assim como Mestre Vitalino, dois grandes artistas nordestinos.É 
importante resgatarmos e promover a cultura nordestina em nosso país.Parabéns a 
toda equipe.Muita Luz!
Postado por 
Maria Delfina
 em 09/07/2012 23:25

Adorei trabalho! Todos de Parabéns!
Postado por 
Adriana Mendonça
 em 11/07/2012 18:54
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 10/07/2012
<TÍTULO>
Rio + 20 e Rio + English na E. M. Madrid

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, meioambiente.
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Aproveitando que nossa cidade foi sede da Rio + 20 no mês de junho, a E. M. 
Madrid resolveu tratar o assunto de uma maneira l
dica nas aulas de Inglês.

[FOTO]

A atividade 
Rio + 20, Rio + English
 foi desenvolvida durante as aulas de Língua Inglesa pela professora Vera 
Fátima. As turmas do nono ano do Ensino Fundamental produziram uma moda 
diferente.

[FOTO]

Durante as aulas os alunos discutiram sobre a import
ncia da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 
Rio + 20
, em seguida, a professora pediu para que os alunos pensassem em frases que 
resumissem a essência do que haviam conversado durante a aula.

Após escreverem as frases, foi o momento de traduzi-las para o Inglês. Os alunos
puderam consultar dicionários para descobrir as palavras desconhecidas e uns 
ajudaram aos outros na realização da atividade.

[FOTO]

Depois de criar as frases, foi a vez de confeccionar as camisas. A proposta de 
colocar as frases nas camisas de papel surgiu com a intenção de mostrar que os 
alunos poderiam sair vestidos com suas ideias. 

O slogan da atividade 
Fashion and care come along together
, foi sugerido por outros professores com a ideia de juntar o trabalho dos 
alunos à moda.

A produção foi exposta em varais dentro da escola, uma forma bem original de 
apresentar as 
camisas da moda
. Uma informação importante transmitida pela professora Paula, diretora-adjunta 
da E.M. Madrid, foi que os alunos gostariam que as camisas fossem de pano, ou 
seja, que virassem moda mesmo.

Assista no vídeo abaixo as camisas produzidas e expostas na atividade 
Rio +20, Rio + English
.
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[VÍDEO]

Parabéns à professora Vera Fátima e a toda equipe da E. M. Madrid pela 
realização da atividade.

Conheça mais sobre o trabalho da E.M. Madrid visitando seu blog

Professor, divulgue também o seu trabalho e o de sua escola. O portal Rioeduca é
um espaço feito por e para professores. Entre em contato com o representante de 
sua CRE.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

[FOTO]
tweet

2ªcre
(192)

meioambiente
(95)
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<COMENTÁRIOS>

Adorei a ideia do vídeo, Renata!
Postado por 
Paula Martins
 em 10/07/2012 07:26

Amei o trabalho dos alunos.
Postado por 
Fatima lucia Braga
 em 10/07/2012 21:34

Paeabéns Professora Fátima e equipeda escola Madrid!!!! Fico contente de ver uma
prática pedagógica articulada com o contexto . Que tal promover um concurso , 
com toda escola, para escolher a melhor frase e esta ser estampada em uma 
camisa? A professora de artes pode ajudar  promovendo um "concurso" para 
ilustrar  a camisa. Ou ainda, montar uma "arte" com todas as frases e ser o 
presente dos formandos. Professora Vera o seu trabalho foi inspirador!!! Mais 
uma vez.. PARABENS!!!
Postado por 
Morgana Rezende
 em 13/07/2012 06:01
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 10/07/2012
<TÍTULO>
Cyro Monteiro +20 e a Sustentabilidade

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, meioambiente.

A professora Tereza Canalli e seus alunos da E. M. Cyro Monteiro, preocupados em
como cidadãos comuns podem ajudar o nosso planeta, resolveram construir um 
equipamento usado para produção de biogás, o biodigestor. A professora e os 
alunos tinham o objetivo de reutilizar o resto de comida que iria para o lixo 
para produzir energia.

Este ano aconteceu no Rio de Janeiro um evento de 
mbito internacional sobre sustentabilidade, conhecido como 
Rio +20
. Este nome é em alusão aos 20 anos da Rio Eco 92. O objetivo deste encontro foi
avaliar quais mudanças ocorreram após a 
Rio Eco 92
. A professora 
Tereza Canalli 
e seus alunos se perguntaram:
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Então, a professora Tereza decidiu propor aos alunos a construção de um 
biodigestor
, uma nova técnica que garante a sustentabilidade ambiental. Os alunos aceitaram
na hora! Eles adoram desafios! Para tomar esta decisão, eles levaram em conta
 a atual situação do mundo, que vem sofrendo com as atividades domésticas, 
industriais e da construção civil, que produzem muitos resíduos, sendo o lixo o 
principal deles.

Esses resíduos quando jogados na natureza, se transformam em
 materiais prejudiciais ao planeta. Na corrida contra os impactos ambientais, 
uma nova técnica vem se desenvolvendo para garantir a sustentabilidade 
ambiental, os chamados
 biodigestores
.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Uma d
vida surgiu: será que funciona de verdade, ou é coisa de televisão? Para 
conferir, decidiram construir um biodigestor com materiais de sucata para ser 
usado no refeitório da Unidade Escolar na hora do recreio.

[FOTO]

Todos os alunos, professores e funcionários ficaram curiosos para saber o que 
era aquele aparelho. Várias explicações foram dadas sobre o que era, como se 
usava
e qual era a import
ncia de um
biodigestor. 

[FOTO]

[FOTO]

Alunos e professores têm acesso ao biodigestor no refeitório da escola
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Depois das explicações, todos começaram a colocar em prática o que haviam 
aprendido. A escola inteira começou a praticar a sustentabilidade.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Quando o biodigestor já estava cheio com os restos de comida, ele foi fechado e 
guardado por 30 dias.

[FOTO]

Os alunos ficaram aguardando os 30 dias com muita ansiedade. Uma pergunta não
deixava de povoar
a cabeça deles:

[FOTO]

Questionamento feito pelos alunos da E. M. Cyro Monteiro

O objetivo era gerar 
Biogás
 para acender uma pequena chama. O biogás é um gás incolor e insol
vel em água. Ele é gerado pela decomposição anaeróbica da matéria org
nica por ação de bactérias.

[FOTO]

Os alunos não ficaram satisfeitos, queriam saber cada vez mais. Suas principais 
d
vidas eram: E o que não virar gás, onde poderemos jogar fora sem deixar cheiro 
ruim? Já que é comida estragada, será que tem bactéria? A professora 
Tereza Canalli 
não deixou nenhum aluno com d
vida e explicou:

[FOTO]

Você deve estar se perguntando: E as bactérias? Acredite se quiser, segundo a 
professora Tereza, elas morrem! Observe a tabela abaixo e veja o quanto estamos 
ajudando a natureza através do biodigestor.
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[FOTO]

Com esta ação, toda a comunidade escolar pode contribuir para remediar o 
aquecimento global, ajudar familias carentes, melhorar a qualidade de nossas 
águas, conservar o solo e disseminar a cultura org
nica. É um desafio monumental, mas se cada um fizer a sua parte, como os alunos 
da E. M. Cyro Monteiro, será possível realizá-lo.

Parabéns à professora Tereza Canalli por desenvolver com seus alunos uma ação 
tão importante para a sustentabilidade do nosso planeta. O mundo necessita de 
seres humanos preocupados com o futuro da natureza e a professora Tereza está 
contribuindo para
 formar este cidadão.

Gostou desta postagem? Envie também o seu projeto para ser publicado no Portal 
Rioeduca. Aproveite para divulgar o
maravilhoso trabalho que você realiza! Este espaço é meu, é seu, é nosso! Nós 
somos a se
X
ta CRE!

Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca 6
 CRE

Twitter: @PatriciaGed

E-mail: 
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Trabalho maravilhoso! Parabenizo a professora pela iniciativa, os alunos que 
abraçaram a idéia e toda equipe escolar pelo empenho e dedicação. Me avisem do 
dia que finalizarão a experiência. Abraços a todos
Postado por 
KATIA BARBOZA
 em 10/07/2012 19:49

Parabéns à Cyro Monteiro!!!!! Alunos e professores excelentes!!!!!!  Beijos!!!!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 11/07/2012 09:16

Parabéns a escola e a professora pela iniciativa!!!
Abraços
Postado por 
Claudia Soares
 em 11/07/2012 13:57

A professora e seus alunos demonstram, como é importante a responsabilidade de 
cada um na preservação do ambiente e dão exemplo de como fazer...Parabéns a 
equipe da EM Cyro!
Postado por 
Lúcia Brizzio
 em 12/07/2012 18:51

Tive a oportunidade de ver este aparelho em um evento da escola. Realmente é 
muito interessante.
Parabéns a todos e principalmente a CP profª Teresa que teve a iniciativa de 
mostrar, de forma prática ,como reciclar os restos de alimentos.
Postado por 
cassia cilene
 em 15/07/2012 15:49
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quarta-feira, 11/07/2012
<TÍTULO>
Encontrando Tesouros

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, riodeleitores.

Sem o esforço da busca é impossível a alegria do encontro
 ( Dr. Oswaldo Paulino). O ser humano valoriza muito as metas que deseja 
alcançar. Querer algo e esforçar-se para obtê-lo faz com que o valor do objeto 
dobre. Então, vamos conferir o tesouro encontrado pela turma 1303 da E. M. 
Delfim Moreira.

A professora Luciane Zicarelli organizou a atividade de caça ao tesouro como 
lançamento do projeto 
Ler É uma Gostosa Brincadeira
. O projeto faz parte do Projeto Político Pedagógico da Escola Municipal Delfim 
Moreira. O objetivo é incentivar a leitura como auxiliar no processo de 
alfabetização dos alunos. A turma chegou cheia de expectativa. Sabiam que seria 
um dia diferente, mas ainda não podiam adivinhar o que os esperava.

[FOTO]

Então, foi dada a largada. A primeira dica foi lida pela professora em sala. 
Eles teriam de percorrer a escola seguindo as pistas distribuídas pela 
professora até encontrarem o tesouro. Assim, aprenderiam o valor da leitura de 
textos instrucionais. As dicas os levaram por um passeio pela escola. Da 
secretaria para o pátio, daí para o bebedouro, refeitório, entrada do auditório,
entre os objetos guardados por lá. O segundo andar também forneceu pistas 
preciosas e a caça foi esquentando.

[FOTO]

Nessa altura, toda a turma já estava envolvida pelo prazer de ler para descobrir
segredos, para chegar a novos lugares e se deliciando também com a busca ao tão 
procurado tesouro. Então, chegaram à Sala de Leitura. Lá, esperando por eles, 
estavam os livros com todas as aventuras e tesouros escondidos que podem nos 
proporcionar.

[FOTO]

A alegria do encontro não poderia ser maior. Ainda mais que não seria somente o 
primeiro encontro. O projeto prevê que os alunos, todas as sextas-feiras, levem 
para casa um livro da sua escolha. O livro será lido em casa. E seus tesouros 
serão compartilhados por toda a família. A escola recebeu a parceria do SENAI 
CETIQT, através da professora Márcia Tadéa, na confecção de bolsinhas para 
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acondicionar os livros nessa viagem até a casa dos alunos. O projeto 
inicialmente voltado para a Educação Infantil e primeiro ano se estendeu também 
ao 3
 ano. Junto com o livro, vai uma ficha de apreciação e, na sala de aula, o aluno
comenta o livro lido ou produz atividades de artes plásticas sobre o mesmo, 
como: desenhar o trecho que mais gostou, criar com recorte e colagem o cenário 
da história e até dramatizá-lo.

     Claro que um encontro assim tão desejado
não poderia passar sem uma comemoração. Então, a festa estava completa: livros, 
tesouros e crianças prontas para devorá-los.

[FOTO]

A turma 1303 é uma turma de ação. Desenvolveu várias atividades para discutir, 
refletir e criar sobre um mundo mais sustentável. As ideias foram muitas. Esta 
turminha chegou à conclusão que um mundo melhor depende somente das nossas 
ações, por isto os alunos colocaram a mão na massa e mostraram para todos da 
Escola Municipal Delfim Moreira algumas atitudes... Confira no vídeo o que eles 
realizaram após a leitura do caderno Sustentabilidade. Não perca!
[VÍDEO]

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Conheço o trabalho da professora Luciane Zicarelli e a sua dedicação à Educação.

Mais uma vez ela está mostrando a excelente professora que é e o resultado de 
uma turma motivada por uma profissional séria e muito competente. 
Parabéns Profª Luciane! 

Denise Vale
Postado por 
Denise Vale
 em 11/07/2012 17:26

Super legal a  atividade de caça ao tesouro como lançamento do projeto “Ler É 
uma Gostosa Brincadeira”. Parabéns! As crianças devem ter amado.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 11/07/2012 23:02

Estimular a leitura é sempre muito bom! Desta forma, com um caça ao tesouro, 
melhor ainda! Parabéns, professora!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 12/07/2012 13:44

Parabéns, Luciane!!!! A cada dia você nos surpreende com seu entusiasmo, 
dedicação e talento!!!!
Postado por 
Luzana Rocha
 em 13/07/2012 21:07
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 13/07/2012
<TÍTULO>
Trabalhando Imagens com a EMMON

<TAGS>
Tags: 
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3ªcre, blogsdeescolas, artesvisuais.

Cada unidade escolar tem uma vocação, uma habilidade realçada pela equipe que lá
trabalha ou estimulada por ela. Umas são musicais com canto e dança fluindo nos 
projetos da escolas; outras são textuais, proseando e versando divulgam suas 
atividades.

A Escola Municipal Ministro Orosimbo Nonato ou EMMON, como abrevia em seu blog, 
utiliza a imagem para divulgar suas ações e projetos. O blog, recém-lançado, 
está a cargo do professor Fernando Luiz. Ele é professor de História e também 
trabalha, no N
cleo de Arte Nise da Silveira, com produção de evento, áudio, vídeo e animação. 
No blog, a imagem está em destaque e vem trabalhada para registrar as ações da 
escola.

[FOTO]

Registro da participação da escola na abertura dos Jogos Estudantis

A produção e edição de vídeos também está presente no cotidiano da escola. No 
blog, o post mais recente registra o trabalho da professora Sandra Mara, da Sala
de Leitura Polo que funciona na escola. Todo o processo de fotografia, filmagem,
edição e sonorização foi feito com alguns alunos das turmas 1803 e 1901. Eles 
fizeram ou fazem parte da E. M. Min. Orosimbo Nonato e do N
cleo de Arte Nise da Silveira, juntamente com o Professor Fernando Luiz:. O 
vídeo foi elaborado a partir da ideia da Professora Sandra Mara. Numa contação 
da história 
QUEM SOU EU?
 de Maria Butterfield e Waayne Ford para a turma 1402, ela contou a história e, 
baseado na historinha que acabaram de ouvir, eles criaram um texto e a 
professora o ilustrou. O trabalho também foi apresentado na Bienal do Livro 
2011, na mostra do 
Papel ao Digital
.
[VÍDEO]

Segundo o professor Fernando Luiz, 
Todo o blog faz parte de um projeto maior que está em fase de experimentação.
 Trata-se de um projeto de mídia e segundo ele,
 Foi muito prazeroso e gratificante no que diz respeito à aprendizagem de ambas 
as partes, principalmente no uso das novas tecnologias em sala de aula.
 Ele nos adianta ainda que a Prof.
 Simone (Artes) vem desenvolvendo o projeto 
Sustentabilidade na Alegria de Romero Britto
 que também será mote temário da festa junina da escola. Por enquanto, no blog, 
entre outros vídeos, podemos conhecer a história do patrono da escola Ministro 
Orosimbo Nonato, ligado à educação através do Direito.

[FOTO]
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Não deixem de seguir o blog 
E. M. Min. Orosimbo Nonato
 e aguardar o desenvolvimento da vocação visual da escola. Já, no logo do blog, 
criado pelo professor Fernando, podemos perceber que vem coisa boa por aí.

[FOTO]

[FOTO]
tweet

blogsdeescolas
(402)

3ªcre
(223)

artesvisuais
(68)

<COMENTÁRIOS>

Adorei o blog. Sandra minha linda belo trabalho!!! Parabéns a todos. Muitoas 
alunos da Orosimnbo já passaram pela Bricio Filh, fico feliz por eles estarem 
praticipando dessas atividades maravilhosas. Parabésn fernando o blog está 
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DEMAIS!!! Parabéns Angela linda postagem. bjão
Postado por 
MONICA
 em 13/07/2012 09:53

Sou fã do trabalho do Professor Fernando Luiz!!! Acredito na importância de 
utilizar diferentes mídias para tornar o aprendizado mais atraente para nossos 
alunos!!!! Parabéns pra toda a equipe da EMMON e, em especial, ao Professor 
Fernando Luiz e à Diretora Angela!!!!
Postado por 
Maíra Oliveira
 em 13/07/2012 10:45

Parabéns pelo blog e pela postagem.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 13/07/2012 10:45
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 16/07/2012
<TÍTULO>
Planeta Sustentável – O Futuro Começa Agora

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

Recentemente o blog da E.M. Guararapes C
ndido nasceu para o mundo virtual. Hoje vamos conhecer um pouco da proposta 
pedagógica desta unidade escolar e algumas publicações de seu portfólio.

A criação do blog da E.M. Guararapes C
ndido é mais um dos frutos das 
Oficinas de Blogs
 que aconteceram no primeiro semestre de 2012 na 2
CRE.

A professora Celia, diretora da unidade escolar, esteve presente em uma das 
oficinas e pôde aprimorar seus conhecimentos, o que auxiliou na construção do 
portfólio virtual da escola.

[FOTO]

Alunos e professores da E.M. Guararapes C
ndido
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Logo no início do blog encontramos algumas palavras sobre a proposta pedagógica 
da escola.

N
osso blog tem o intuito de promover e divulgar ações, que integrem escola e 
comunidade, mostrando para todos as atividades desenvolvidas na nossa escola. 
Somos uma 
Escola do Amanhã
. Atendemos da Educação Infantil ao Terceiro Ano do Ensino Fundamental. Fazemos 
da nossa escola um espaço de aprendizado e alegria. O nosso Projeto Político 
Pedagógico é focado num 
Planeta Sustentável - O futuro começa agora
, pois sabemos que o futuro depende do trabalho desenvolvido no presente.

 Retirado do blog da escola

A escola tem em sua proposta pedagógica a preocupação com o meio ambiente e a 
formação de cidadãos conscientes para com este. A fim alcançar seu objetivo 
desenvolveu várias atividades sobre o tema meio ambiente e sustentabilidade. 
Dentre estas está o passeio que os alunos fizeram à Floresta da Tijuca.

O 
Parque Nacional da Tijuca
 foi criado em 06 de julho de 1961 e este ano completa 51 anos. De acordo com as
informações do site, é atualmente o parque nacional mais visitado do Brasil, 
recebendo cerca de dois milhões de visitantes por ano.

Para conhecer mais sobre o meio ambiente e a import
ncia deste parque ecológico, os alunos da E.M. Guararapes C
ndido fizeram uma aula-passeio que está registrada no blog da unidade escolar.

[FOTO]

[FOTO]

Alunos conhecendo o Parque Nacional da Tijuca

[FOTO]

Aprendizado e diversão durante o passeio

Outro registro interessante que encontramos no blog da unidade escolar é a 
publicação 
Vai ter com a formiga...
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, quando a turma do EI -10 recebeu a visita de uma família de formigas em sua 
sala. Vejamos como foi:

Hoje fomos visitados por uma família de formigas. A visita aconteceu no armário 
da sala da EI-10. Seria um fato isolado se nossas visitantes não estivessem 
procurando um local seguro para dar continuidade ao seu ciclo de vida. Com um 
grupo de aproximadamente 20 formigas, cada uma tinha uma 
pupa
 em sua boca. 

A Professora Marina Ripper aproveitou logo a oportunidade para introduzir o tema
em sua rotina de aula. Com a parceria do estagiário Cassius, que conversou com 
as crianças sobre o ciclo de vida e reprodutivo da formiga, comparando-o com o 
de outros animais incluindo o homem e sobre a import
ncia da formiga para o ecossistema, como por exemplo, o de limpar o meio 
ambiente.

A exposição do tema estimulou muito os alunos, que interagiram de várias formas 
o conhecimento adquirido através de um fato inusitado. Como fechamento os alunos
produziram desenhos, ilustrando o Ciclo Reprodutivo das Formigas.

Retirado do blog da escola

[FOTO]

Alunos durante a realização da atividade

Assista ao vídeo sobre a visita ao Parque Nacional da Tijuca.
[VÍDEO]

Quer conhecer mais sobre o trabalho da E.M. Guararapes C
ndido? Visite seu blog!

É só clicar no link abaixo.

Professor, queremos conhecer e divulgar também o trabalho de sua escola. Entre 
em contato com o representante do Rioeduca em sua CRE. Aproveite, este espaço é 
nosso!

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

[FOTO]
tweet
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blogsdeescolas
(402)

2ªcre
(192)

meioambiente
(95)

<COMENTÁRIOS>

Equipe Guararapes, Como estou contente de ver essas crianças felizes!!!!!! Acho 
que vocês realmente estão fazendo a diferença na vida delas!!! Continuem assim.
Postado por 
Morgana Rezende
 em 17/07/2012 20:16
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 11/07/2012
<TÍTULO>
E. M. Padre Leonel Franca Investindo no Verde!
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<TAGS>
Tags: 
8ªcre, meioambiente.
É de nosso conhecimento que as árvores têm um importante papel na preservação do
ar puro, além de funcionar como meio de refrigeração natural. 
Diante de tais benefícios, fica claro perceber a import
ncia de termos árvores por perto!
Na Escola Municipal Padre Leonel Franca, os alunos não só aprenderam sobre o 
reflorestamento como meio de proporcionar melhores condições de vida para a 
população, eles colocaram o aprendizado em prática em um dia que certamente vai 
colorir de verde a
história da escola!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet

8ªcre
(193)

meioambiente
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<COMENTÁRIOS>

Bela iniciativa da escola a de  plantar árvores.Devemos  desenvolver o amor pelo
verde na infância para que ao ficar adulto não permitam a destruição das mesmas.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 11/07/2012 23:09

Muito boa a ideia! O pátio da escola é muito grande e vai ficar muito melhor com
árvores para dar beleza, sombra e um lugar fresquinho para os alunos conversarem
ou lerem um livro. Parabéns!
Postado por 
Pedro Henrique
 em 12/07/2012 11:03

Grande abraço a todos que formam este time!!! Parabéns pelo trabalho!!! Jô
Postado por 
Jô Cruz
 em 14/07/2012 11:24
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 13/07/2012
<TÍTULO>
O Despertar das Habilidades na Educação Infantil

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, educaçãoinfantil.
Toda a criança precisa de um lugar para sentir-se segura, feliz e capaz de 
desenvolver-se. 
A Creche Municipal Dramaturgo Alfredo de Freitas Dias Gomes preocupa-se em 
oferecer cada vez mais um espaço acolhedor aos seus alunos, buscando através do 
l
dico e de ações planejadas, um ambiente proporcionador de
diferentes aprendizagens.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Página 1860



RIOEDUCA 2
tweet

8ªcre
(193)

educaçãoinfantil
(100)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns Neilda pela sua linda postagem.Parabéns Creche Municipal Dramaturgo 
Alfredo de Freitas Dias Gomes por incentivar à leitura de forma criativa e 
lúdica.Escola deve ser um espaço de aprendizagem onde sempre envolva o lúdico na
sua maneira de ensinar e aprender.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 13/07/2012 10:37

Parabéns a todos que fazem parte desta equipe! Nossos pequenos merecem o 
melhor!!!!! Éééééé da oitava!!!  Jô
Postado por 
Jô Cruz
 em 14/07/2012 11:21
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 17/07/2012
<TÍTULO>
Brincando e Aprendendo no Blog do EDI Debret

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, blogsdeescolas, festajunina, meioambiente.

O EDI Debret aproveitou o período das festas juninas e preparou lindos trabalhos
para comemorar o centenário do Luiz Gonzaga. As crianças participaram de 
atividades, que desenvolveram a capacidade imaginativa, oralidade, socialização 
, entre outra linguagens infantis, 
Brincando e Aprendendo com as Tradições
.

[FOTO]

No blog Debrezinho, do EDI Debret, é possível ver que a festa junina foi bem 
animada. As turmas deram um show. As crianças dançaram, brincaram e cantaram 
junto com os responsáveis. Através do fazer artístico , as crianças transmitiram
para os pais mensagens sobre educação ambiental,além de relembrar os 100 anos de
Luiz Gonzaga e seu legado para a cultura brasileira.

[FOTO]

[FOTO]

No mês de junho, o EDI Debret também desenvolveu o projeto  Brincando e 
Aprendendo com Você... a Conviver em um Ambiente Sustentável"Através da 
dramatização, pinturas, colagens, e outras atividades as crianças vivenciam e 
aprendem a amar e respeitar o nosso planeta, nossa casa e todos os seres vivos 
que nela vivem.

[FOTO]

Através das atividades próprias do Universo Infantil (as brincadeiras), as 
crianças trabalham valores que garantem o futuro da terra no EDI DEBRET.Os 
alunos da turminha EI 20 prepararam uma pecinha sobre o homem e a sua relação 
com a natureza baseada no livro "O mundinho" de Ingrid Biesemeyer Bellinghnausen
para os colegas das turmas EI 30, EI 31, EI 40 e EI 41.

[FOTO]
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O tapete de texturas e as caixas táteis com elementos da natureza (pedras, 
folhas,etc) tem sido um ambiente acolhedor e facilitador da aprendizagem, onde 
as crianças interagem e aprendem mais sobre a natureza e a sustentabilidade.

A atividade na horta da escola tem propiciado aos alunos o contato direto com a 
terra e ao plantar as sementes interagem com o meio ambiente fazendo crescer a 
semente do respeito à natureza.

[FOTO]

[FOTO]

 PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php

[FOTO]
tweet
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blogsdeescolas
(402)

7ªcre
(192)

meioambiente
(95)

festajunina
(1)

<COMENTÁRIOS>

TEMOS ORGULHO DE NOSSA EQUIPE..ELA É UM SUCESSO!!!!
Postado por 
EDI DEBRET
 em 17/07/2012 17:09

Legal a festa junina do EDI Debret.Festa Junina tem que envolver  o pedagógico 
da escola.Parabéns!
Postado por 
Fatima  Lucia Braga
 em 17/07/2012 22:23

A cada dia que passa,sinto-me mais orgulhosa em fazer parte desta equipe tão 
comprometida, cujo objetivo é alcançar objetivos comuns
nas diferentes áreas da organização escolar e no trabalho pedagógico...Parabéns 
a todos!!
Postado por 
HERICA MACHADO
 em 17/07/2012 22:32
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 19/07/2012
<TÍTULO>
Jornada Socioambiental no CIEP João Batista
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<TAGS>
Tags: 
7ªcre, meioambiente.

O CIEP João Batista dos Santos realizou diversas ações a partir
do eixo temático de trabalho 
CIEP, mostra a sua cara no país da Sustentabilidade
. O CIEP integrou a Jornada Socioambiental do ALFAZENDO - organização civil sem 
fins lucrativos, filantrópica, educativa e de promoção social, fundada por 
educadores/ moradores e ex-moradores que atuam no movimento social na Cidade de 
Deus, que iniciou uma proposta pensando acerca dos temas
 abordados na Rio + 20, para realizar a 
Jornada de Educação Socioambiental Cidade de Deus e Maré Rumo a Rio + 20.

[FOTO]

A Jornada teve como objetivo destacar iniciativas práticas e metodologias que 
pudessem promover o desenvolvimento socioambiental, dando visibilidade à 
articulação dos atores sociais, às conexões entre as ações locais e às mudanças 
globais a partir da Educação Socioambiental nos territórios Cidade de Deus e 
Maré.

A questão ambiental é um tema muito comentado por uma razão simples: a 
necessidade de sobrevivência. Quanto mais cedo o tema for abordado com as 
crianças, maiores as chances de despertar a consciência pela preservação. Por 
isso, a educação para uma vida sustentável deve começar já na escola.

[FOTO]

O objetivo definido pelo Referencial Curricular Nacional é observar e explorar o
meio ambiente com curiosidade, percebendo-se como ser integrante, dependente, 
transformador e, acima de tudo, com atitudes de conservação.

Para falar sobre Educação Ambiental com crianças é importante abordar assuntos 
que produzam resultados ao alcance delas e a principal função do trabalho com o 
tema Meio Ambiente e 
Sustentabilidade é contribuir para a formação de cidadãos conscientes, aptos a 
decidirem e atuarem na realidade socioambiental de um modo comprometido com a 
vida, com o bem estar de cada um e da sociedade local e global, possuindo um 
desenvolvimento econômico e material sem agredir o meio ambiente, usando os 
recursos naturais de forma inteligente para que eles se mantenham no futuro. 

[FOTO]

A educação ambiental, uma vez implantada, proporcionará à criança a oportunidade
de manter um contato profundo com a natureza, ambientando-as às condições 
naturais que o mundo oferece em seu habitat. 

Para se fazer um estudo ligado à área de meio ambiente não precisa de muitos 
recursos financeiros e sim boa vontade, pois com cartilhas educativas e a boa 
vontade de professores que sejam orientados para tal, com certeza o assunto será
tratado de maneira fácil e esclarecedora. Para tanto, justifica-se a necessidade
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de se fazer um trabalho voltado para despertar o interesse das crianças, a fim 
de que elas possam fazer descobertas que contribuam para o enriquecimento do 
saber e para a preservação do meio em que vivem, e assim, cresçam conscientes 
para não destruirem o mundo que as rodeiam.

Implantar desde a Educação Infantil um programa que procure tratar as questões 
ambientais;

Relacionar os problemas causados pela degradação do meio ambiente;

Estudar os diversos fatores causadores da poluição na cidade;

Despertar a conscientização a respeito do Meio Ambiente e da Sustentabilidade e 
da import
ncia da sua preservação, assim como a necessidade do reaproveitamento do lixo 
por meio de reciclagem, e como o homem está inserido nesse meio;

Estimular para que perceba a import
ncia do homem na transformação do meio em que vive e o que as interferências 
negativas têm causado
 à natureza.

[FOTO]

[FOTO]

O eixo de trabalho tem como objetivo despertar os alunos para que possam, não 
apenas agir corretamente nas ações de preservação do meio ambiente, mas refletir
como colaborar com o despertar dessa consciência junto às suas famílias e à 
comunidade, abordando o princípio de sustentabilidade ambiental e associando-o 
às nossas atitudes cotidianas. 

A avaliação aconteceu ao longo do desenvolvimento do eixo através da observação 
do desempenho e interesse dos alunos no desenvolvimento das tarefas propostas e 
suas produções.

A equipe do CIEP João Batista acredita que é fundamental sensibilizar os alunos 
para se tornarem cidadãos conscientes, aptos para decidirem e atuarem na 
realidade socioambiental de um modo comprometido com a vida e 
com o bem estar da sociedade. Para isso,
é necessário, mais do que informação e conceitos, deve-se 
trabalhar com atitudes, com formação de valores, com o ensino e a aprendizagem 
de habilidades e procedimentos.

Comportamentos ambientalmente corretos serão aprendidos na prática do dia-a-dia 
na escola adotando posturas no ambiente escolar, em casa e em sua comunidade que
os levem a interações construtivas, justas e ambientalmente sustentáveis.
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PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

 E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

 RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php

[FOTO]
tweet

7ªcre
(192)

meioambiente
(95)

<COMENTÁRIOS>

Lindo trabalho.
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Postado por 
Fatima Lucia  Braga
 em 19/07/2012 00:21

Esse é um dos trabalhos que desenvolvemos, onde sempre há: união, integração e 
motivação da nossa equipe.
Postado por 
Fernanda
 em 19/07/2012 10:58

Parabéns para toda a equipe!
Postado por 
Cristiane Brandão
 em 19/07/2012 17:21

Bonito trabalho! Parabéns!!!
Postado por 
Bernadete de Lourdes
 em 19/07/2012 20:49

Prezados,
excelente trabalho! Lindo... Parabéns aos alunos e aos professores desta UE.
Senti falta de uma foto dos mediadores deste lindo trabalho. 
Temos  de incentivar e reconhecer o trabalho dos nossos professores.
Atenciosamente;
Fernanda Nogueira F Porto
Postado por 
Fernanda Nogueira
 em 20/07/2012 22:22

Adorei ver minha antiga colega de escola nessa jornada tão bonita. Parabéns a 
equipe e especialmente a Cláudia Cruz
Postado por 
Lenira D'Avila
 em 22/07/2012 16:45

Parabéns a todos!!! Sei o trabalho desenvolvido foi muito maior do que o que 
está apresentado. 
Tenho certeza que vcs trabalharam muiuiuitoto!
Parabéns Claudinha!!!!
Postado por 
Eenice Vieira
 em 23/07/2012 22:39
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 24/07/2012
<TÍTULO>
Capacitação do Pé de Vento na 7ª CRE
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<TAGS>
Tags: 
7ªcre, capacitação, pédevento.

A capacitação sobre o Pé de Vento, na 7ªCRE,  foi realizada no dia 17 de julho e
teve como dinamizadora a professora Dilma Guimar, integrante da GED/7ª CRE e que
faz parte do grupo de Mobilização da Educopédia. O Pé de Vento é um curso 
especial da Educopédia para alunos do 1ºano do Ensino Fundamental.

[FOTO]

Mais de 60 professores regentes de turmas do 1º ano  estiveram reunidos no 
Auditório da 7ª CRE para conhecerem e também apresentarem o Curso Especial de 
Alfabetização da Educopédia. A professora Dilma Guimar  trouxe o Pé-de-Vento e 
algumas  possibilidades de ampliação e sistematização das atividades. Também fez
uma demonstração de como ligar o KIT Educopédia. Cada escola ganhou um passo a 
passo para ajudar na instalação dos equipamentos. 

[FOTO]

A capacitação teve, no turno da manhã, os relatos das professoras Maria Joana,  
que contou como está trabalhando o Pé-de-Vento com sua turma do CIEP Roberto da 
Silveira e também foi possível ouvir a empolgação da professora Patrícia, 
que relatou como seus alunos da E. M. Pedro Américo estão encantados com Bia, 
Marcelo, Babu e todos os  outros personagens.

[FOTO]

Já no turno da tarde, A professora Maristela contou suas aventuras, com a 
turminha do 1º ano, da E. M. Roberto Burle Marx. Além disso, foi muito bom ter a
presença dos embaixadores Leonardo ( E.M.Joaquim Pimenta), Viviane ( E. M. Pedro
Américo) e o apoio das educopedistas  Lúcia Rigueira (Mobilização educopédia) e 
Dayse Assunção (Articuladora da Educopédia)  e da Susan Rocha (Coordenação da 
Educopédia). 

[FOTO]

O encontro foi muito dinâmico com dobraduras, atividades práticas, distribuição 
de brindes e animação. Uma das atividades realizadas foi a dobradura do Pé de 
Vento, que também pode ser realizada junto com os alunos.

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

 PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!  

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

 E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

 RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php

[FOTO]
tweet

7ªcre
(192)

capacitação
(52)
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pédevento
(12)

<COMENTÁRIOS>

Foi um encontro muito proveitoso. A participação foi geral . Foi muito bom 
compartilhar esta experiência com vcs!
Postado por 
Dilma
 em 24/07/2012 10:00

Parabéns! Sou da 5ª CRE. Utilizo o Pé de Vento e minha turminha adora!
Postado por 
Ana Márcia
 em 24/07/2012 10:20
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 26/07/2012
<TÍTULO>
A Rádio Maluzinha e o Meio Ambiente

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, meioambiente, educaçãoinfantil, rádio.

A Creche Tia Malu, localizada na Taquara, está desenvolvendo o Projeto 
Pedagógico: 
Na Era da Tecnologia, a Rádio Maluzinha Encanta os Nossos Dias
. A Maluzinha, apresentadora e personagem principal da Rádio, desenvolveu com as
crianças, nesse trimestre, temas relacionados ao meio ambiente. 

A ideia do projeto 
Na Era da Tecnologia, a Rádio Maluzinha Encanta os Nossos Dias
surgiu da necessidade que
os alunos têm de expressar oralmente seus desejos, costumes e sentimentos. A 
Rádio é o momento em que eles desenvolvem sua oralidade, ampliam seu vínculo de 
relacionamento, bem como sua bagagem cultural.

[FOTO]

Os alunos ouviram histórias que tratavam sobre o tema Meio Ambiente, como 
Reciclagem do lixo (livro 
Reciclagem, a aventura de uma garrafa
), o desmatamento (livro 
A 
ltima árvore do mundo
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), a poluição do ar e o prejuízo ambiental dessa prática (livro 
Onde canta o sabiá). 

[FOTO]

A partir desses temas iniciados na Rádio, os alunos fizeram atividades de 
reaproveitamento do lixo, recontaram histórias, criaram suas próprias histórias,
plantaram mudas no terraço da Creche, além da própria mudança de hábitos que o 
projeto nos propõe, enquanto seres humanos transformadores do meio que nos 
cerca.

[FOTO]

[FOTO]

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

 E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

 RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php

[FOTO]
tweet
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7ªcre
(192)

educaçãoinfantil
(100)

meioambiente
(95)

rádio
(1)

<COMENTÁRIOS>

Muito boa a idéia desse projeto que auxilia aos alunos,a se comunicarem com mais
facilidade.Mesmo com toda  a tecnologia,a  rádio é importante  por,seu 
imediatismo e sua comunicação fácil. Parabéns!!!
Postado por 
Maria deLourdes
 em 26/07/2012 08:30

.Parabéns Creche Tia Malu pelo projeto e parabéns Roberta pela postagem e 
montagem das fotos.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 29/07/2012 00:03
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 31/07/2012
<TÍTULO>
Blog do CIEP Dr. Joaquim Pimenta

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, blogsdeescolas.

O Blog do CIEP Dr. Joaquim Pimenta está no ar há pouco mais de três meses. O 
Espaço virtual
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da escola
 tem como um dos seus objetivos mostrar atividades desenvolvidas pelos alunos.

[FOTO]

O CIEP Dr. Joaquim Pimenta está localizado em Curicica, Jacarepaguá, e atende 
diariamente cerca de mil e cem alunos
 do Ensino Fundamental. Pelo blog
 da escola é possível ver sugestões de atividades para professores, murais 
criados pelos alunos, festas e passeios realizados, além de diversas informações
e ações do CIEP. 

O blog é atualizado constantemente pelo professor Leonardo Santos, que também é 
embaixador da Educopédia na escola.

[FOTO]

No dia 12 de julho, depois de uma grande festa no CIEP Dr. Joaquim Pimenta, 
aconteceu, no Parque Chico Mendes, uma visita com os alunos do segundo segmento,
para encerrar o semestre com chave de ouro!

[FOTO]

Clique na imagem abaixo e acesse o blog
para conhecer mais o trabalho do CIEP:

[FOTO]

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

 E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

 RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php

[FOTO]
tweet
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(402)

7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Legal a postagem.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 31/07/2012 23:50
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 12/07/2012
<TÍTULO>
Frutas - Um Projeto Delicioso!

<TAGS>
Tags: 
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1ªcre, projetos.

A Creche Municipal Espaço livre da Criança
, localizada no Estácio, desenvolveu com os pequenos, o projeto 
Frutas
, no qual apresenta a import
ncia destes alimentos para um crescimento saudável.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Fonte: 
http://felizespaco.blogspot.com.br/

[FOTO]

projetos
(334)
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<COMENTÁRIOS>

Que lindo!!!!! Parbéns a toda equipe...
Postado por 
JOSÉ LUIZ
 em 12/07/2012 08:18

LINDOS!!!
Postado por 
Michelle Saramago
 em 12/07/2012 22:01

Parabéns!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 12/07/2012 23:03

Parabéns a toda equipe!!!! É muito bom ver o envolvimento e comprometimento de 
educafores com a formação de crianças felizes e saudáveis.
Postado por 
Morgana Rezende
 em 13/07/2012 05:49

Achei o projeto ótimo! Programei para agosto o projeto "Você é o que come" para 
realizar com meus alunos de 4º ano. Acho a ideia muito boa porque a alimentação 
dessas crainças é muito ruim.Parabéns!!!
Postado por 
Cláudia Bioni
 em 13/07/2012 08:39

Sempre fico muito feliz, quando vejo educadores, se permitindo explorar e 
construir o pedagógico através do experienciar e vivenciar. Ver a alegria e 
prazer nesses rostinhos, nos faz continuar acreditando numa educação de 
qualidade e respeito. Parabéns a todos!!!
Postado por 
Francisca Ventura
 em 13/07/2012 09:15

Parabéns pela iniciativa, que esse projeto seja o piloto para todas as creches e
escolas, pois, nossas crianças precisam de hábitos saudáveis.
Postado por 
Kelen Adriana
 em 13/07/2012 09:48

Realmente uma graça! É assim que elas aprendem vivenciando e experimentanto, não
há aprendizado melhor.
Postado por 
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Sâmua
 em 13/07/2012 16:25

Lindas. Muito bonitinhas. Se ficassem sempre neste tamanho. . . .
Postado por 
Dino
 em 13/07/2012 18:42

Aprovo integralmente esse projeto. Mais comidas saudáveis e menos gorduras e 
carboidratos na alimentação. Crianças saudáveis, futuro mais digno. Crianças bem
educadas, futuro melhor.
Postado por 
Ana Barandas
 em 14/07/2012 11:54

É muito legal ver um trabalho sério refletido nos rostinhos das crianças. 
Parabéns!
Postado por 
Herminia
 em 14/07/2012 23:51

Que bacana ver a alegria das crianças e ao mesmo tempo aprendendo sobre a 
importância dos alimentos. Lá na escola ainda temos o projeto de culinária 1 vez
por mês, onde as crianças aprendem o que se pode fazer com o que aparentemente 
não serve para comer...como cascas dos alimentos, por exemplo. Vale a pena 
investir em projetos assim. Quando quiser receitas diferentes me 
fala...Parabéns!!!!
Postado por 
Valéria Novaes
 em 15/07/2012 17:42

Parabens para o projeto, vejo as crianças alegres e saudaveis e bem alimentadas.
É disso que o Brasil precisa. Moro aqui no nordeste (Teresina/PI), aqui é que 
voces deveriam estar para desenvolver projetos como estes. AQUI É QUE A FOME 
IMPERA, DESNUTRIÇÃO GERAL. PARABENS. tks...jc
Postado por 
Julio Perera
 em 15/07/2012 21:16

"Orientação da infância, profilaxia do futuro".
Parabéns!
Postado por 
marcia malagolli
 em 16/07/2012 22:32

Parabéns!!!!! É muito bom ver um trabalho sério.
Postado por 
Celia Fernandes
 em 17/07/2012 21:33

Parabéns a toda a equipe pelo excelente trabalho junto as crianças, com o 
aprendizado direcionado ao conhecimento, percepção dos alimentos e 
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desenvolvimento e crescimento para uma vida saudável.
Postado por 
Josiane OLiveira
 em 18/07/2012 18:05

Parabenizo a toda equipe! São iniciativas como essa que ajudam no crescimento 
saudável de nossas crianças. Um exemplo a ser seguido.
Postado por 
Bel Alvarez
 em 20/07/2012 14:39

feliz por ver um trabalho assim.
Postado por 
selma fernandes
 em 16/08/2012 17:29
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 24/07/2012
<TÍTULO>
Amigo é Quem Gosta de Você

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescola.

A E. M. Rio Grande do Norte preparou uma semana especial para seus alunos: A 
Semana da Amizade
, onde foram registradas as principais ações realizadas pela comunidade escolar.
Amizade, Respeito, Companheirismo, União estão sempre presentes no convívio de 
todos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Parabéns a toda equipe da E. M. Rio Grande do Norte pelo belo trabalho 
desenvolvido e por compartilhar conosco esse momento de amizade.

Conheça o blog da E. M. Rio Grande do Norte no link: 
http://emrgnorte.blogspot.com.br/

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 26/07/2012
<TÍTULO>
I Expo de Ciência e Tecnologia

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, expociencias.

A I Expo de Ciência e Tecnologia aconteceu no dia 12 de julho na E. M. Doutor 
Nelcy Noronha e contou com a participação de professores, direção, funcionários,
alunos, responsáveis e comunidade. 

O tema estava relacionado com a questão do Meio Ambiente: SUSTENTABILIDADE E 
QUALIDADE DE VIDA, que já havia sido explorado durante o 
Aulão Rio + 20
.

Mais uma vez a E. M. Doutor Nelcy Noronha inova e lança sua
 I Expo de Ciência e Tecnologia 
dando continuidade ao trabalho desenvolvido em junho pela
U. E. e quem nos conta sobre esta atividade é a professora Carla. Lembram?

[FOTO]

Professora Carla (direita)e Professora Márcia Abreu
(esquerda)

Enfrentamos diversos tipos de problemas, pois nossas tarefas eram imensas. A 
carga de trabalho excessiva nos deixavam desanimados porque o momento era de 
fechamento do bimestre. Contudo, nossa equipe acreditou no projeto. Promover a 
integração de toda a escola e fazer os alunos pesquisarem, produzir trabalhos e 
assimilar conte
dos acerca da questão ambiental, esse era nosso objetivo.
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[FOTO]

Os professores abordaram vários temas como: Energia Eólica; Linha do Tempo 
Tecnológica; Preservação da Água dos Rios; Química/Experimentos (uma aliada para
um mundo melhor); Sistema Solar; Vulcão; Os 3 R
S (reciclagem); Casa Ecológica; Jardim de Temperos; Lixo Tecnológico; IMC; 
Aquecimento Global e Efeito Estufa; Sistema Respiratório; Polígonos 
Representando Ar, Terra, Fogo e Água; Consumo Consciente; Gravidez e Aborto; 
Ecobairros.

[FOTO]

[FOTO]

Na 
Casa Ecológica
, os alunos foram orientados pela 
prof
 Amanda 
e produziram com garrafas PET
s, vassoura, sofá, cama, casa e jardim vertical. A cada dia na escola, chegavam 
muitas garrafas trazidas pelos alunos vindas inclusive de lixões. Além disso, a 
Casa Ecológica contou com barco movido a vapor, luz produzida com limões, forno 
solar, alimentos feitos com sobras (um bolo delicioso feito com cascas de banana
e suco produzido com cascas de abacaxi) e sabão produzido com óleo reciclável.

[FOTO]

O trabalho 
Ecobairros
 contou com a participação efetiva do 9
 ano que reproduziu um bairro da Espanha que utiliza a energia eólica, captação 
das chuvas e a compostagem do lixo. O
Alexandre, professor 
de Língua Estrangeira (Espanhol), esteve com os alunos diretamente na produção 
da maquete, pois foi necessário furadeira, eletricidade e motivação para que 
tudo ficasse pronto.Todas as luzes dos postos da maquete acendiam, os cata-vento
giravam e os alunos ainda apresentavam a explicação em português ou espanhol, de
acordo com o pedido do visitante. Muitos pais se emocionaram ao ver o trabalho 
concretizado com a participação de seus filhos.

O trabalho 
IMC
 contou com a orientação da 
Professora Márcia 
de matemática. Os alunos calculavam o IMC dos visitantes e ainda ofereciam dicas
de uma alimentação saudável. A professora também coordenou os alunos no trabalho
sobre aquecimento global e efeito estufa.
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[FOTO]

A 
professora Carla 
orientou os alunos da turma 1905, com 
Experimentos de Química
. A partir do conte
do dado sobre sublimação, funções químicas, tensão superficial e reações 
químicas, os alunos produziram bebida esfumaçante, sangue do diabo, leite 
psicodélico, experimentos com balões e indicador químico a partir de suco de 
repolho roxo, lembrando que a química é uma grande aliada para um mundo melhor. 
A professora também orientou os alunos da 1904 sobre o descarte correto de 
pilhas e baterias e o consumo exagerado, sob o título de 
Lixo Tecnológico
. A turma 1604 trabalhou o tema 
Rio Sujo/Rio Limpo
: só jogue na água o que o peixe pode comer. O tempo de decomposição do lixo foi
amplamente trabalhado.

[FOTO]

As turmas de projeto também tiveram participação na Expo com as 
professoras Mari
ngela 
e 
Greice Mara
: 
Energia Eólica e Reciclagem
.

[FOTO]

O tema reciclagem também foi orientado pela 
professora Nane 
de Artes Visuais: 
Reciclagem com Arte
. Os alunos produziram pulseiras, porta-trecos, bolsas, diversos utilitários com
caixas de ovos, latinhas, caixas de leite, garrafas pet, rolo de papel higiênico
e etc. A professora também produziu com os alunos blocos (lembranças) produzidos
com cartolina reciclável.

[FOTO]

[FOTO]

A 
professora Fátima Alves 
trabalhou a 
Pir
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mide Alimentar 
que ficou linda! Com outra turma, ela produziu um jardim de temperos com 
cebolinha, hortelã, salsa, manjericão e pimenta.

[FOTO]

Josemar
, 
professor
de geografia coordenou os trabalhos com as turmas 1601 e 1603 sobre 
Vulcões e Sistema Solar
. As crianças ficaram encantadas vendo seu astro suspenso sobre a quadra da 
escola e os vulcões entrando em erupção.

Outros professores também estiveram envolvidos: 
professora Ros
ngela, de Artes, professora Daniela, de História, professora Rita Simone e 
professora Nádia
.

[FOTO]

A escola 
CEFET
 esteve presente, sendo representada pela 
professora Marta 
e pelos alunos da
 MAFIA 
(Muitas Atividades de Física Interativa e Aplicada) que demonstraram 
experimentos de Física, como o Disco de Newton. Nossos alunos do 9
 ano demonstraram bastante interesse, uma vez que Física será o conte
do do 2
 semestre.

[FOTO]

Os responsáveis foram presença marcante durante todo o período da feira, das 9h 
às 16h. Os alunos receberam convite para que os pais pudessem participar do 
evento.

[FOTO]

O empenho dos alunos na nossa I Expo de Ciência e Tecnologia foi surpreendente. 
Descobrimos vários talentos e a solidariedade, a cooperação, a integração e o 
comprometimento foi fundamental para que nosso projeto desse certo.

Veja nos links a seguir a Página do CEFET e as fotos cedidas pela Professora 
Marta da MAFIA.
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http://noticias.cefet-rj.br/2012/07/17/campus-nova-iguacu-projeto-mafia-realiza-
sua-segunda-atividade-de-extensao/ 

https://plus.google.com/photos/107909415937564545900/albums/5765760447691034497?
banner=pwa

A seguir poderemos conferir o vídeo e a justificativa do professor Alexandre, 
coordenador do trabalho Ecobairros.
[VÍDEO]

O desejo de confeccionar um 
Ecobarrio
 surgiu durante os trabalhos desenvolvidos com as turmas sobre desenvolvimento 
sustentável. Trabalhamos em sala de aula com o vídeo de 
Leonardo Boff 
La Carta de la Tierra
e discutimos o texto na íntegra. Um semana depois, nossa escola realizou o 
projeto de divulgação e explicação do que seria o Rio + 20, idealizado pela 
professora Carla Maria em conjunto com as professoras Amanda Santos e Fátima 
Alves. Todos nós demos, ao mesmo tempo, a mesma aula planejada. O resultado foi 
um sucesso! Semanas depois aconteceria a I Expo de Ciência e Tecnologia da Nelcy
e decidimos que seria o momento de colocarmos em prática o tão idealizado 
projeto de construirmos um 
Ecobarrio
. O projeto seria baseado no modelo espanhol de desenvolvimento sustentável. 
Convidamos alunos das turmas de 9
 ano para que participassem dele. Os alunos o abraçaram com muita determinação 
e, durante oito dias de trabalho intenso, foram descobertos muitos talentos 
individuais que foram coadunados em torno de um objetivo comum: transformar o 
que já é real na Espanha e em outras partes do mundo em algo que pudesse, mesmo 
sendo fictício, explicitar aquilo que almejamos para nossa realidade local.

Os vídeos a seguir mostram o Making of da Expo e um
vídeo completo com depoimentos, vamos conferir?

[VÍDEO]

[VÍDEO]

Parabéns E. M. Doutor Nelcy Noronha por mais uma vez abrilhantar nossa página do
blog, mostrando que a 
Revolução Acontece 
nas escolas da nossa prefeitura. 

Um agradecimento especial a professora Carla que veio mantendo contato e 
enviando todo este material. Essa parceria é fundamental para que este trabalho 
aconteça.

Representante do Rioeduca na 9
CRE

 Prof

Página 1885



RIOEDUCA 2
 Márcia Cristina Alves

E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

 Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet

9ªcre
(227)

expociencias
(1)

<COMENTÁRIOS>

Obrigada mais uma vez a todos que promoveram esse evento de sucesso! Trabalhar 
com pessoas capacitadas e que dão  de si tudo  em prol de uma educação de 
qualidade vale muito a pena todo o esforço e superação. Agradeço também à 
direção que não mede esforços para fazer o nosso sonho dar certo! AMO VOCÊS de 
coração, vocês sabem disso!
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Agradeço também a professora Márcia da 9ª CRE que compartilha  nossos projetos 
publicando-os no Rioeduca para que todos vejam  a dedicação em tudo que fazemos.
Postado por 
Carla Maria
 em 26/07/2012 12:03

UM LINDO EVENTO QUE FOI ORGANIZADO POR NOSSOS PROFESSORES DE CIÊNCIAS, COM O 
APOIO E A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS DEMAIS.
UM MOMENTO QUE OPORTUNIZOU APRENDIZADO, INTERAÇÃO, CONTEMPLAÇÃO, SUPERAÇÃO E 
AUTOESTIMA À NOSSA COMUNIDADE ESCOLAR.
É DIFÍCIL DE EXPLICAR COM PALAVRAS O PRAZER QUE SENTIMOS DE "VER ISSO DE 
PERTO"...DE SER "NELCY NORONHA"!
PARABÉNS MEUS AMIGOS! 
TUDO É POSSÍVEL QUANDO PERMITIMOS QUE O AMOR E O PROFISSIONALISMO INTERAJAM.
CHEIA DE ORGULHO!
BJK
Postado por 
KAREN PATRÍCIA CORRÊA CURY
 em 26/07/2012 13:48

Tivemos muito trabalho e dificuldades mas a vontade de realizar uma feira com 
tamanha expressividade nos deu força e ânimo para concluir com brilhantismo. 
Nossos alunos se envolveram demais e o interesse em participar me deixou 
eufórica. Trabalhar com profissionais com tanta competência e elegância como os 
profissionais da Nelcy me deixam feliz e realizada!!! Em especial Carla, Fátima 
e Marcia vocês são nota 1000! Que venham muitas outras...
Postado por 
Amanda Santos
 em 26/07/2012 16:14

Que trabalho fantástico! Parabéns para toda a equipe! Parabéns para os alunos e 
todos que colaboraram! Que venha a II Expo Ciência e Tecnologia em breve!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 26/07/2012 16:46

Tenho aprendido a cada dia como diretora dessa escola. Ver os pais entrando na 
escola para ver os trabalhos dos seus filhos foi muito graficante. Mas isso só 
aconteceu porque a Prof. Carla insistiu muito comigo e eu sempre dizendo não, 
até que cedi... Foi a melhor coisa que fiz. Ouvir o outro é muitas vezes o 
melhor a fazer. Agradeço a Carla porque mais uma vez ela me ensinou. Deus 
realmente foi muito bom comigo quando me colocou a frente dessa escola. Adoro 
meu trabalho e mais do que tudo adoro meus colegas de trabalho e meus alunos. Um
beijo e um queijo pra todos!!!!!!
Postado por 
CLAUDIA MACHADO
 em 26/07/2012 20:10

No início achamos que não fosse possível dar conta do tudo que havíamos pensado 
sobre a Expo. Não fazer? Isto não! Partimos para a ação e à medida que nos 
empolgamos fomos envolvendo alunos, professores e a direção. Ao final ficamos 
orgulhosos do nosso trabalho, da interação entre todos. O mais importante é que 

Página 1887



RIOEDUCA 2
a Expo despertou nos alunos o interesse pela Ciência e que esta não se restringe
apenas ao que é trabalhado em sala de aula. Ela faz parte do nosso cotidiano. 
Através da Expo foi possível integrar as diferentes áreas. Valeu o empenho de 
todos. Muito obrigada! E o trabalho não terminou....a FLINN está chegando....
Postado por 
Fátima Alves
 em 26/07/2012 20:35

Parabéns prof. Alexandre! Você conseguiu colocar no vídeo o nosso envolvimento 
na EXPO. Ultrapassou as nossas expectativas. Parabéns pelo trabalho!
Postado por 
Fátima Alves
 em 27/07/2012 13:32

Parabéns mais uma vez à professora Carla e toda a equipe da nossa escola. Essa 
foi a nossa primeira EXPO e já foi um sucesso. Fico imaginando as próximas!!! 
Muito bom trabalhar com pessoas que fazem a diferença na educação!
Postado por 
Claudia Mayrinck
 em 28/07/2012 15:27

Obrigada William! Todas as fotos e a confecção do vídeo ficaram perfeitas. Vc 
está se revelando um ótimo cinegrafista e fotógrafo, é claro! Incluindo ao seu 
perfil mais estas características. Valeu professor!!!
Postado por 
Fátima Alves
 em 28/07/2012 21:07

Parabéns pelo projeto realizado pela escola. Sou professora de sala de leitura 
da 4ª CRE e fiquei muito feliz em saber que meu filho André aluno do CEFET e 
componente da MAFIA pode colaborar com a escola, enriquecendo o evento e 
incentivando os alunos a pesquisa na área da física.Parabéns a todos!
Postado por 
Angela Vidal
 em 02/08/2012 01:26
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 13/07/2012
<TÍTULO>
Rose +20 - Sustentabilidade e Qualidade de Vida

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, projetos, meioambiente.
A equipe pedagógica da E. M. Rose Klabin 
realizou, com os alunos, o projeto Rose +20 - Sustentabilidade e Qualidade de 
Vida, procurando conscientizar a comunidade escolar e fazendo com que todos 
percebam que é possível viver com sustentabilidade, respeitando a natureza, 
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evitando o desperdício e com qualidade de vida.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

6ªcre
(247)

meioambiente
(95)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todos da E.M.Rose Klabin, uma escola formadora de seres humanos 
preocupados com o planeta! Vocês são 10!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 13/07/2012 17:30

Maravilhoso trabalho!!!!!!!!!!!!!!! 
Parabéns à todos da Família Rose Klabin! Um forte abraço!
Postado por 
Katia Barboza
 em 13/07/2012 20:59

Parabéns pelo belo trabalho!!!
Amei!!!
Postado por 
Marilene
 em 15/07/2012 17:33
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 13/07/2012
<TÍTULO>
Alfabetização em Foco

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, capacitação, educopedia.

A Equipe do Pé de Vento promoveu, nessa terceira feira, na UNISUAM, junto a 
Gerência de Educação da 4
 CRE uma capacitação sobre o Projeto Pé de Vento para professores do 1
 ano.

O evento contou a participação das Professoras: Maria Helena - Gerênte da GED da
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4
 CRE, Ana Accioly - Representante do RioEduca da 4
 CRE, Adriana - articuladora da Educopédia da 4
 CRE e Malvina - Especialista em Alfabetização.

A Professora Maria Helena iniciou a fala lembrando da responsabilidade e da 
import
ncia do trabalho realizado em sala de aula nessa fase escolar, mostrou dados do 
analfabetismo, apontou metas e colocou toda a Equipe da GED a disposição dos 
professores para ajudar sempre no que for preciso.

[FOTO]

Durante o encontro os professores tiveram a oportunidade de conhecer a proposta 
do projeto Pé de Vento, de ambiantar-se com o tipo de atividade desenvolvida nas
páginas do Projeto e finalmente conheceram as aventuras de Bia e Marcelo. Os 
professores reconheceram que o Pé de Vento é mais uma ferramenta que auxília o 
processo de alfabetização e o melhor de tudo que 
esse recurso está disponível off line, o que disvincula a sua utilização a uma 
conexão com a internet.

[FOTO]

A Professora Adriana, falou sobre o papel do Articulador da Educopédia 
junto às Escolas e da sua proposta de encomtros durante os Centros de Estudos, 
basta que a Escola interessada entre em contato e agende a capacitação.

[FOTO]

Finalizando o encontro, a Professora Malvina descreve o trabalho de alfabetizar 
através de textos. Apresenta algumas sugestãoes de atividades, as etapas do 
processo de aquisição da Leitura e da escrita e as vantagens dos textos em sala 
de aula mesmo que a criança ainda não esteja alfabetizada.

[FOTO]

[FOTO]

A Equipe do Pé de Vento e a Gerência de Educação da 4
CRE agradecem a todos os professores presentes e que com certeza eles fazem a 
diferença em suas salas de aula.

[FOTO]
tweet
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4ªcre
(164)

capacitação
(52)

educopedia
(16)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pela iniciativa da GED 4ªCRE de refletir com os professores do 1° ano a
partir do Pé-de-Vento. Que bom que  os professores estão tendo a possibilidade 
de realizar a formação continuada! Valeu 4ªCRE GED!!!
Postado por 
stellareis
 em 13/07/2012 08:57

Achei a proposta do projeto Pé de Vento muito interessante. É mais uma 
ferramenta para auxiliar os professores no processo de alfabetização. A equipe 
do Pé de Vento está de parabéns!
Postado por 
Marta Cristina
 em 13/07/2012 09:19

Foi muito bom refletir com os professores alfabetizadores novas tecnologias que 
favorecem o fazer pedagógico e facilitam o processo de alfabetização dos nossos 
alunos.
Postado por 
Maria Helena
 em 13/07/2012 11:21
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Muito bom essa inicativa da equipe com os professores do primeiro ano.Aqui na 
escola a professora que participou adorou! E ela está toda empolgada para 
utilizar com seus aluninhos...
Parabéns a todos pela iniciativa. Bjs.Muita Paz e Luz!
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 13/07/2012 16:56
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 31/08/2012
<TÍTULO>
Projeto CineClube nas Escolas divulga:
[VÍDEO]
E. M. Senador João Lyra Tavares faz curta sobre as Olimpíadas 2012

Curtas de 21 escolas da Rede Municipal do Rio são selecionados para o Vídeo 
Forum

A lista de filmes selecionados para o Programa Vídeo Forum 2012, da Mostra 
Geração, foi divulgada hoje no site do festival. Vinte e uma escolas da Rede P
blica Municipal do Rio de Janeiro estão entre os 43 selecionados pela curadoria 
da mostra. As escolas concorreram com produtores de vários estados brasileiros e
de outros países, como Espanha, Argentina, Itália e Estados Unidos.

MULHER DE BRANCO

E.M. Maris Fernandes Pinheiro

UMA AVENTURA NO MUNDO DA IMAGINAÇÃO

E. M. Senador João Lyra Tavares
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Documentário feito por duas escolas do Projeto Cineclube está no Festival 
Globale

Terminam no dia 3/9 as inscrições para o workshop 
O Audiovisual na Escola

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns Amália!!! Esse trabalho, como tantos outros que vc já fez, são um 
orgulho para as crianças e para os professores da nossa rede! Vc merece ainda 
mais sucesso!!! Grande beijo! Marcela Gaio
Postado por 
Marcela Gaio
 em 13/07/2012 13:38

Parabéns professora e alunos pelo lindo trabalho.
Postado por 
Sandra Paiva
 em 13/07/2012 14:57

Tentei clicar no link para assistir o vídeo e não consegui.Veja se o problema é 
no meu pc ou não está mesmo direcionando para a página.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 24/08/2012 10:59

no dia das olimpiadas la da escola teve varios esporte como basquete,salto de 
distancia, e etc...     eu me divertie muito eu ganhei 2 medalias uma de bromze 
e uma prata
Postado por 
Luana aguiar de jesus da silva
 em 06/09/2012 09:27

Todas as  turmas ''lindas''  ''reunidas'' , pena que não participei ! , uma 
pequena escola com grandes possibilidades! ... gostei muitos das fotos tudo de 
bom pra vocês!'''..........
Postado por 
agatha tabatha
 em 06/09/2012 10:09
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Eu adorei participar,não ganhei medalha mais mesmo assim fiquei feliz,adorei que
os meus amigos ganharam.Parabéns a queles que se esforçaram!bjksss
Postado por 
Ana vitória
 em 06/09/2012 10:11
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 12/07/2012
<TÍTULO>
I Concurso de Ilustrações Rioeduca - Próximos Passos

<TAGS>
Tags: 
concursodeilustrações, rioeduca.

Mediante solicitações de verificação recebidas de

alguns participantes, suspendemos o processo de votação no dia 9 de julho. A 
queixa é de que havia um grande prejuízo daqueles que galgavam seus votos de 
maneira convencional e que, por isso, estavam sendo prejudicados.

Descobrimos, então, que nos três blogs - de ilustradores, de educadores e de 
alunos 
 havia a origem de tráfego de um site que, através de um simples cadastro, 
permite a seus usuários que multipliquem o quantitativo de 
curtir
 em um círculo vicioso, prejudicial aos concorrentes que tentavam competir no 
acesso convencional ao site
.

Tanto assim que sequer se fazia necessário o acesso ao blog original para 
curtir
.

Tal fato evidenciava uma notória discord
ncia entre o n
mero de acessos a algumas postagens e seu respectivo quantitativo de votos; ou 
seja, muitas pessoas apresentavam um n
mero muito maior de votos do que o n
mero de acessos à(s) sua(s) postagem(s).

Não nos cabe, neste momento, buscar as pessoas que acessaram tal procedimento, 
mas darmos ciência à rede e, principalmente aos concorrentes, de que isto 
ocorreu e de que temos embasamento para tal afirmação. Sendo assim, 
decidimos recomeçar o I Concurso de Ilustrações do Rioeduca sob novas regras, 
que serão estabelecidas em um novo regulamento que será divulgado na próxima 
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segunda-feira***.

Lembramos a todos que o concurso teria transcorrido normalmente dentro do 
regulamento anterior; no entanto, o Rioeduca.net não poderia supor que algumas 
pessoas fossem buscar artíficies paralelos que, como voltamos a afirmar, 
provocaram uma concorrência desleal - fato que lamentamos profundamente e que 
não nos deixou outra alternativa, se não a de rever e alterar as regras e 
produzir um novo documento. 

Apesar de estarmos na era digital e da modernidade, lidamos com Educação, por 
isso, acreditamos que o entendimento de recursos avançados de tecnologia não 
pode, de modo algum, desconsiderar a ética. O Objetivo do Concurso, intrínseco 
desde sempre em seu regulamento (do contrário não seria chamado Concurso de 
Ilustrações), era abrir as ilustrações para que o p
blico pudesse escolher as melhores e não para definir quem conhece mais recursos
para adquirir 
likes
 na internet.

A decisão inicial perante os fatos foi de que no novo regulamento:

 Todos os participantes cujos acessos a postagens estivessem em n
mero inferior ao de votos obtidos estarão de fora na retomada do concurso.

 Todos os participantes que se utilizaram de qualquer artíficie que produzisse 
mais votos depois da suspensão também estariam eliminados.

 Todos os demais votos seriam zerados e haveria um novo sistema de escolha dos 
melhores trabalhos.

 Somente estariam concorrendo as ilustrações já enviadas; ou seja, não 
aceitaríamos nenhuma ilustração nova.

No entanto, conforme mencionado no comentário do Subsecretário de Novas 
Tecnologias Educacionais, Rafael Parente, o Rioeduca.net está aberto a sugestões
que sejam apresentadas e defendidas no campo de comentários desta postagem. Não 
queremos prejudicar quem quer que seja, apenas queremos promover um resultado 
justo com respeito e consideração aos participantes.

***De tal forma, porque aguardaremos as sugestões que nos serão enviadas, não 
publicaremos o novo regulamento no dia 16 de julho.

[FOTO]
tweet
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rioeduca
(69)

concursodeilustrações
(3)

<COMENTÁRIOS>

Acho que deveriam observar alguns problemas com a votação do Troféu. Escolas com
pouco mais de 400 alunos apresentam votação bem superior. Ou seja, creche, EI 
votando... fora as estratégias escusas que prefiro não falar.
Fiquem de olho! Mais um ano, novas regras, por´me novos erros e artimanhas.
Postado por 
Falo MEsmo
 em 12/07/2012 18:10

SEM PALAVRAS
Postado por 
ANGELA
 em 12/07/2012 19:52

Excelente senso de justiça e de consideração com os votantes e demais 
candidatos. Parabéns!
Postado por 
Vilma
 em 12/07/2012 20:11

Pois é. Só tenho a lamentar. Definitivamente, caiu muito o conceito desse 
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Portal. Primeiro que demoraram a nos informar sobre tal fato. Depois zerar os 
votos, é simplesmente estabelecer que todos os participantes estiverem burlando 
alguma coisa! Se consegui meus votos foi pelos imensos pedidos aos meus amigos 
das redes sociais das quais faço parte e esses pedindo aos seus amigos, 
sucessivamente. Acabei com  a paciência deles, pedindo votos, que hoje nem tenho
mais coragem de fazer tal pedido devido a essa resposta da qual não concordo. 
QUem fez as coisas de maneira certa, dentro de modo lícito, está sendo punido! 
Uma decepção só...O TROFÉU RIOEDUCA tb ...sem comentário...sem palavras...
Postado por 
Adriana Mendonça
 em 12/07/2012 20:24

Acho pesado demais o uso da palavra fraude e o questionamento da ética dos 
participantes que ao SEU ver fizeram algo de errado. Mas cá entre nós vamos 
deixar umas coisas clara porque ninguém é bobinho: Primeiro: Fizeram um 
regulamento que sofreu mais transformações ao longo da votação que o vírus da 
gripe. Segundo: Aceitaram ilustrações muito, mas muito depois mesmo do prazo de 
encerramento para envio. Terceiro, o site a que se referem acima tem o intuito 
de DIVULGAÇÃO de páginas da internet com o objetivo de aumentar o número de fãs 
e como foi dito por vcs mesmos, se o edital se omite em relação á divulgação das
ilustrações, como podem cpmpreender que isso é algo ilegal? O que cabe aqui é 
mais competência na elaboração de um próximo edital. E que esse próximo edital 
seja respeitado primeiramente por vcs mesmos pois só assim, talvez, exista uma 
certa moral para que a honestidade de terceiro sejam questionadas.
Postado por 
Franco
 em 12/07/2012 22:10

A ética deve estar implícita em qualquer regulamento. Nem precisa ser 
mencionada... 
O regulamento só teve alterações de prazo de publicação das imagens. No mais, 
todas as ilustrações postas em votação foram enviadas por email antes do prazo.
Mas assim como esse, bem com para os próximos, estamos sempre abertos a 
sugestões e ao diálogo.
Postado por 
Lilian Ferreira
 em 12/07/2012 23:34

Quanto ao Troféu Rioeduca, pensar em compartimentalizar Unidades Escolares é um 
equívoco: temos 1065 escolas, 38000 professores e mais de 700 mil alunos que 
podem votar em qualquer escola ou blog.
O sistema de votação é absolutamente seguro e garantido pelo sistema captcha. 
Todo processo de votação está ocorrendo de forma transparente e é passível de 
uma auditoria pelos responsáveis técnicos.
Sem mais por hoje... Boa noite!
Postado por 
Lilian Ferreira
 em 12/07/2012 23:40

Também não entendi o termo "fraude". Concordo com o amigo aí em cima com relação
ao regulamento. Tava fraco mesmo. Conheço o site em questão e ele é 
perfeitamente legal para divulkgar paginas. Inclusive a Coca-cola e Pepsi tem 
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paginas nele assim com centenas de celebridades. Agora, se não pode divulgar a 
página, como é possivel que se receba votos?
Postado por 
Cleiton
 em 12/07/2012 23:44

Também não entendi o termo "fraude". Concordo com o amigo aí em cima com relação
ao regulamento. Tava fraco mesmo. Conheço o site em questão e ele é 
perfeitamente legal para divulkgar paginas. Inclusive a Coca-cola e Pepsi tem 
paginas nele assim com centenas de celebridades. Agora, se não pode divulgar a 
página, como é possivel que se receba votos?
Postado por 
Cleiton
 em 12/07/2012 23:44

Como é possivel saber que as ilustrações foram enviadas dantes do prazo????? 
Muito obscuro tudo isso. E pelos outros comentários de outros concursos... já vi
tudo. MUDANÇA JÁ!!!!!!!!!! sOCORRO CALUDIA COSTIN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Postado por 
Elza Ferreira
 em 13/07/2012 00:39

SRA LILIAN FERREIRA A SENHORA ESTÁ MUITO MAL INFORMADA OU ACESSORADA. TENHO 42 
ANOS E VIVO UMA VIDA LIMPA E HONESTA. UTILIZEI O SITE COM O INTUITO DE 
DIVULGAÇÃO DO TRABALHO DA MINHA FILHA. A SENHORA NÃO PODE CHAMAR DE FRAUDADORES 
PESSOAS QUE SE UTILIZARAM DE UM RECURSO PERFEITAMENTE LEGAL, UMA VEZ QUE O SITE 
EM QUESTÃO NÃO É ILICITO. TANTO QUE GRANDES EMPRESAS SE UTILIZAM DE SEUS 
SERVIÇOS. SE A SENHORA RESOLVEU ABREVIAR A FUNÇÃO DO SITE PARA CONVIR A ALGUM 
INTERESSE OCULTO É PROBLEMA SEU. O SITE TEM O PROPOSITO DE EX´POSIÇÃO DA PÁGINA 
A UM GRUPO DE PESSOAS CADASTRADAS (TAL COMO O PROPRIO FACEBOOK) SE A SENHORA NÃO
TINHA CONHECIMENTO DO MESMO, APROFUNDE-SE MAIS NO CONHECIMENTO DAS DINÂMICAS DAS
REDES SOCIAIS ANTES DE USAR SEUS SERVIÇOS COMO REFERÊNCIA. NÃO ADMITO SER 
MARGINALIZADO POR CONTA DA ELABORAÇÃO DE UM EDITAL VAGO E COM UMA ELASTICIDADE 
BASTANTE CONVENIENTE.  SE A SENHORA TOMOU CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DO SITE SÓ 
  AGORA    E ENTENDE QUE A DIVULGAÇÃO DO TRABALHO NELE NÃO DEVE SER PERMITIDA 
SEJA MAIS CLARA EM UM PROXIMO EDITAL. O QUE NÃO PODE ACONTECER JAMAIS É A 
SENHORA MARGINALIZAR PROCEDIMENTOS LEGAIS DEVIDO AO SEU PARCO CONHECIMENTO DO 
MUNDO VIRTUAL.  EXIJO A IMEDIATA MODIFICAÇÃO DO COMUNICADO, DE FORMA QUE A 
HONRA, ÉTICA E HONESTIDADE DAS PESSOAS NÃO SEJAM ATACADAS. PELO TEOR DOS OUTROS 
COMENTÁRIOS, ME PARECE QUE A SENHORA NÃO ESTÁ EM UMA POSIÇÃO MUITO CONFORTÁVEL 
PARA TAL. SE MEU PEDIOD NÃO FOR ACATADO PRETENDO INGRESSAR COM UMA AÇÃO JUDICIAL
CONTRA A SENHORA.
Postado por 
AIRTON
 em 13/07/2012 01:10

ATÉ AGORA ESTAVA CALADA, ME COMUNICANDO, EM OFF, COM A EQUIPE ORGANIZADORA. 
CONCORDO PLENAMENTE COM OS DOIS COMENTÁRIOS ACIMA. SE ALGUÉM "ELITEZADO" 
ESTIVESSE GANHANDO, TUDO ESTARIA CORRETO E PERFEITO. O PROBLEMA É QUE AS PESSOAS
QUEREM GANHAR SEM CORREREM ATRÁS!!!
EU FIQUEI SEM SABER O QUE ERA DORMIR, COMER E ATÉ SAIR DESDE A MADRUGADA DE 
DOMINGO PARA SEGUNDA. ENQUANTO COMPETIDORES CURTIRAM PRAIA E POSTARAM FOTOS EM 
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SUAS PAGES, EU ESTAVA COM AMPLA DIVULGAÇÃO DO MEU LINK. ENTRARAM EM CONTATO 
COMIGO, ME INDAGARAM  O MEIO A QUE ME APEGUEI PARA TAL DIVULGAÇÃO, FALEI. 
INFORMEI ALGUNS DOS MILHARES  ENDEREÇOS QUE VISITEI(MUITOS DELES COM POSTS DE 
COMPETIDORES DE OUTRAS CATEGORIAS, QUE LOGICAMENTE ESTAVAM NA FRENTE). NEM PUDE 
ACABAR DE INFORMAR TODOS OS VISITADOS. COLOQUEI MINHA MÁQUINA À DISPOSIÇÃO. MAS 
NEM QUISERAM SABER. ENQUANTO OUTRAS PESSOAS ESTAVAM À FRENTE, TUDO ESTAVA 
CORRETO. CORRI ATRÁS, ME ABDIQUEI DA MINHA FAMÍLIA. E PRA QUE?!
FOI SÓ EU ME DISTANCIAR MUITO DOS VISADOS E NÃO DEIXAR MAIS CHANCE PARA ELES, 
QUE O CONCURSO FOI POSTO À PROVA. ME DEDIQUEI, PERDI NOITES DE SONO, MOBILIZEI 
MUUUUITOS AMIGOS E PRA QUE? SER CHAMADA DE FRAUDULENTA???
PELO AMOR DE DEUS, PREZAMOS TANTO A ERA DIGITAL NA EDUCAÇÃO. SABEMOS A FORÇA E 
PODER QUE ISSO TEM. E AS PESSOAS SE ESPANTAM QUANDO À ELA NOS APEGAMOS???
QUE HORROR!!!!!!
OBS.: OS "CURTIR" SOBRE ISSO QUE VEJO POR AÍ, SÃO DE PERDEDORES. COISA DE QUEM 
NÃO CORRE ATRÁS DO QUE ACREDITA E ACHA QUE AS COISAS "CAIRÃO DO CÉU". DIGO, 
PERDEDORES, TODOS OS QUE FICAM DE BRAÇOS CRUZADOS E SE INCOMODAM COM A BATALHA E
VITÓRIA ALHEIA.
Postado por 
RENATA RAMOS
 em 13/07/2012 07:02

Significado de Fraude no Dicionário Online de Português. O que é fraude: s.f. 
Todo artifício empregado com o fim de enganar uma pessoa e causar-lhe prejuízo. 
Tomo como exemplo de profundo prejuízo as crianças que competiam voto a voto 
pedindo entre seus familiares - uma vez que muitas nem têm acesso ao face devido
à idade - tais crianças jamais teriam oportunidade de chegar perto desses 
números. Várias queixas foram recebidas e por isso fomos verificar.
O Rioeduca.net compreendeu, portanto, que estava havendo engano e prejuízo não 
para o Portal, mas sim para todas as pessoas que competiam de maneira 
convencional. No entanto, optamos pela substituição do verbete que causava 
tamanha polêmica. Ainda sobre o verbete, aproveitamos para pedir desculpas 
sinceras a quem tenha se sentido afrontado ou ofendido. Essa definitivamente não
foi a intenção do Rioeduca.net.
Outrossim, nomes não foram citados, bem como o nome do site utilizado; portanto 
não compreendo o fato de pessoas se manifestarem na defesa do seu uso.
Quanto ao envio de ilustrações fora do prazo, isso DEFINITIVAMENTE não ocorreu. 
Não confundam data de envio com data de postagem.
Postado por 
Lilian Ferreira
 em 13/07/2012 09:02

Muito me espanta depois de reclamar e achar um ABSURDO tudo que está acontecendo
em relação ao concurso, venha apenas um "SINTO MUITO", POR TER RECLAMADO SIM, 
DAS PERDAS DOS VOTOS OBTIDOS ATÉ AGORA, PELA MANEIRA QUE NOS FOI INFORMADO, 
PORQUE SE NÃO TIVESSE MANDADO MENSAGENS PROCURANDO A RESPEITO, FICARIA APENAS 
COM AQUELA INFORMAÇÃO DO DIA 9, SOBRE SUSPENSÃO. Todos foram punidos: quem vcs 
ACHAM  que burlou e quem estava correndo atrás, como disse a colega acima 
Renata, se dedicou a pedir votos nas redes sociais o tempo todo desde o dia da 
entrada da votação. AGORA, a essa altura, um SINTO MUITO, PROFESSORA, não me 
agradou em nada e pelo contrário, parece até pouco caso pela trabalheira que 
tive pedindo votos a todos os meus conhecidos e esses aos seus. A todos q 
informo sobre o ocorrido, uma resposta ouço: PALHAÇADA! Pois é...mais uma vez 
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fazendo esse papel num Concurso que PARECIA bem organizado! Um SINTO MUITO não 
resolve a decepção q estou sentindo com relação a tudo isso. Tirar os pontos, 
zerar e ter uma nova votação...Só espero que não seja como o do TROFÉU RIOEDUCA:
usar email Rioeduca é palhaçada. Na rede, com esse quantitativo todo citado pela
sra. Lilian, DUVIDO QUE MAIS DE 2/3 UTILIZEM ESSE EMAIL PARA ALGUMA COISA. E 
pedir q votem com ele é outra PALHAÇADA! Agora, vamos ver qual será a NOVIDADE 
que estão nos preparando...SINTO MUITO...ALIÁS, MUITA...DECEPÇÃO!!!
Postado por 
Adriana Mendonça
 em 13/07/2012 09:14

"• Todos os demais votos serão zerados e haverá um novo sistema de escolha dos 
melhores trabalhos."
ESPERO QUE NÃO VENHAM COM VOTAÇÃO PELO EMAIL RIOEDUCA!
ZERAR TODOS OS VOTOS: É PUNIR TODOS , mesmo aqueles que correram atrás de seus 
votos, licitamente, pedindo votos pros amigos dos amigos.
AO MESMO TEMPO QUE ESPERO O Q POSTEI ACIMA, JÁ NEM SEI MAIS O QUE ESPERAR DE UM 
CONCURSO QUE FAZ TUDO ISSO COM SEUS PARTICIPANTES.
Parece muito contraditório, mas realmente, esse Concurso já perdeu qualquer BOM 
SENSO!
Postado por 
Adriana Mendonça
 em 13/07/2012 09:25

Pois é, Lilian, não li no Edital a restrição da internet como meio de 
divulgação!!! Quem achou que ganharia com votos apenas de familiares e amigos se
enganou!!! Eu mesma comecei dessa maneira, pedindo voto a voto. Cheguei aos meus
dois mil primeiros votos dessa forma. Vi que não seria possível conseguir mais 
votos assim e comecei minha ampla divulgação!!! Quem não tem armas, que não 
entre na guerra!!! Vi muitas pessoas com acesso à internet sim, só que não com o
mesmo conhecimento e inteligência digital. Realmente os argumentos não são nada 
fundamentados. Com certeza irei procurar meus direitos, assim como todos os 
LESADOS com isso DEVERIAM!!! Que decepção. Sei que sou vitoriosa, lamento que 
tenha terminado dessa forma. Como disse à senhora por telefone: lamento que 
tenha me conhecido perante essa situação CONSTRANGEDORA. Sou uma pessoa de bem, 
tenho família, filhos a seguirem meu exemplo. JAMAIS faria algo que pudesse me 
envergonhar mais tarde. Quem me conhece sabe disso!!!
Se os seus não conseguiram chegar onde desejavam, não posso ser penalizada por 
isso!!!
Nem imagino como os desenhos desses participantes "avirtuais" foram parar em seu
e-mail. Lamentável!!!!
Postado por 
Renata Ramos
 em 13/07/2012 09:49

Só pra constar...
significado de FRAUDE temos total ciência, devido a tal, toda essa revolta se 
iniciou.
ADRIANA MENDONÇA também recebi esse SINTO MUITO como retorno. Eu também SINTO 
MUITO ter feito parte de tamanha PALHAÇADA!!!
Postado por 
Renata Ramos
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 em 13/07/2012 10:21

Aceito as externações expostas nos comentários, embora discorde de várias. Mas 
acredito e respeito que todos temos liberdade de expressão. Apenas lembro a 
todos que isso foi uma decisão tomada não só por mim, mas por TODA UMA EQUIPE.
Precisávamos garantir a igualdade de direitos de todos os participantes, bem 
como o respeito aos objetivos do Concurso de Ilustrações (escolher as melhores 
segundo o gosto popular). 
De modo algum haverá votação com uso de email rioeduca, uma vez que há também 
pessoas de fora da rede participando.
A divulgação em páginas de outrem não era errada, mas vincular-se a um site que 
inclusive cobra por "likes" é algo que para o Rioeduca torna a competição 
injusta. 
Por isso, a verificação foi o confronto entre o quantitativo de "acessos e o de 
curtir". Se houve divulgação, entende-se que houve acesso para se efetivar a 
visualização da ilustração e somente depois a "curtição". Para conferirmos isso 
é bastante simples, pois existem os dados estatísticos.
Acreditamos que as pessoas que estão "curtindo" esta publicação não podem ser 
chamadas de incompetentes por estarem se sentindo justiçadas (antes se sentiam 
lesadas e as reclamações foram várias). E é com profunda tranquilidade que 
afirmamos que todas as pessoas que "curtiram" esta postagem, efetivamente a 
acessaram e a leram antes de "curtir".
No entanto, como o dito popular: "Não há como fazer omelete sem quebrar ovos"...
Tomar uma medida assim é mesmo muito delicada e sabíamos o que nos esperava; no 
entanto, não podíamos fechar os ouvidos para as pessoas que reclamavam. Não 
temos de modo algum a pretensão de agradar a todos. Sabíamos que a medida 
desagradaria a alguns, mas satisfaria a muitos e temos a consciência de que 
fizemos o melhor (principalmente pelos nossos alunos, foco principal, sempre!).
Postado por 
Lilian Ferreira
 em 13/07/2012 10:28

De fato pagar por "likes" foi um tanto quanto ABSURDO!!!
Mas, Lilian, perceba a revolta é um tanto quanto simples:
trabalhei por isso e te pergunto novamente...
pra que???
Isso, é muito injusto, estou operada. Te falei que perdi minhas noites de sono e
me empenhei de tal forma, pois me internaria para operar e não sabia como seria 
minha recuperação. Estou sentindo muita dor, muito efeito da anestesia; não 
conseguirei virar tantas noites como fiz anteriormente. Esse é meu único e 
simples argumento: zerar tudo?!
MUITO INJUSTO. Quem foi atrás do voto, sabe que as pessoas se enchem, perdem a 
paciência, não entendem e nos acham chatos por persistirmos tanto. Começar tudo 
isso do zero????
Muito triste mesmo!!! Lamentável!!!
Postado por 
Renata Ramos
 em 13/07/2012 10:44

Caros, acho que o texto não foi claro o suficiente. O sistema foi hackeado, não 
há apenas um site de divulgação, mas sim algo que multiplica os votos 
injustamente. Não poderíamos prever isso e estamos dispostos a rever a nossa 
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posição desde que alguém envie uma sugestão que pareça mais justa. Aliás, se 
todos os que estiverem se sentindo injustiçados chegarem a um acordo sobre o que
deveria ser feito, por favor, deixem a sugestão nos comentários. É nossa 
obrigação moral rever as regras do jogo quando há qualquer meio de se modificar 
o que é proposto.
Postado por 
Rafael Parente
 em 13/07/2012 10:50

Ah tá. Agora que o bicho pegou vão dizaer que o sistema foi hackeado???? Qual é 
a próxima? Um bug do fim do mundo previsto pelo calendário Maia??? Faça-me um 
favor. Querem sugestões? Aqui vai uma: Deixem pessoas mais competentes e mais 
sensatas organizarem os próximos concursos!!!!!
Postado por 
Lurdes Ayres
 em 13/07/2012 12:32

Bom entendo as duas partes , tanto o Rio educa que agiu certamente pois muitos 
competidores estvam sendo injustiçados afinal teve ilustrações que em menos de 1
minuto conseguiu mil likes , mas não vou entrar nesse mérito , entendo tb o 
descontentamento dos participantes que lutaram para conseguir os votos , eu sei 
pois tb estava concorrendo , mas pensem que não foi um punição zerar os votos , 
mas sim por uma competição mais justa e que dará mais chances , afinal  os que 
não obedeceram as regras serão punidos , ficara mais fácil e dará novamente a 
chance á todos igualmente , como só o primeiro lugar de cada categoria será 
premiado ficará muito mais fácil lutarem justamente pelo primeiro lugar , quem 
estava numa boa posição não desamine e continue e quem não estava , agora é a 
hora de virar o jogo !!!!!!!
Postado por 
Marie Mariah
 em 13/07/2012 13:59

Marie, querida, acho que o negócio é bem mais sério do que vc está pintando e 
entendendo. Li todos os comentários. Vi que inclusive tem um comentário de uma 
pessoa operada. Vc acha que a competição será a mesma para essa pessoa?
Deve ser mais fácil quem não conseguiu, conseguir agora realmente, pois foi 
divulgado como conseguir voto, não é mesmo?!
Se vc visse os dois lados, veria o quanto é injusto com quem perdeu tempo 
participando disso. Acho que vc está vendo o lado do Rio Educa e o seu!!! 
Provavelmente vc não estava ganhando em sua categoria!!!!
Postado por 
Sempaciência.com
 em 13/07/2012 14:36

Olá querido (a) Sem paciência .com , entendo seu lado e seus questionamentos 
concordo com vc , mas acho que eles fizeram isso nas melhores das intenções de 
passar uma votação mais limpa e justo , pois seria errado a pessoa que fraudou 
ganhar , e de contrário do que vc achou estava no 1 lugar da categoria aluno 
(educopédia ) , o site não imagina esse acontecimento da fraude , sei que é 
errado o erro de um todos pagarem , mas era preciso fazer isso ou então teria um
equívoco na premiação , te desejo boa sorte mesmo e infelizmente não podemos 
contar com os imprevistos . Beijos e bom fim de semana !
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Postado por 
Marie Mariah
 em 13/07/2012 15:08

Acredito que o referido concurso tem como objetivo aumentar a visitação do 
portal. Mas creio também que o concurso prima pela qualidade dos trabalhos 
expostos. É certo que não se exigiu que o participante fosse um profissional em 
ilustração, pois os mesmos devem ter se garantido na modalidade "ilustradores em
geral", sem necessariamente serem professores. Porém quando se há fraude e me 
parece que realmente houve, foi correta a atitude de zerar todos os votos e 
punir os "fraudulentos", se houver provas desse delito. Afinal, se trata de um 
site de educação e não do nosso Ministério.
Uma sugestão para os próximos concursos é:
Fazer um somente com intuito de votação via web para aumentar a visitação.
E outro com uma equipe de jurados convidaddos pela Rio Educa, visando a 
criatividade e qualidade 
dos trabalhos expostos.
Isto talvez já pudesse ser aplicado neste mesmo concurso:
Prêmio para o de maior votação e outro (escolhido  por uma equipe competente) 
para o de melhor criatividade.
De qualquer forma, a decisão de suspender e zerar tudo, foi bem acertada. Que me
perdoem os "espertinhos" que preferiram pegar um atalho.
Postado por 
RUTE GUIMARAES
 em 13/07/2012 15:20

Não entendi uma coisa. Se a própria Lilian reconhece que as crianças não teriam 
acesso ao facebook, por que diabos ela escolheu o "curtir" com sistema de 
votação??? É uma justificativa que depõe contra si mesma. ESTRANHO.
E pessoas que colocam inteligência digital no que fazem não são 'espertinhos" se
as demais pessoas são encostadas e esperam as coisas caírem do céu (como bem 
disse alguém acima) e visualizam a chance de obterem sucesso nesse papel de 
coitadismo, fazer o quê?
Postado por 
Cansei
 em 13/07/2012 15:48

Além do grande transtorno da fraude, achei confuso a  mistura das modalidades. 
no final, não se sabe o que é cartaz ou ilustração. Entendo que ilustração não 
deve ter palavras - somente a imagem. 
Seria interessante poder separar estes dois itens.
Postado por 
Raquel Martins
 em 13/07/2012 16:14

Sugiro não eliminar ninguém deste concurso. Seria mais justo refazer o edital 
para torná-lo mais claro e mais fechado, com novas regras, novo processo 
eliminatório, novas chances para TODOS. Se houve ou não situações imprevistas 
foi por falta de experiência dos organizadores. Li relatos na Internet de 
concursos que utilizaram o "curtir" do Facebook como instrumento para votação e 
aconteceu a mesma coisa: enxurrada de curtições. Todos tiveram o trabalho de 
elaborar suas ilustrações, de obter  curições para seus filhos ou para si mesmos
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para no fim serem tratados como vilões.
Postado por 
Bia
 em 13/07/2012 16:48

Sugestão??? Se já foi decidido ZERAR os votos???
Todo o trabalho jogado fora. As aulas terminando, o "boca-a-boca" não será mais 
o mesmo. Pois eu ia de sala em sala pedir q curtissem meu desenho...
Acredito que quem "dormiu" e nem ligou para o seu desenho, pois tinha uns com 0 
votos, agora vai 'DESPERTAR"??? Quem quis participar, desenhou, enviou, correu 
atrás dos votos, fez propaganda de seus desenhos, pediu que curtissem, chateou 
amigos de amigos e agora recebe a notícia de ZERAR tudo...Sinceramente, eu é que
perdi a confiança nesse Concurso. E o que vier dele já não vai ser a mesma 
coisa. SUgestão??? Repudiasse quem contratou hacker, já que vcs sabem quem foi e
assim dava continuidade ao concurso. Já que houve, segundo vocês, essa "fraude",
punisse os fraudadores e não todos. Me diga quem se beneficiou de tal atitude 
tomada agora???? Cansei...NÃO ADIANTA EXPLICAR PRA QUEM NÃO QUER 
ENTENDER...Parece que é sempre assim...e vai continuar sendo...SINTO MUITO TER 
ENTRADO NESSE CONCURSO. DECEPÇÃO. Cansei...
Postado por 
Adriana Mendonça
 em 13/07/2012 17:29

Caros, vamos pensar uma forma de valorizar aqueles que estavam nas 3 primeiras 
posições para uma nova etapa. Sugiro que todos, por mais irritados que estejam, 
expressem suas angústias com educação e respeito.
Postado por 
Rafael Parente
 em 13/07/2012 19:19

Já viram algum concurso ZERAR  e voltar tudo de novo??? NEM EU...
Elimina-se o candidato infrator(se houver) e passa-se para o seguinte.
Postado por 
Adriana Mendonça
 em 13/07/2012 19:25

Infelizmente nao se pode prever tudo que pode acontecer em um processo de 
escolha via curtir ou até em sistema de eleições.Não é a toa, que, inclusive em 
processos eleitorais acontecem fatos parecidos.Fundamental o Rioeduca esclarecer
os fatos, e claro, que desagradavel para todos.Mas, o fato é que não adianta 
ficar só questionando pq o edital não tinha isso ou previa aquilo.Sugestões são 
necessarias.Minha sugestao entao: que o Rioeduca disponibilize uma comissao 
julgadora com cerca de 10profissionais da área e outros não.Que seja aberta uma 
votacao para que somente os participantes, que estao concorrendo possam votar 
escolhendo apenas cinco dessa comisssao disponibilizada pelo Rioeduca.Esta 
votacao pode ser inclusive presencial, ou nao.Os cinco  mais votados da comissao
disponibilizada de 10, serão responsaveis pela escolha das ilustracoes 
vencedoras.Os criterios podem ser sugeridos pelos participantes e/ou Rioeduca. 
Desta forma, não precisaria ter uma nova campanha de curtir cansando a 
todos.Espero ter ajudado com a sugestao.
Postado por 
Roberta Vitagliano
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 em 13/07/2012 20:32

Queridos, uma coisa é certa: de todas as sugestões a única não aceitável é ZERAR
os votos. Seria o mesmo que trabalhar o mês inteiro e não ter pagamento!!!!
Postado por 
Renata Ramos
 em 13/07/2012 20:50

Queridos, há uma enorme diferença entre os melhores trabalhos e os mais 
curtidos, sendo assim, o novo edital pode perfeitamente contemplar se houver 
dois tipos de votação: 1ª - Nª mínimo de vizualizações (curtições) e 2º - uma 
banca de convidados pelo Rioeduca, especialistas em ilustrações e que não tenham
vínculo com a SME. Espero ter colaborado! Boa sorte a todos!
Postado por 
Regina Martins
 em 13/07/2012 21:26

Comento com educação e respeito, sempre. Mas quando a gente se sente lesada, não
dá para ficar calada, pois isso seria ser conivente com o fato em questão. 
Sugestões são bem vindas, desde que não se ZERE os votos até aqui adquiridos. 
Isso definitivamente, acabaria com a reputação desse CONCEITUADO PORTAL COM MAIS
DE 13 MIL ACESSOS!!! E mesmo concordando que há mais "coisas inacreditáveis 
entre o Céu e a Terra" do que somos capazes de julgar, EU QUERO ACREDITAR QUE 
ESSE PORTAL SEJA SÉRIO E DIRIGIDO POR PESSOAS SÉRIAS. Sem mais (talvez por 
hoje), desejando um bom fim de semana bem tranquilinho a todos! E aproveitem o 
Anima Mundi! Muito show!!!!
Postado por 
Adriana Mendonça
 em 13/07/2012 22:59

Realmente é uma pena o Concurso com um propósito tão nobre ser tratado como 
verdadeiro "caça ao tesouro" por "espertinhos" que se julgam "inteligentes 
digitais" uma vez que se valem de um mecanismo que alguém não menos esperto, 
bolou para angariar cliques. Talvez a moça de cima Raquel Martins tenha mesmo 
razão: criar um concurso para os "famigerados" catadores de cliques (aí eles se 
digladiarão usando os seus inteligentes mecanismos "caça-votos" e outro para os 
que realmente querem competir com a qualidade do seu trabalho. Parabéns, Raquel 
Martins!
Postado por 
Rute Guimaraes
 em 13/07/2012 23:20

Se a Coca-cola, Pepsi e demais logomarcas e produtos dependessem apenas de seus 
amigos para terem o sucesso de seu produto, morreriam de fome. Chamo de 
inteligência digital, não o passar as pessoas pra trás. Mas concorrer dentro das
normas e legalidades do Concurso, utilizando-se da tão falada "era digital", 
onde a revolução acontece a todo momento. Como obter curtidas sem divulgar o 
link??
Quem está sendo conivente com isso, é que, no mínimo, não teve um décimo do 
trabalho que eu e aguns outros(POUCOS) tivemos. ASSIM FICA FÁCIL!!!! Repito: 
enquanto tinha candidato curtindo praia, família e postando fotos no face. Eu e 
meus filhos(que nem nada a ver com isso tinham) e marido estávamos em casa(com o
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sol rachando lá fora). Eu no note, vidrada nas minhas solicitações de "curtir" e
eles reclamando da minha ausência. Se vcs se apegassem ao "se coloquem no lugar 
dos outros" entenderiam o que estou tentando dizer. O problema, pelo que 
percebo, é que cada  um só quer saber de si. Ou do outro que lhe é conivente e 
conveniente. Que triste isso!!!
Entrei nesse Concurso, o primeiro(e creio que o último) acreditando, lutando, 
com um foco e objetivo. Mas ao final dele, minha o que eu achei, ficou de fato 
no achismo!!! Não estou aqui pra atacar ninguém, se alguns se sentiram assim 
peço desculpas. Não foi minha intenção. Só peço, que, enquanto pais, mães, 
pessoas de bem reflitam e entendam!!! Obrigada.
Postado por 
Renata Ramos
 em 13/07/2012 23:48

Esse concurso já deveria ter sido cancelado há muito tempo, entrei em contato 
com os organizadores pois nem todos os desenhos dos meus alunos foram postados 
para votação, tive que mandar inúmeros emails e ainda me pediram que reenviasse 
pra "facilitar" me neguei pois estavam no computador da escola e só iria mais 
para o final da semana. Enfim postaram 6 dias depois de terem postados todos os 
outros. Os que foram postados pela organização ainda colocaram com nomes de 
escolas diferentes!!!! Tive que conferir um a um. Meus alunos se sentiram 
lesados já que tiveram menos tempo para divulgação dos seus trabalhos. Sugeri 
que fosse refeito mas a Lilian Ferreira disse que os meios de votação eram os 
mesmo ainda que os desenhos tivessem sido postos à votação 6 dias depois. Ela 
não cancelou o concurso. E agora essa situação dos votos "fraudados". Não 
participo de mais nada com esta organização!!!!
Postado por 
Amanda  Santos
 em 14/07/2012 00:10

Será que entendi bem?! O moço Rafael Parente irá valorizar  os três primeiros 
mais votados??? Então ele estaria privilegiando a fraude????
Veja, Se o propósito do concurso foi aumentar a visitação, isto não deve ter 
ocorrido com a "maquininha de duplicar cliques" que os "inteligentes digitais" 
(é assim que eles se autoproclamam) fizeram uso...
Então para que se cumpra o regulamento (infelizmente), deve-se premiar os 
"caça-votos", conforme a moça acima citou e montar uma equipe para votar nos 
trabalhos mais dignos de vencerem. Assim todos sairão ganhando!!!!
Postado por 
Florisbaldo Rocha
 em 14/07/2012 00:14

Professora Amanda Santos, ao contrário do que possa supor, fiquei muito aliviada
com seu comentário, pois há quem diga que os trabalhos foram "enviados" fora da 
data e não "postados" fora da data o que são coisas totalmente diferentes.
Tivemos problemas no ato de fazer upload das imagens, pois o blogspot  pedia o 
preenchimento de um captcha a cada um deles e algumas vezes travava - de tal 
modo, alguns uploads acabaram não sendo concluídos. 
Por isso, solicitamos, através de postagem e das redes sociais, 48 horas antes 
da votação, que todos conferissem e que acusassem qualquer problema 
imediatamente em uma listagem de HABILITADOS (a conferência de nomes também foi 
sugerida). 
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Ainda assim, houve quem fizesse a solicitação após a publicação das imagens, 
logo no primeiro dia.
No entanto, a senhora verificou o problema e fez a solicitação somente seis dias
depois. Importa dizer que teve sua solicitação atendida NO MESMO DIA e com todo 
meu empenho e respeito (espero que se lembre disso).
Tenho certeza de que não foi isso não prejudicou seus alunos, mas a forma como 
as pessoas fizeram para conseguir mais likes.
Postado por 
Lilian Ferreira
 em 14/07/2012 06:34

Agradeço por todas as sugestões recebidas. 
Apenas esclareço que o objetivo não era aumentar os acessos ao portal. Tivemos 
que fazer as postagens no blogspot justamente para não sobrecarregar o Portal 
Rioeduca.
A opção pelo curtir foi também transformar a escolha voto a voto em 
entretenimento. Apesar de sabermos que há um limite de idade para acesso ao 
face, muitas crianças estão por lá. 
Quando não estão, há sempre um pai, um irmão ou um primo...
Sabemos que problemas existiram e não estão sendo varridos para baixo do tapete.
Como disse a Roberta Vitagliano, fatos inesperados podem ocorrer em qualquer 
concurso e o que estamos propondo é um diálogo a fim de chegarmos a um consenso 
para que ninguém - NINGUÉM MESMO - saia prejudicado. 
Bom final de semana a todos!
Postado por 
Lilian Ferreira
 em 14/07/2012 06:51

Eu acho que tem pessoas aqui fingindo não entender o que houve realmente. O 
problema exposto pela Lilian e sua equipe em nenhum momento foi a divulgação do 
link. Se o link tivesse sido divulgado pelos 4 cantos do mundo mas quem votou 
tivesse acessado o site e depois curtido, tudo estaria na mais perfeita ordem. 
Acho que ela foi bem clara ao explicar que o PROBLEMA foi um site, ilícito, que 
MULTIPLICA o número de "curtidas" sem ao menos ter precisar acessar a ilustração
no site original.
Me sinto prejudicada como os demais , que correram atrás de seus votos de forma 
correta, mas de nada adianta falar mal dos colegas e julgar o que eles fizeram 
enquanto acontecia o concurso nem apelar pra piedade dando exemplos de problemas
pessoais. Estamos saindo do foco.
Minha reclamação é sim, como já expus anteriormente, não ter conhecimento prévio
do contador que só ia até MIL  ficando horas até ser recolocado outro ( problema
que pelo que ví, após esse meu comunicado foi resolvido e avisado aos demais 
participantes pela página do RioEduca no face para que não tivessem a mesma 
surpresa que eu )e a suspensão após tamanha divulgação onde pessoas entraram e 
não achavam mais o desenho para votar me fazendo assim perder mais inúmeros 
votos.
SUGESTÃO : Se a equipe , como mencionava no comunicado anterior, tem relatórios 
mostrando isso, elimina-se quem não participou corretamente, como entendi que 
foi sugerido pela ADRIANA MENDONÇA e a continuidade então é dada com o restante.
Porém, sem zerar os votos a fim de não prejudicar quem agiu de forma coerente 
dando mais um prazo para a votação.
Apesar de toda a minha chateação e indignação , olho por outro lado e reconheço 
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a boa intenção da equipe da Lilian e do Rafael Parente aqui ,quando expôs o 
acontecido mesmo sabendo o "problemão" que iria arrumar.
 Muitos organizadores adotariam o método "cego e surdo" e provavelmente 
deixariam o concurso prosseguir já que nós, participantes, quase certamente não 
teríamos recurso para provar nada e estes teriam menos "esquentação de cabeça".
Acho que devemos levar em conta, apesar de nos sentirmos desanimados, a 
transparência do ocorrido e lutarmos por uma decisão justa ( se é que tem como )
sem grosserias e sem desrespeito.
Postado por 
Lísian Cruz
 em 14/07/2012 10:31

Senhores organizadores, tenho certeza de que a intenção de vocês foi a mais 
nobre possível -- a de além de divulgar o portal, promover a arte entre os 
professores e alunos do município. Porém por desconhecimento de algumas 
"estratégias" para angariar votos, o objetivo não fora alcançado, além de 
prejudicar os que se empenharam em criar seus trabalhos, apostando em seu 
potencial criativo e não em "conhecimentos digitais", o que para isso, existem 
outros concursos por aí a fora.
Para não ferir o regulamento, sugiro novamente: usem um pouco mais o orçamento 
de vocês para premiarem os "campeões digitais"(se é que me entendem) e premiem, 
por meio de uma bancada competente, os que com o espírito real do concurso, 
usaram seus talentos para criarem as belas obras que foram expostas. No mais, 
fica uma lição para o próximo concurso que espero que tenha, pois difundir a 
arte seja em que esfera for, alimenta o espírito e a alma...
Faz-se a luz!!!!
Postado por 
Florisbaldo Rocha
 em 14/07/2012 10:31

O que direi aos meus alunos: filhinhos, não precisa perder tempo neste 
trabalhinho não! O que vale e o artifício do voto. Faz "qualquer coisa" e corre 
atrás na internet! Sinceramente, será que é assim que funciona o nosso sistema 
de votação eleitoral?!? Acho que sim....
Postado por 
Mara Manhãs
 em 14/07/2012 12:28

Vejam o que ouvi ao questionar uma das professoras participantes do concurso na 
minha escola, ao perguntá-la se ela tinha talento para participar de um concurso
de arte, já que ela lecionava em outra área: "--- pedi ao amigo do meu marido 
para fazer para mim. Ele é 'profissa'!...
Nada a declarar....
Postado por 
Amanda Linhares
 em 14/07/2012 12:49

Perfeito o que foi dito pela Lisian e Adriana. Mantem-se os votos. Não preciso 
expor problemas pessoais, apenas deixar bem transparente possível todo o passo a
passo. Citei minha cirurgia sim, pois entraram no meu face e me indagaram se eu 
não tinha mais nada a fazer, se eu não trabalhava. Não respondi diretamente pra 
pessoa, mas pra que não  restassem dúvidas, citei aqui logo. Estou de licença, 
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por isso tive tempo de passar quase que 24 hrs diárias em frente ao pc, pedindo,
angariando e postando meu link. Não preciso que sintam pena, muito menos se 
solidarizem por e para mim. Apenas que hajam justamente. Lutei sim, como os que 
focaram em sua meta. Agora os que nada fizeram, se aproveitarem de uma situação 
para terem segunda chance... faça-me o favor. Vi que alguns participantes 
correram atrás sim. Mas outros, sinto muito, não o fizeram!!!! E agora estão 
achando por bem zerar??? Claro, não tiveram trabalho. Quem passou pela 
chateação, sabe bem o que é e defende a não anulação dos "curtir" obtidos. E é 
exatamente o que prezo. Novamente para os que não entenderam: não disse em 
momento algum que inteligência digital era passar os outros para trás. Passar os
outros para trás nem inteligente é, diga-se de passagem!!!
Quem tiver alguma dúvida, estarei apta  responder, não precisa entrar em meu 
face e perguntar em off, principalmente em tom de ironia. ¬¬
Postado por 
Renata Ramos
 em 14/07/2012 17:32

Nossa passando por aqui agora e estou mais triste ainda. Antes triste por nessas
duas semanas na divulgação do blog da minha escola, que conseguimos chegar em 8º
lugar com os alunos votando, colegas de outras escolas, outras escolas nos 
apoiando colocando alunos para votar, fizemos tb uma parceira com colegas de 
outras categorias, enfim dediquei boa parte de meu tempo livre para correr atrás
dos votos para o blog da minha escola(Bricio Filho) Na 5ª feira com a essa 
divulgação recebemos 3 ex-alunas que foram a escola pois nem sabiam seus emails.
Fui procurar seus emails, ficaram radiante, mas a frustração para uma delas 
quando da votação e não conseguiu. Acusou não poder, aparecia a contagem de 
votos, isso está claro alguém já havia votado por ela. Em outras categorias ela 
conseguiu.O pior sua escola atual não estava concorrendo. Só posso acreditar que
alguém  forneceu a listagem de turma com o código de acesso. Uma pena. Concordo 
com o(a) colega FALA MESMO disse "estratégias foram usadas" já que como escola 
do EI ao 5º ano com 350 alunos( o blog diz isso) chegou em 1º lugar com mais de 
2000 votos Tenho certeza que irão rever essas regras para o próximo concurso, 
pois de madrugada foram colocados mais 180 votos, eu acompanhei e anotei os 
votos depois de achar que algo não transcorria como deveria.Anotava a totalidade
de votos as 22:30h e no dia seguinte as 6h.  Uma pena meus pequenos estavam 
torcendo muito por esse troféu.E agora mais triste ainda com essa decisão sobre 
o concurso das ilustrações. Boa sorte a todos os concorrentes  principalmente 
aos alunos que é o foco desses concurso.
Postado por 
MONICA FONSECA
 em 14/07/2012 18:31

Caros,

fomos contemplados aqui com uma oportunidade  única. Quantas vezes algum 
concurso deu voz aos seus competidores? A organização poderia muito bem decretar
algo e seríamos obrigados a acatar, já que 
"Art. 1. A Subsecretaria de Novas Tecnologias Educacionais tem o direito de 
mudar qualquer artigo deste regulamento, desde que se faça necessário, durante o
processo de realização das ações do concurso."

Dito isso, se há algum meio de identificar aqueles que tiveram conduta 
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"antidesportiva", que sejam eles única e exclusivamente os punidos. Considero 
acertado o adendo: 

"• Todos os participantes cujos acessos a postagens estivessem em número 
inferior ao de votos obtidos estarão de fora na retomada do concurso."

Mas prejudicar aqueles que conseguiram seus votos de forma digna zerando seus 
votos é um tanto quanto injusto. Logo, se é possível identificar os 
participantes que apresentam um número maior de votos do que o número de acessos
à sua postagem, não vejo porque prejudicar aqueles cujas estatísticas de acessos
e votos são corretas. Seria muito desgastante que todos tivessem de solicitar 
votos a parentes e amigos mais uma vez.

Indo mais além, se este é um concurso de ilustração, o mérito deveria repousar 
nas ilustrações em si. No modelo que vigora hoje, não importa quem tem a melhor 
ilustração, mas aqueles que têm mais 'likes'. Se este é um concurso aberto a 
profissionais da área, que os métodos de avaliação inclam um juri técnico 
formado por profissionais da área como acontece com os outros concursos da área.
A avaliação popular pode (e deve) continuar, mas que ela não seja determinante 
para a escolha dos vencedores. 

Além disso, solicito a revisão do CAPÍTULO IV do edital atual onde o 
participante cede em definitivo todos os seus direitos autorais sobre o 
trabalho, seja ele premiado ou não, permitindo sua utilização sem restrição 
alguma, inclusive para fins comerciais, sem remuneração ao autor. Este capítulo 
configura uma prática prejudicial à profissão.

No mais, parabéns à organização do concurso pela transparência e diálogo com que
buscam resolver o problema.
Postado por 
Participante
 em 14/07/2012 20:15

O novo assusta! O diferente estremece! O uso das tecnologias apavora! Não me 
admira tanta relutância por parte de alguns profissionais de educação quanto ao 
uso das tecnologias nas escolas. Quando percebi que alguns participantes estavam
com um número de “curtir” elevado, fiz uma pesquisa e, com alguns cliques, 
localizei o tão questionado site. Decidi não utilizá-lo, apesar de saber que era
legal. Quem de nós não tentou curtir várias vezes a mesma ilustração? Eu não 
consegui, mas outros conseguiram. Democracia é assim mesmo. Buscar soluções para
um problema ou desafio é meta, é construir conhecimento. As tecnologias são 
diariamente utilizadas no cotidiano das pessoas. Utilizá-las não significa ser 
“espertinho”, mas sim, ser prático. Instituir uma comissão para julgar ou 
avaliar as “melhores” ou as mais “criativas” ilustrações seria uma injustiça 
maior a que está sendo apregoada. Os alunos das séries iniciais, por exemplo, 
puderam concorrer com seus cartazes ilustrativos e nem sequer conhecem as 
sofisticadas técnicas de desenho ou o que significa o termo “desenho criativo”. 
Algumas crianças fizeram desenhos simples, utilizaram lápis de cor, caneta 
hidrocor etc. Outras, talvez dos anos finais, utilizaram softwares avançados. O 
que importava era a participação interativa, a comunicação e a expressão. Todos 
os participantes sabiam que precisavam que seus cartazes ilustrativos fossem 
curtidos. Os professores que atuam nos anos finais pediram votos aos seus 
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alunos. Os que trabalham anos iniciais ou na educação infantil não tiveram essa 
oportunidade. Injusto?
Postado por 
Laís
 em 15/07/2012 13:35

Olá eu tinha 1,6 mil votos eu casei de pedir votos na redes sociais . divugava o
meu link e pedi os votos e dizia como eles podiam vota no meu desenho . dois 
participantes colocaram no comentario do meu desenho de que eu tivesse usado 
hacker . eu tenho 14 anos e pergunto e proibido pedir votos na internet? se for 
proibido como pode ser uma votação se e proibido pedir votos. eu tinha votos do 
mundo inteiro pois tenho familiares no exterior e sou neto de franceses e 
espanhois. fora pessoas que viram meu pedido em inglês de votos . não fiz nada 
de errado a não ser que fosse proibido pedir votos na internet. obg pela atenção
Postado por 
Alexandre Rocha
 em 15/07/2012 16:35

O certo é simplesmente eliminar os fraudadores. Nada de zerar votos!!!
Postado por 
Verônica Lima
 em 15/07/2012 21:44

Tudo começou no momento que recebi no meu trabalho informações sobre o Concurso 
de Ilustrações. Analisando o regulamento vi que as modalidades propostas 
poderiam  ser ampliadas com as  inspirações e busquei  colocar nos meus 
trabalhos sentimentos, como em tudo que eu faço. Mas algo  me entrigou, pois as 
dez ilustrações foram habilitadas e só colocaram  as seis, sendo que todos 
poderiam colocar quantas desejassem. Meus desenhos não  foram aleatórios, mas  
sim com muito envolvimento e compromisso com todos que acreditam no meu 
trabalho. Achei  que já fui penalizado com as obras não expostas. Depois entrei 
em contato para corrigir o meu nome. E a correção foi parcial. Gostaria que os 
meus trabalhos fossem aproveitados na educação. Trabalhei e estou trabalhando na
divulgação para que eu possa ser um vencedor. Sugiro que os participantes 
tivessem as informações nos seus  e-mail. Peço que coloquem todos os meus 
trabalhos,  não se deve ofuscar  a arte. Obrigado!
Postado por 
GLAUCIO VITORINO
 em 16/07/2012 20:31

Por que retiraram o comentário onde uma professora dizia q uma participante 
havia confessado que foi amigo do marido que fez desenho??? Vocês não vão tomar 
providências? Eu li isso hoje pela manhã, antes do almoço. Isso sim é 
gravíssimo!!!!! Cadê a punição???? Vão ZERAR OS VOTOS  essa pessoa continuará a 
concorrer sem ser seu desenho???Como assim????
Postado por 
Adriana Mendonça
 em 16/07/2012 20:36

Uma pena pela manhã meu comentário e outros estavam nessa página e agora 
sumiram....
Postado por 
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MONICA FONSECA
 em 16/07/2012 21:34

Caros colegas, é uma pena tanta coisa negativa estar ocorrendo neste concurso. 
Vou emitir apenas 3 opiniões:
1- Apesar de estar participando na modalidade "professor" nunca concordei que o 
ganhador deveria ser aquele que tivesse obtido número x de curtições do 
facebook.  Eu mesmo nem votei em mim pois apesar de ser professor de informática
educativa não tenho facebook e não acho certo estimular as crianças a fazerem 
parte de uma rede social caso estas quisessem votar em determinado desenho.  
Acho que o melhor seria a sugestão de um colega acima = uma banca analisaria e 
premiaria de acordo com critérios pré-estabelecidos.
2- Acho que como educadores deveríamos ter mais cuidado com as palavras que 
proferimos.  Sei que aqueles que se empenharam e se cansaram para obter votos 
devem ficar aborrecidos com a mudança das regras mas considero que a equipe 
organizadora em nenhum momento quis prejudicar os concorrentes.  Infelizmente 
qualquer critério a ser escolhido não agradará a todos.  Se fôssemos processar 
alguém cada vez que nos sentíssemos ultrajados nem entraríamos em sala de aula 
pois qual professor que nunca se sentiu ofendido e desreipeitado no ambiente 
escolar.  Ainda acho que desculpas sinceras e reconhecimento de falhas ainda é 
uma característica que nos torna "racionais"
3- Acho que este concurso deveria ser uma FESTA e não uma fonte de intrigas.  Na
falta de uma solução melhor, sugiro façamos uma FESTA, abraçamos todo mundo  
sorteamos o prêmio entre os participantes.

Se estou sendo inocente demais me desculpem mas minha vira-lata de 14 anos 
morreu ontem e eu daria 10 "tablets" para tê-la novamente comigo.  Abraço a 
todos.
Postado por 
Baltazar
 em 17/07/2012 14:02

Pois é, muito triste mesmo ver a que ponto chegou este Concurso. Uma pena, pois 
parecia ser um incentivo à Arte entre alunos e educadores.
Postado por 
Adriana Mendonça
 em 17/07/2012 16:37

Um absurdo desacreditarem nos votos das pessoas, ajudei minha amiga Renata Ramos
com os votos, comecei a solicitar aos meus amigos e amigos deles e aos poucos 
fomos conseguindo nas madrugadas e de repente decidem zerar...UM ABSURDO!!!!
Postado por 
Marlen
 em 18/07/2012 16:34

Sr. Baltazar, meus mais profundos e sinceros sentimentos. Creio que o senhor 
esteja fragilizado e isso tenha influenciado sua inocência e ingenuidade. 
Com certeza a perda física é bem mais sentida que  material, sem dúvidas!!!
Concordo quando o senhor diz que erros ocorreram desde o primeiro minuto do 
Concurso: desenhos não publicados, links sem desenho( e com curtidas), desenhos 
que comportavam o máximo de mil votos, Facebook como principal fonte de votação.
Falhas ocorrem, somos seres em constantes evolução e passíveis de erros, mas 
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persistir nas falhas, não consertá-las é, no mínimo, triste  e lamentável. 
Acho que mais grave que a divulgação em sites, que não sei quais são, li um 
comentário acima, é a utilização de um desenho que não foi da própria autoria do
participante. Pois isso me lembro muuuito bem conter no regulamento: o 
participante responderia pela veracidade das informações. Pois é, continuo 
reforçando: tudo escrito é muito lindo, mas em sua maioria por pessoas que não 
tiveram o mínimo de trabalho, que talvez tenham desistido sem antes mesmo 
começar.
Discordo quanto o senhor fala sobre iniciar-se um processo. Penso que quando nos
sentimos afetados, lesados, agredidos, desrespeitados, acusados, caluniados, 
devamos sim buscar nossos direitos e a justiça. Pra que o poder judiciário 
então?!
Pensando dessa maneira seremos coniventes, eternamente, com tudo aquilo que não 
concordamos e temos convicção de não estar correto.
Tenho acompanhado tudo que diz respeito ao Concurso de Ilustração Rio Educa e 
cada vez mais me decepciono!!! Festa??? Creio que não. Festa seria premiar os 
três mais votados. Pq certamente foram os que correram atrás se dedicaram. E 
isso serviria como forma de punição ao Concurso que começou errado, e ao meu ver
tenta finalizar mais errado ainda. A indignação toma conta de poucas pessoas 
sim, pois exatamente essa minoria lutou, correu atrás e reforço: sabe o trabalho
que teve.
A cada dia entro e acompanho, na esperança da justiça ser feita. 
"De fato não agradamos(e nem temos como) todo o mundo". Nem Jesus agradou, 
imagine nós, mero mortais????
Postado por 
Renata Ramos
 em 19/07/2012 06:22

Gostei da ideia do Baltazar, não sei se seria possível, apenas se a maioria 
concordasse e a organização também. Faz uma festa, todo mundo confraterniza e 
sorteia o tablet. Meus alunos amariam.
Postado por 
Amanda Santos
 em 19/07/2012 13:31
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 16/07/2012
<TÍTULO>
Sustentabilidade na Educação Infantil

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

Na semana da 
Rio + 20, 
A Creche Municipal Sonho Infanil desenvolveu com mais ênfase temas como 
Sustentabilidade,, Meio Ambiente, Reciclagem e Energia Limpa. Gestores e 
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educadores acreditam que transmitir noções de sustentabilidade para crianças , 
gerará cidadãos conscientes de seu papel na sociedade, e os pequenos podem 
contribuir!

[FOTO]

As crianças do Maternal II, produziram com o auxílio da Professora Janaína, um 
cartaz sobre a beleza natural do Rio de Janeiro, enfatizando que apesar de 
morarmos em uma grande cidade, temos muito verde e belezas naturais. A 
professora enfatizou que apesar de morarmos em uma grande cidade, temos muitas 
áreas verdes, e que temos o dever de conservar a natureza que temos. Para isso, 
é necessário que cada cidadão mantenha hábitos saudáveis, como coleta seletiva, 
a import
ncia de se preservar a natureza e como utilizar os recursos naturais e minerais 
de forma responsável.Em homenagem ao Rio +20, a creche realizou o plantio do Pau
Brasil, que representa nossas florestas e riquezas naturais.

[FOTO]

As crianças do Maternal I produziram uma linda arte com a ajuda da professora 
Suyanne. Elas fizeram a releitura d o mundo, com todos abraçando-o e cuidando 
melhor dele. Os pequenos conversaram sobre a import
ncia do planeta terra, e a import
ncia de cuidarmos dele com muito amor.

A professora Bruna , reuniu as crianças do Berçario e produziram um trabalho 
criativo e muito bonito! Primeiro, elas pesquisaram e escolheram figuras que 
retratavam a 
Rio +20, bem como imagens e notícias sobre sustentabilidade. Depois, marcaram 
com suas pequenas mãos o entorno de todo o cartaz.

[FOTO]

AS CRIANÇAS SÃO O FUTURO DE NOSSO PAÍS E PRECISAM APRENDER DESDE CEDO SOBRE A 
PRESERVAÇÃO DO PLANETA. ISSO É O DEVER DE TODOS NÓS!

Claudia, Gestora da Creche Municipal Sonho Infantil

Contatos:

Rute Albanita

Representante Rioeduca.net da 1
CRE

ruteferreira@rioeduca.net
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Twitter: @Rute_Albanita

[FOTO]

projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns C.M. Sonho Infanil por trabalhar preservação do meio ambiente com os 
pequeninos.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 16/07/2012 22:10

É muito gratificante ver o nosso blog aqui no Rio Educa, mostrando um pouco do 
trabalho que é realizado em nossa creche. Um trabalho em equipe e feito com 
muita dedicação e carinho.
Postado por 
Kátia Gomes
 em 17/07/2012 00:16
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Obrigada Fátima! Estamos trabalhando sempre em prol de uma educação de qualidade
e cidadania para os nossos pequenos.
Postado por 
KÁTIA GOMES
 em 17/07/2012 14:05
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 19/07/2012
<TÍTULO>
Talento e Beleza no FECEM 2012 - 1ª CRE

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, eventos.
FECEM é o tradicional Festival da Canção Das Escolas Municipais que acontece 
todos os anos na rede municipal do Rio de Janeiro, e que se caracteriza como 
mostra e divulgação da produção musical dos alunos das nossas escolas. Este é um
espaço de incentivo à criação local, que prestigia a expressão de idéias, 
favorecendo a experiência do fazer musical, que pode ser a composição ou a 
interpretação da m
sica.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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1ªcre
(234)

eventos
(210)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns escolas participantes do FECEM 2012 e as classificadas bastante 
sucesso.
Postado por 
Fatiam Lucia Braga
 em 19/07/2012 00:24

Parabéns a todos os alunos, todas as direções e professores e a todas as pessoas
da 1ª CRE que planejaram e executaram esta bonita festa! Como temos talentos em 
nossas escolas... e, para mim, foi um prazer enorme poder apresentar este 
espetáculo.
Postado por 
JOSÉ LUIZ
 em 19/07/2012 09:32
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 16/07/2012
<TÍTULO>
Preservação Total, Futuro Legal

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, projetos.
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É indiscutível, nos dias atuais, a necessidade
de uma intervenção direta da escola na formação de sujeitos capazes de se 
relacionarem com
o meio ambiente, buscando sempre a aquisição
de conhecimento, de valores, de atitudes, de compromisso e de habilidade 
necessários para a proteção e melhoria do meio ambiente.

A experiência da Creche Municipal Betinho
com os Projetos de Trabalho

A 
CRECHE MUNICIPAL BETINHO
 está localizada na Chatuba-Grotão da Penha, uma comunidade carente de recursos 
materiais e sociais.

     Atendendo a faixa etária que varia de 6 
meses a 3 anos completos, nossas crianças realizam diferentes atividades que 
contribuem para seu crescimento, desenvolvimento e socialização.

[FOTO]

Estendemos às suas famílias Programas de Sa
de, em conjunto com o PSF Grotão da Penha, atividades de Aproveitamento de 
Alimentos e Palestra sobre a Violência contra a Criança e a Mulher, temas 
abordados pela Nutricionista Renata de Souza Nogueira e por profissionais da ONG
Aldeias Infantis S.O.S. Rio de Janeiro, parceiros dentro do PROJETO PRESERVANDO.

[FOTO]

A criança no prazer de brincar desenvolve sua identidade cultural, racial e 
religiosa. Projetamos sobre ela a esperança de mudança e de ser o agente de 
transformação social e preservação da vida.
 Texto: Professora Marta L
cia Malta - Diretora Adjunta

[FOTO]

Parabéns a todos da equipe da Creche Municipal Betinho por promoverem a 
conscientização ambiental de toda a comunidade escolar.

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

A EDUCAÇÃO É O ASPECTO MAIS DECISIVO DE TODOS ,PRICIPALMENTE PORQUE OS PROBLEMAS
VIRÃO PARA OS JOVENS DE HOJE E PARA OS FILHOS DELES.MAS NÃO SE TRATA SOMENTE DE 
ENSINAR HÁBITOS OU FORMAS DE CONSUMO MAIS SUSTENTÁVEIS ,E SIM DE UMA EDUCAÇÃO 
MAIS AMPLA...PARABÉNS CRECHE BETINHO PELA INICIATIVA.
Postado por 
MAXIMINIANO DOS SANTOS DE ASSIS
 em 16/07/2012 20:04

Parabéns  C. M. Betinho por promoverem a conscientização ambiental de seus 
alunos e  comunidade.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 16/07/2012 22:04
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 30/07/2012
<TÍTULO>
SME Itinerante 2012
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<TAGS>
Tags: 
10ªcre, evento, sme, itinerante.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 01/08/2012
<TÍTULO>
Gincana Ecológica na Cidade das Crianças

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, evento, rio, saudável, rio, sustentável, cidade, das, crianças.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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10ªcre
(292)

evento
(29)

rio
(19)

rio
(19)

saudável
(5)

sustentável
(3)

crianças
(2)

das
(2)

cidade
(2)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns profa Gracianha  Muller e toda a equipe escolar que participaram desta 
maravilhosa gincana.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 01/08/2012 00:24

Esta gincana proporcionou em nossos alunos uma alegria, uma força de vontade e 
um espírito de equipe que eu ainda não conhecia. A chegada dos alunos no dia da 
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vitória foi uma cena linda! É claro que estamos aproveitando este tema ao máximo
até agora e tem sido muito estimulante para todos. Parabéns a todos os 
idealizadores e colaborados responsáveis pela Gincana. Que ela se repita por 
muitos e muitos anos. A Equipe da Álvaro Valle estará lá com certeza! Abraços!
Postado por 
Aline Lobo
 em 01/08/2012 00:39

Pena que não houve o caça-tesouro, mas quem sabe ano quem, com a caça aos 
prismas!
Postado por 
Marion Costa da Silva
 em 01/08/2012 18:43

A priori parabenizamos todas as escolas participantes pelo empenho e dedicação 
de seus alunos e professores, que buscaram a essência do espírito de equipe.
Foi emocionante e gratificante vivenciar essa atividade pedagógica focada na 
Educação Ambiental, por isso agradecemos a Professora Gracinha, Coordenadora da 
10ª CRE, pela iniciativa de idealizar a 1ª Gincana Ecológica da Cidade das 
Crianças Leonel Brizola.
Aguardamos ansiosos e já com novas perspectivas as próximas gincanas ecológicas.
Abraços, NEA 10
Postado por 
Núcleo de Educação Ambiental da 10ª CRE - NEA 10
 em 02/08/2012 11:13

#ÉNÓS#!!!!!Eu sou da Alvaro Valle;Aquele orgulho!!!Se quiserem saber quem eu sou
"direitinho"...sou o garoto q "morreu" na peça 
&
 q dançou kuduro(q nem um doido!!)kkkk'TODOS DA DIREÇÃO DO EVENTO ESTÃO DE 
PARABENS!!!!Estamos esperando pela proxima gincana!! UHU
Postado por 
Lucas Reis
 em 02/08/2012 12:30
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 17/07/2012
<TÍTULO>
Projeto Semeando Valores

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, meioambiente, projetos.

O projeto 
Semeando Valores
 está sendo desenvolvido pela E.M. Mário da Veiga Cabral e faz parte do tema do 
projeto anual da unidade escolar: 
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Atitude Sustentável
.

A Educação Infantil tem como propósito o desenvolvimento integral do aluno, 
desta forma a escola se propõe a atuar oportunizando o conhecimento e a 
aprendizagem sobre o mundo em que vivemos com afeto, significando o ato de 
educar. O projeto 
Semeando Valores
 começou no primeiro dia de aula e seguirá ao longo do ano letivo de 2012.

A professora Luciana Nogueira, diretora da E.M. Mário da Veiga Cabral, nos 
enviou um relato contando sobre a justificativa, objetivos e desenvolvimento 
deste projeto que visa formar cidadãos comprometidos com o meio ambiente e a 
sustentabilidade.

[FOTO]

Necessidade do desenvolvimento infantil nos aspectos de socialização, 
psicomotricidade, respeito à diversidade, proteção do meio ambiente avançando 
nas possibilidades de articulação das diversas áreas de conhecimento.

Estabelecer vínculos afetivos com os adultos, os colegas, o meio ambiente e 
nosso planeta;

Desenvolver uma autoimagem positiva e de preservação do meio em que vivemos; 

Conhecer hábitos e atitudes de sustentabilidade;

Possibilitar o contato da criança com a natureza e a experimentação.

[FOTO]

O primeiro momento do projeto 
Semeando Valores
 foi uma roda de leitura com os alunos, onde estes puderam ouvir a história e 
apreciar o livro 
João e o Pé de Feijão
. O objetivo desta leitura era identificar valores como: amor, solidariedade e 
respeito.

Após
a leitura foi proposto aos alunos que plantassem um pé de feijão, deixando claro
que não seriam feijões mágicos como os da história. Este momento da atividade 
proporcionou a integração com conte
dos da Matemática e das Ciências.
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A professora apresentou aos alunos o material que seria utilizado na plantação 
dos feijões e depois estes foram colocados no algodão para iniciar o processo de
germinação. 

Este
estágio do projeto
despertou a curiosidade dos pequeninos, pois precisavam aguardar o processo de 
transformação do feijão, que era regado diariamente por eles. É importante 
ressaltar que nesta
fase o objetivo era valorizar a dedicação, o carinho e o cuidado que devemos ter
com o meio ambiente. 

A etapa seguinte gerou surpresa, pois foi o momento de ver a plantinha começando
a crescer e depois levá-la para casa e, como a ajuda de um adulto, plantá-la na 
terra para dar continuidade ao crescimento do pé de feijão.

[FOTO]

Parabéns a equipe da E.M. Mário da Veiga Cabral, por desenvolver este projeto de
incentivo a valorização e cuidado com o meio ambiente.

Quer conhecer mais sobre o trabalho da E.M. Mário da Veiga Cabral? 

Visite seu blog clicando em 

http://mariovcabral.blogspot.com.br/

Professor, envie para o representante de sua CRE o endereço do blog ou relatos 
de projetos que estejam sendo desenvolvidos em sua escola. Queremos conhecê-los 
e divulgá-los!

Clique 

aqui

 para conhecer o representante do Rioeduca em sua CRE.

Gostou da publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para compartilhá-la
com seus amigos no Facebook.

[FOTO]
tweet
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2ªcre
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meioambiente
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns equipe Mário da Veiga Cabral!!!! Com certeza vocês estão semeando 
valores para o resto da vida. Isso faz a diferença!!!!!!
Postado por 
Morgana Rezende
 em 17/07/2012 20:11

Parabéns E.M. Mário da Veiga Cabral  pelo "Projeto Semeando Valores".Semear e  
desenvolver valores na vida dos alunos é muito importante.Com toda certeza estes
valopres semeados jamais serão esquecidos pelos alunos.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 17/07/2012 22:54
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 18/07/2012
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<TÍTULO>
Só um Minutinho para Aprender

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, alfabetização, blogsdeescolas.

A criança na fase da alfabetização está conhecendo um mundo completamente novo. 
É preciso uma mão para guiá-la nos segredos da aventura de ler e escrever. E 
escrever pra quê? A leitura encanta rapidamente e a escrita exige mais dos 
alunos. A E. M. Félix Pacheco tem uma dica para este momento.

A prof.
 Viviane, da turma 1202, resolveu mostrar, na prática, a função social da 
escrita. Para isto, escolheu o livro Só um Minutinho, de Yuyi Morales, com 
tradução de Ana Maria Machado. O livro conta a história de uma vovó muito 
esperta. Confiram!
[VÍDEO]

[FOTO]

Trabalhando o bilhetinho deixado pelo esqueleto no final do livro, as crianças 
foram estimuladas a escreverem seus próprios bilhetes para a coordenadora Laís 
Coutinho. Claro que ela adorou a surpresa e respondeu com carinho aos textos das
crianças.

[FOTO]

A exploração dos significados do texto não parou por aí. Escrever para deixar um
recado ou uma informação como num bilhete é situação que pode ocorrer no dia a 
dia. Mas também precisamos resumir fatos ou ações que vivemos ou resumir a 
história para os que não lerão ficarem com água na boca. O mural ficou muito 
atrativo e quem não gostaria de saber o que essa vovó esperta aprontou?

[FOTO]

Das discussões e reflexões que a produção coletiva proporciona aos alunos, nasce
a vontade de escrever com suas próprias palavras. A troca é fundamental nessa 
hora. O colega ao lado pode ensinar muito mais do que mil exercícios. A 
linguagem deles é mais próxima e o aprendizado é mais prazeroso. Qualquer d
vida a professora está ali mesmo para ajudar.

[FOTO]

No blog da E. M. Félix Pacheco, esta e outras sugestões estão bem detalhadas. 
Faça uma visita e siga porque tem sempre novidade por lá.

[FOTO]

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

Angela,  realmente as crianças adoraram esta atividade  e dela surgiu outra como
a de deixarmos bilhetes com orientações a serem seguidas pelos alunos para 
perceberem a função da leitura e escrita que foi  postada ( 
http://emfelixpacheco.blogspot.com.br/search?updated-max=2012-06-30T16:38:00-07:
00
=20
=3
=false) Alfabetizar letrando é orientar o ato de ler e de escrever no contexto 
das práticas sociais.em 30 de junho.
Agradecemos a divulgação do nosso trabalho, você tem nos incentivado bastante.
Um abraço
Lais Coutinho
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Postado por 
Lais Coutinho
 em 18/07/2012 18:12

Parabéns Prof.ª Viviane, da turma 1202 pelo excelente trabalho.Amei!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 19/07/2012 00:31

É muito gratificante alfabetizar a partir da contação de histórias. Essa foi 
muito produtiva pois contagiou a todos da turma. O resultado apareceu na 
avaliação de Produção de Textos: 100% dos alunos escreveram sobre esse livro.
Eu recomendo a leitura dele a todos!

Prof. Viviane - regente da turma 1202
Postado por 
Viviane Montes
 em 19/07/2012 19:23

essa história é muito boa!
Postado por 
Victor Hugo
 em 19/07/2012 20:08

PARABÉNS, PROFESSORA !!!!!!! VC MERECE !!!!! COLHA OS FRUTOS DO SEU TRABALHO, 
FEITO COM TANTO CARINHO !!!!! BJS...BJS....BJS....
Postado por 
VALÉRIA DE OLIVEIRA
 em 19/07/2012 20:18

Parabéns, Vivi!!!
Belíssimo trabalho!!! Muito bom fazer aquilo que gostamos e sempre buscando o 
melhor!
Saudades de nossas risadas!!!! Abração, amiga!!!
Postado por 
Adriana Mendonça
 em 19/07/2012 20:26

Ao conseguir fazer " o se expressar " quebra um elo entre o erudito e o 
informal. Aqui formas e estruturas são menores frente a democracia do saber e 
pensar. Parabéns professora pela iniciativa.
Postado por 
Junior
 em 19/07/2012 23:53
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 20/07/2012
<TÍTULO>
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Renovando as Tradições na 3ª CRE

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, escoladafamília, eventos.
[VÍDEO]

Reunir a comunidade escolar em torno e em prol dos alunos é só um dos objetivos 
das festas que animam nossas escolas nos meses de junho e julho. Vamos uma 
pequena mostra de como as escolas da 3
 CRE mantiveram a mais popular das tradições.

Poucas atividades movimentam tanto as escolas municipais quanto às festas 
juninas. As crianças tornam-se astros e seus pais tietam ainda mais seus 
pequenos ídolos. As m
sicas são escolhidas entre os hits do momento, homenageados especiais ou temas 
dos projetos da escola. O grande lembrado deste ano foi o mestre Luiz Gonzaga, 
rei do baião e da alegria nos festejos juninos. Sua vasta produção musical 
esteve presente na maioria das festas.

[FOTO]

O tema do ano também não poderia ficar de fora. Além de m
sicas alusivas, a sustentabilidade esteve representada nas brincadeiras e 
objetos de decoração da festa. O Clube Escolar do Engenho de Dentro colocou o 
lixo para ser pescado e lembrar a necessidade de limpeza de nossas águas e 
realizou o Boliche do Bem, com embalagens recicladas representando os males do 
mundo a serem derrubados. Brincadeiras tradicionais recicladas e seguindo a 
preocupação maior do planeta este ano.

[FOTO]

Os artistas escondidos em nossas escolas se esmeram na decoração para fazer todo
mundo se sentir em um arraial na roça. Não podem faltar as fogueiras e os 
dançarinos animados.

[FOTO]

A troca proporcionada por este momento de relação estreita pais, filhos, 
professores e alunos fortalece a relação da comunidade escolar. Os ex-alunos 
retornam, alguns deles para acompanhar os filhos, e ensinam o quanto a época da 
escola é importante. Na E.M. Delfim Moreira, toda a comunidade escolar foi 
convidada a participar de uma grande quadrilha que tomou todo o pátio da escola.
E todo mundo quer registrar esse momento especial. Com a tecnologia ao alcance 
de todos, celulares e c
meras não perdem nenhum detalhe.
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[FOTO]

Os blogs mais uma vez é a ferramenta para deixar tudo registrado. Quem perdeu 
algum detalhe, é só conferir por lá. Adolescentes, geralmente, avessos a este 
tipo de festa estão dando show no blog da 
E.M. Acre
. Visitem também os blogs das escolas: 
E.M. Brigadeiro Faria Lima
, 
E.M. Félix Pacheco
, 
E.M. João Lyra Tavares
, 
E.M. José Lins do Rego
, 
E.M. Pareto
, 
E.M. Suécia
, 
C.M. Sylvia Orthof
 e 
E.M. Tagore
.

O registro em vídeo também é muito utilizado como vemos no blog da professora 
Hozama Moura
, das escolas 
E.M. Tobias Barreto
, 
[VÍDEO]
C.M. Tia Andreza
, 
E.M. Reverendo Álvaro Reis
, 
E.M. Professor Visitação
 e 
C.M. Odetinha Vidal
.

Nós também fizemos um vídeo registrando os momentos das unidades que ainda não 
possuem blog e alguns destaques de outras. Confiram!

Agradecimento especial a todas as escolas que puderam compartilhar estes 
momentos tão especiais. Até o próximo ano!

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Linda postagem e festas maravilhosas. Parabéns à todas as escolas, uma pena a 
Brício Filho não ter partcipado dessa coletânea. Mas não percam a oportunidade 
de visitarem nosso blog que sempre está atualizado  e chegou em 8° lugar na 
votação para o concorrer ao Troféu Rioeduca, categoria blog de Unidade Escolar. 
Nossa festa Julina vou um sucesso!!Fizemos a postagem  último dia 18, não deixem
de conferir. embfilho.blogspot.com.br
Postado por 
MONICA FONSECA
 em 20/07/2012 10:26

Parabéns pelas lindas postagens!!! Todas as escolas estão de parabéns por 
proporcionar aos seu alunos momentos de tanta interação, como os das Festas 
Juninaas. 
O CIEP Patrice Lumumba viveu esse momento único. Nossas festas foram um 
sucesso!!!
 Parabéns a todas as colegas pelas lindas festas realizadas em suas escolas!!!
Postado por 
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Roberta Cardial
 em 20/07/2012 11:05

Parabéns a todas as Escolas, que fizeram bonito!!
Postado por 
Daniele
 em 20/07/2012 12:27

Adoramos paricipar da postagem! Acessem nosso blog e confiram os detalhes da 
Festa. Foi um sucesso!
Postado por 
Creche Municipal Tia Andreza
 em 20/07/2012 13:26

Enviamos as fotos em cima da hora,pois o blog da Tia Mana está em atualização, 
mas com empenho e força de vontade tudo dá certo no final. Parabéns Ãngela por 
essa dedicação e valorização do trabalho de todos nós, profissionais da 
Educação!
Postado por 
Marília
 em 20/07/2012 13:39

A comunidade escolar participou bastante para que nossa festa fosse um sucesso! 
Assim, conseguimos fazer a diferença! Parabéns a todos da E.M. Tobias barreto! 
Parabéns a todas as escolas de nossa CRE pelo evento em suas escolas!
Postado por 
Adriana Mendonça
 em 20/07/2012 14:43

Obrigada pela lembrança de meu trabalho! Tô muito feliz!!!!
Bjs
Postado por 
Hozama Moura
 em 20/07/2012 19:04

Parabéns a todas as escolas.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 21/07/2012 00:20

PARABÉNS PELO BLOG E LINDO TRABALHO À TODOS E EM ESPECIAL A AMIGA QUERIDA E 
PROFESSORA DEDICADA HOZAMA !!
Postado por 
ELIZABETH
 em 21/07/2012 00:29

Todas as escolas estão de parabéns por realizarem lindas festas e valorizarem as
nossas tradições!
Postado por 
maria da Glória
 em 23/07/2012 08:56
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Gostei muito da postagem. Parabéns à todas que trabalharam para que tudo 
acontece e em especial a Hozama que é uma amiga que muito me ajudou neste 
primeiro ano de Munícipio. Obrigada!!! Bjus
Postado por 
Elidia Correia
 em 29/07/2012 21:56
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 27/07/2012
<TÍTULO>
XXIV FECEM 2012 na 5ªCRE

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, fecem.

Manter os jovens ocupados com as competições esportivas, bem como com a 
criatividade artística, faz com que nossos meninos e meninas encontrem um 
caminho positivo na vida...

XXIV FECEM na 5
CRE/GED

Compor, cantar, tocar instrumentos: essas ações relacionadas ao ensino da M
sica são, muitas vezes, vistas como complementares na educação das nossas 
crianças e jovens. Mas, não é bem assim. A M
sica é conhecimento. A Arte é um conhecimento essencial. Como nos esportes, 
costumamos justificar sua presença na escola, e em outras instituições 
educacionais, como uma espécie de redenção das nossas crianças e jovens...
 (texto inicial de abertura do XXIV FECEM na 5
CRE)

Dia 11 de julho passado, no Teatro do SESC Madureira, aconteceu mais um FECEM da
5
 Coordeandoria Regional de Educação. O evento
reuniu muitos alunos e professores, contribuindo para o engrandecimento das 17 
apresentações de escolas.

A Coordenadora da 5
 Regional de Educação, Celia Napole,
agradeceu a todos pela presença. Presentes também os
professores lotados na
GED 5
CRE: Ivanilda Negreiros (Gerente da GED), José Henrique Freitas (apresentador do
FECEM na 5
CRE), Desirée Costa, Guilherme Degold, Mariza Degold, Izabel Daltro e Sirleia 
Libonat. Estiveram presentes o Professor Carlos Silveira (idealizador do FECEM 
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na SME), a Sr
 Maria Virgínia da Silva (Velha Guarda da Portela), a Sr
Marilene Monteiro (Extensividade/SME) e a representante do Rioeduca na 5
CRE, Prof
 Regina Bizarro, gentilmente convidada pela GED/5
CRE para compor o grupo de
jurados, mas impossibitada por estar cobrindo este evento.

O juri foi formado pelas professoras Izabel Daltro, Sirleia Libonat, Marilene 
Monteiro e a Sr
 Maria Virgínia da Silva.

O Festival transcorreu com muita alegria e os alunos animados abrilhantaram o 
evento
 em que a arte musical foi a grande protagonista. Compor, cantar e tocar 
instrumentos são fundamentais para que alunos encontrem caminhos se não 
profissionais, mas importantes para suas escolhas futuras.
Dizem-nos que, se dermos mais atenção sistemática à inteligência emocional, ao 
aumento da autoconsciência, a lidar mais eficientemente com nossos sentimentos 
aflitivos, manter otimismo e a perseverança apesar das frustrações, aumentar a 
capacidade de empatia e envolvimento, de cooperação e ligação social, o futuro 
pode ser mais esperançoso. 
Daniel Goleman

O SESC Madureira foi o local escolhido para este evento, proporcionando a 
infraestrutura necessária para que o FECEM/5
CRE
transcorresse com
muito entusiasmo dos alunos e professores, que souberam dignamente partilhar a 
alegria dos vencedores e daqueles que não galgaram, ainda, este troféu. 

Valeu a tarde de ansiosidade e suspense por cada apresentação que embuída de 
emoção os alunos nos deram.

Foram 17 apresentações das mais variadas possíveis. 

Saxofone,
djembê, pandeiro,
cavaquinho, ganzá,
 teclado, tantã, violão, percursão, contrabaixo, 
reco-reco e outros instrumentos
acompanharam as m
sicas. Vozes de timbre agudos àquelas mais graves uniram esperança, amor, 
educação, por dias prósperos. O amor pelo ser humano, pelo meio ambiente, assim 
como à nossa cidade e ao Brasil, garantiram a qualidade das
canções.
[VÍDEO]

Após terem julgados os quesitos em questão, os jurados escolheram a canção que 
irá representar a 5
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CRE no XXIV FECEM 2012. 

Logrando-se
vendedora
a canção 
Flor de Madureira
, representando a 
Escola Municipal Rugendas
, que, num caso inédito no FECEM Regional, galgou os dois primeiros lugares, 
ficando em
segundo lugar a canção 
Rio de Janeiro
. Em terceiro lugar a canção 
A Morena
, representando a 
E. M. Carneiro Felipe
.

[FOTO]

Outras premiações:

Melhor Letra: 
A Morena
, composição do aluno 
Vinícius Ribeiro
, da 
E. M. Carneiro Felipe

Melhor Arranjo:
Mãe Terra
, do 
N
cleo de Artes Souza da Silveira

Melhor Intérprete:
a aluna
 Ingrid Menezes
, da 
E. M. Carneiro Felipe

Melhor Instrumentista:
 o aluno 
Natanael
 do Teclado, 
E. M. 
Malba Tahan

Melhor Comunicação:
 os alunos 
Yuri Gacelha 
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e 
Tayná Fernandes
 em 
Você é Especial
, 
E. M. França

Revelações:
 os alunos 
Guilherme Aragão
, do Saxofone, representando a 
E. M. Maestro Pixinguinha
 e 
Willian da Silva
, da Guitarra, representando a 
E. M. Evangelina Duarte Batista
.

Foi muito gratificante ter participado deste evento regional, pois podemos 
vislumbrar a qualidade das canções que permearão a final do FECEM, que 
acontecerá dia 24 de setembro no Teatro Carlos Gomes, Praça Tiradentes,
 Centro do Rio de Janeiro.

O SESC Madureira está localizado
a
Rua
 Ewbanck da C
mara, 90, próximo a Praça Patriarca, no famoso bairro de Madureira, bairro
de
quem quiser curtir um samba bom
 (Dedé da Portela).

Escolas e professores, querem publicar um projeto ou uma atividade que fez a 
diferença na vida de seus alunos? Então, escreva para o Rioeduca, clicando 
SOBRE NÓS 
e contate o professor representante da sua CRE.

Regina Bizarro_ Representante do Rioeduca 5
CRE

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns a equipe de todas as escolas, a 5ª Cre e aos alunos envolvidos. 
Realmente, atividades como essas só conduzem nossos alunos para o lado bom e 
positivo da vida. Felicidades a todos!
Postado por 
Maria Delfina
 em 27/07/2012 20:50
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 18/07/2012
<TÍTULO>
E. M. Raul Francisco Ryff e o Projeto Rio+Vida!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, meioambiente.
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Cada vez mais em foco, 
o assunto Sustentabilidade tem sido trabalhado nas escolas da Prefeitura do Rio 
de Janeiro.
Na E. M. Raul Francisco Ryff, o Projeto Rio+Vida apresenta aos alunos a prática 
para uma vida de respeito ao meio ambiente e de valorização da vida!
Com atitudes simples, pretende-se que os alunos compreendam que cuidar do 
planeta é a responsabilidade de todos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet

8ªcre
(193)

meioambiente
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<COMENTÁRIOS>

Ééééé da oitava!!! Parabéns, pessoal!!!
Postado por 
Jô Cruz
 em 18/07/2012 11:52

Olá EM Raul Ryff! Lembro que esta escola desde 2005, pelo menos, tinha como eu 
um blog. O meu, Coral Fazendo Vozes, projeto que criei e coordenei por 4 anos e 
meio, e a Raul Ryff já postava os trabalhos de seus alunos naquela época. 
Trocamos algumas informações e fico feliz de vê-la ainda compartilhando seu 
trabalho com essa rede. É uma escola, por excelência, envolvida com os mais 
variados temas e por isso seus alunos tanto contribuem para o engrandecimento 
dos projetos promovidos pela valorização da vida.  
Parabéns aos alunos e professores da EM RauL Ryff!!!
Postado por 
Regina  Bizarro
 em 18/07/2012 11:55

Parabéns, escola Raul Ryfff! A 8ª CRE tem um a história de muito sucesso com 
suas escolas comprometidas com a educação de qualidade e a formação de cidadãos!
Postado por 
Lúcia
 em 18/07/2012 14:48

Parabéns E.M ,RauL Ryf pelo lindo trabalho .
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 19/07/2012 00:36

Com esses trabalhos envolvemos a comunidade e toda a equipe que sabe trabalhar 
em conjunto e no final todos saem ganhando conhecimento e saúde! Nessa dinâmical
vemos que unidos somos mais Raul Ryff. Obrigada a todos. Ana - CP
Postado por 
Ana Cristina
 em 21/07/2012 11:39

A 1502 vai amar ver seus livros no site do Rio Educa rsrsrs.
Postado por 
Ágata
 em 23/07/2012 19:00

Fiquei muito feliz em ver os trabalhos das crianças sendo admirados, obrigada 
Neilda por essa força a Raul precisa divulgar os trabalhos dessas professoras e 
de alunos que se divertem fazendo e realizando projetos, beijos JORLENE.
Postado por 
Jorlene
 em 04/08/2012 14:02
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 20/07/2012
<TÍTULO>
Astrojildo Pereira, o Patrono e o Compromisso com a Cultura

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, patronos.
Astrojildo Pereira Duarte Silva nasceu em 08 de novembro de 1890, em Rio Bonito.
Foi Escritor, Jornalista e nunca deixou de atuar no mundo da cultura brasileira.
Ele é o patrono de uma das escolas da 8
 CRE, que hoje segue o exemplo deste homem que defendeu as causas que acreditava
e firmou uma aliança
com a Educação e a Cultura!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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(193)
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(25)

<COMENTÁRIOS>

Agradeço a professora Alessandra que contribuiu para a postagem! Bjs
Postado por 
Neilda
 em 20/07/2012 09:54

Falar que uma escola é boa é uma coisa, provar é outra! Posso afirmar que essa 
escola tem um excelente padrão de qualidade de ensino. Durante vários anos 
recebemos alunos concluíntes do 5° ano ,para estudar na escola que dirigi por 
12anos,e todos muito bem preparados! Assim como a direção que preocupa-se com a 
continuidade desse ensino ,os direcionado para estarem fazendo o segundo 
segmento com a mesma qualidade! Parabéns aos professores e a direção em especial
a Diretora Márcia, pelo excelente trabalho realizado! Bete Ribas
Postado por 
Bete Ribas
 em 23/07/2012 18:27

Informar sobre os patronos das escolas é mesmo muito importante para os alunos e
para a comunidade! Parabéns pela iniciativa da SME! Gostei de conhecer mais 
um...
Postado por 
Márcia Helena
 em 23/07/2012 18:39

Parabéns a equipe da E.M.Astrojildo Pereira pelo trabalho desenvolvido com muita
competência e parabéns a Neilda pela linda publicação!
Postado por 
Alessandra
 em 27/07/2012 08:17

Sou diretora dessa maravilhosa U.E, e me orgulho muito disso. Possuo uma equipe 
maravilhosa que "veste a camisa" literalmente! Sempre procuramos valorizar o 
nosso aluno! Nosso único "defeito" era não divulgar nossas atividades! Agora, 
com a nossa excelente aquisição( a professora Alessandra), divulgou o nosso 
trabalho! Muito obrigada para Alessandra( a nossa querida prof. Helena de 
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Carrossel), a Neilda (que fez um excelente trabalho) e a querida Bete pelas 
palavras gentis!
Postado por 
Márcia Cristina Silva Alves
 em 27/07/2012 20:29

Tenho muito orgulho de fazer parte desta maravilhosa equipe. Parabenizo t
Postado por 
Sandra C. Marques
 em 01/08/2012 00:08

Tenho muito orgulho de fazer parte desta maravilhosa equipe.Parabenizo todos os 
funcionários pela dedicação e união da nossa querida "Família Astrojildo".
Postado por 
Sandra C. Marques
 em 01/08/2012 00:12

Estive na festa e pude ver e sentir de perto a alegria contagiante da equipe e 
principalmente dos alunos. As danças foram bem divertidas, animando o público 
presente. Parabéns a equipe da escola e ao site pela iniciativa em divulgar 
ações deste tipo.
Postado por 
Mauro
 em 01/08/2012 21:15

Parabéns à todos que trabalharam para proporcionar esse momento de alegria e 
integração aos alunos e seus pais!
Postado por 
Vanessa
 em 02/08/2012 20:15
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 25/07/2012
<TÍTULO>
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

     APAGUE ESTA LINHA E DIGITE SEU TEXTO

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 18/07/2012
<TÍTULO>
FEMACT Rio +20

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, visitas, meioambiente, protagonismojuvenil.

Alunos da E. M. Comandante Arnaldo Varella e do N
cleo de Arte Grande Otelo, sob a orientação da professora Luciana Guimarães, 
participaram da exposição da Oficina de Arte e Tecnologia - FEMACT Rio +20 -
 no Armazém 4, no Píer Mauá.

O Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST), promoveu a Feira de Meio 
Ambiente, Ciência e Tecnologia da Rio +20 (FEMACT Rio +20). O evento reuniu 
cerca de 120 trabalhos de jovens do Ensino Fundamental e Médio das escolas p
blicas e particulares do estado do RJ. A feira aconteceu nos dias
 12, 13 e 14 de junho, no Armazém 4 da Zona Portuária.

Os trabalhos abordaram questões científico-tecnológicas que pudessem contribuir 
para a solução de questões ligadas
 ao meio ambiente, sustentabilidade, circulação nas grandes cidades, produção e 
consumo de energia, tratamento e destinação do lixo, prevenção de desastres 
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naturais, tecnologia social e economia solidária.

O objetivo da 
FEMACT Rio +20
era incentivar o jovem a se colocar no papel de protagonista diante dos 
presentes acontecimentos na área do meio ambiente, ciência e tecnologia. Do 
total de trabalhos apresentados, 80 foram escolhidos mediante edital, a partir 
de inscrições vindas da região metropolitana da cidade e de municípios do 
interior do estado.

[FOTO]

Slogan da FEMACT retirado do site oficial da Rio +20

A 6
 CRE não poderia ficar de fora deste grandioso evento e se fez representar 
através da exposição da Oficina de Arte e Tecnologia, cujo tema foi 
Arte Indígena: uma abordagem com o uso de
 materiais alternativos
. 
O trabalho exposto foi orientado pela professora de Artes Visuais
Luciana Guimarães Rodrigues de Lima
e contou com a participação dos alunos 
Augusto Guimarães 
e 
Ludmila Rodrigues de Lima
 (N
cleo de Arte Grande Otelo) e 
Wittney Gabriel 
(E. M. Com. Arnaldo Varella).

[FOTO]

As fotos que veremos a seguir mostram o comitê de avaliação da feira, a 
participação de alunos deficientes auditivos e/ou visuais e o Ministro da 
Ciência e Tecnologia, Marco Antônio Raupp, com os alunos da 6
 CRE. Vamos conferir?

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Agora veremos o registro do Ministro da Ciência e Tecnologia, Marco Antônio 
Raupp, com os alunos da 6
 CRE.
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[FOTO]

[FOTO]

Para nossos alunos,
dar uma entrevista não é um bicho de sete cabeças. Aliás, é algo bem natural. E 
foi assim, com naturalidade, que os aunos da 6
 CRE se comportaram ao serem entrevistados pelos jornalistas na FEMACT Rio +20. 
Eles deram um verdadeiro show!

[FOTO]

[FOTO]

Parabéns à professora Luciana Guimarães e aos alunos do N
cleo de Arte Grande Otelo e da E. M. Com. Arnaldo Varella. É um orgulho ter 
profissionais e alunos, na 6
 CRE,
comprometidos com o fururo do planeta e das futuras gerações!

Envie você também o seu projeto e/ou ação para ser publicado no Portal Rioeduca.
Utilize este espaço para divulgar o excelente trabalho que você realiza na sua 
Unidade Escolar. Nós somos a sexta CRE!

Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca 6
 CRE

Twitter: @PatriciaGed

E-mail: 
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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meioambiente
(95)

protagonismojuvenil
(73)

visitas
(62)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns à toda equipe da EM Arnaldo Varella e do Núcleo de Artes. Parabéns 
especial aos nossos alunos maravilhosos. Nós somos a 6ª CRE!!!!
Postado por 
Katia Barboza
 em 18/07/2012 15:39

Parabéns!!!! O trabalho que vocês realizam é de grande relevância para a 
educação carioca.
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 19/07/2012 15:12

Parabéns, professora Luciana Guimarães! Precisamos de mais professores com seu 
entusiasmo e paixão. É impossível educar sem esses dois ingredientes que você 
exibe em tudo o que faz.
Postado por 
José Araújo
 em 19/07/2012 15:14

Parabéns!!! bjs
Postado por 
Laíse Pacheco
 em 19/07/2012 19:23

Lindo! Parabéns!
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Postado por 
Jorge Noronha
 em 19/07/2012 20:38

Parabéns aos nossos alunos! Parabéns à Luciana pelo trabalho. Que nossos alunos 
tenham sempre a oportunidade de participar de bons eventos e enriquecerem-se 
culturalmente.
Postado por 
Priscila Moraes
 em 20/07/2012 01:34

Parabéns a Prof. Luciana pela dedicação ao trabalho!!!!!! Parabéns aos alunos 
pela participação nesse evento!!!!!!!!!! Que todos vocês continuem com esse 
entusiasmo na Educação!!! bjsss
Postado por 
Gislene Amaro.
 em 22/07/2012 13:26

Parabéns a todos os que fizeram parte desse projeto! Reconhecimento é tudo!
Postado por 
Diana Sobreira
 em 23/07/2012 14:13

Obrigada pelo carinho!
Postado por 
Luciana Lima
 em 23/07/2012 18:57
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 17/07/2012
<TÍTULO>
Circular Escola 3.0

<TAGS>
Tags: 
informativos, circulares.

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 18/07/2012
<TÍTULO>
Plantio de Imbiruçu

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, meioambiente.

A professora
 Valéria da E. M. José Pedro Varela 
realizou o plantio de uma muda de Imbiruçu no pátio da escola, com a ajuda dos 
seus alunos. Ela pretende ensinar aos seus alunos que quanto maior for a 
quantidade de árvores, maior será o equlíbrio ambiental da região em que moram.

Houve um tempo em que plantar uma árvore era um prazer, uma brincadeira de 
criança. Tempos depois se tornou uma espécie de obrigação civil divulgada 
amplamente por diversas campanhas. Infelizmente, o prazer já não é tão grande e 
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as campanhas quase não existem. A maioria das crianças de hoje em dia não sabe 
a import
ncia que tem o plantio de uma árvore.

A 
professora Valéria,
da 
E. M. José Pedro Varela, 
quer resgatar este prazer nos seus alunos e resolveu plantar uma muda de 
Imbiruçu no quintal da escola. Com esta ação, a professora pretende desenvolver 
em seus pequeninos a import
ncia de plantar nárvores. Pela sombra, pela beleza, pelos frutos, pelo verde, 
pela manutenção dos sistemas da Terra, pela busca de um novo equilíbrio entre o 
ser humano e a natureza.

[FOTO]

O 
Imbiruçu
 é uma árvore encontrada nas matas, tanto em regiões da Mata Atl
ntica quanto do Cerrado. Esta planta foi escolhida devido à sua utilização na 
recuperação de áreas, pela fácil multiplicação e toler
ncia ao sol. É uma planta de médio porte, possui folhas, flores e fruto cápsula 
que se abre mostrando sementes pequenas, envoltas em paina marrom. É de fácil e
 rápida
germinação. Floresce em julho e dá frutos em outubro. 

O 
Imbiruçu 
é aproveitado em paisagismo pela sua beleza e exuber
ncia de sua floração.

[FOTO]

Vamos ver os pequeninos da turma da 
prof.
 Valéria 
realizando o plantio de Imbiruçu
 no quintal da escola.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Parabéns professora Valéria por sensibilizar seus alunos e a comunidade escolar 
em relação à natureza que habita nosso entorno, nossas escolas, parques, praças 
e caminhos do dia a dia.
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Envie o seu projeto e/ou ação para ser publicado no Portal Rioeduca. Este espaço
é meu, é seu, é nosso! Divulgue o seu trabalho! Nós somos a sexta CRE!

Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca 6
 CRE

Twitter: @PatriciaGed

E-mail:
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

6ªcre
(247)

meioambiente
(95)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns professora Valéria!!!! Precisamos incentivar atitudes sustentáveis em 
nosso alunos!!!!
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Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 19/07/2012 15:18
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 18/07/2012
<TÍTULO>
Glauber + 20: Um Show de Aprendizagem e Cidadania

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, meioambiente, eventos.

O projeto Apaixonados por Leitura fez com que os alunos do Ciep Glauber Rocha 
mergulhassem no mundo dos livros, gerando ondas e mais ondas de conhecimento, 
culminando no evento Glauber +20: um Show de Aprendizagem e Cidadania.

O 
Ciep Glauber Rocha 
é um polo de talentos. A escola conquistou, pelo segundo ano seguido, o 1
 lugar na Prova Rio, avaliação municipal que afere o aprendizado em Português e 
Matemática. O Ciep também conseguiu, em 2009 e 2010, a melhor classificação do 
estado na Prova Brasil.

Para a diretora, 
Ioliris Paes
, a receita do sucesso está no incentivo à leitura. Basta entrar em uma das 
salas para perceber como o tema é levado a sério: as crianças são cercadas por 
livros.

Inspirados no grande evento que aconteceu em nosso município, a Rio +20, os 
alunos, professores
 e agentes auxiliares de creche elaboraram um circuito repleto de atividades 
interessantes, envolvendo grande variedade de assuntos: sa
de bucal, combate à pediculose, higiene corporal, dengue, reciclagem, 
preservação do meio ambiente, alimentação saudável e sustentabilidade.

UM SHOW DE APRENDIZAGEM E CIDADANIA!

[FOTO]

Na abertura
do 
Glauber +20
, os alunos executaram o Hino Nacional e o Hino da Escola. Alunos e professores 
cantaram o hino com muito orgulho!
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[VÍDEO]

Alunos do Ciep Glauber Rocha executam o Hino da escola

O grupo de dança Glauber Rocha, coreografado pela professora de Educação Física 
Taís
, deu um show na apresentação da m
sica
 Planeta Água
.

[VÍDEO]

Alunos do Ciep Glauber Rocha apresentam coreografia sobre a m
sica Planeta Água

O Grêmio Estudantil do 
Ciep Glauber Rocha 
elaborou uma carta destinada aos dirigentes mundiais que estiveram presentes na 
Rio +20! Vamos conferir?

[VÍDEO]

Aluno do Ciep Glauber Rocha faz a leitura da carta destinado aos dirigentes 
mundiais da Rio +20

Muita emoção durante o plantio de uma muda de Pau-brasil! Pequenas ações para 
grandes mudanças!

[FOTO]

A 
turma 1101 
dá dicas importantes para uma boa sa
de bucal. O trabalho, a seguir, foi
realizado a partir do livro 
Vamos escovar os dentes
, de Leslie McGuire.

[FOTO]

[FOTO]

A 
turma 1201 
não se cansa de lembrar: Com a dengue não dá para brincar! Água parada em 
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pratinhos? Nem pensar!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

A 
turma 1202 
entrou com força total na guerra contra o piolho e está recrutando soldados para
combater este inimigo! Eles fizeram um teatro de varas a partir do texto 
Piolho Malazarte
, da prof.
 Marlene Veiga Espósito.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

A 
turma 1301 
deu um banho na galera! A partir do livro 
Sai Sujeira
, de Mick Manning, eles prepararam um vídeo muito criativo e instrutivo.

[VÍDEO]

Alunos apresentam vídeo sobre sa
de corporal

Os alunos da 
turma 1401 
transformaram-se em nutricionistas! A partir da leitura do livro 
Eu nunca vou comer tomate
, de Lauren Child, os alunos prepararam dicas para uma alimentação saudável.

[FOTO]

Cartaz
preparado pelos alunos com dicas de uma laimmentação
saudável
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[FOTO]

[FOTO]

Os 
merendeiros
 não ficaram de fora! Eles
reforçaram as dicas dos alunos e prepararam uma deliciosa refeição 
balanceada e muito nutritiva!

[FOTO]

[FOTO]

Foram exibidos vídeos sobre sustentabilidade. Os alunos da 
turma 1502 
supervisionaram esta ação. Comportaram-se como verdadeiros profissionais!

[FOTO]

[FOTO]

A
oficina de brinquedos de sucata
 fez um tremendo sucesso entre os alunos! A felicidade estava estampada no 
rostinho de cada um! 

[FOTO]

[FOTO]

Alunos particiam da Oficina de Brinquedos realizada
pelos professores do Ciep Glauber Rocha

Com base no livro 
Se criança governasse o mundo
, as crianças confeccionaram bilhetes
 com seus desejos para o planeta.

[FOTO]

[FOTO]

Lindos
 móbiles foram feitos pelos alunos da 
Educação Infantil
 para enfeitar o ambiente escolar. Eles são v
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erdadeiros artistas!

[FOTO]

[FOTO]

Em todos os cantinhos, os trabalhos dos alunos exibiam importantes informações e
o talento dos
 pequenos artistas do Ciep Glauber Rocha.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Os responsáveis tiveram uma importante atuação no 
Glauber +20
! A presença deles valorizou de forma imensurável o empenho dos alunos. Parabéns
a todos os responsáveis!

[FOTO]

Com estas ações, a escola desenvolve em seus alunos a consciência do trabalho 
que deve ser feito em relação à sustentabilidade. E, principalmente, a 
responsabilidade sobre as novas gerações que estão por chegar, entregando a eles
um planeta melhor do que eles receberam. Parabéns aos alunos, professores e 
equipe gestora e pedagógica do Ciep Glauber Rocha! Vocês dão SHOW em tudo o que 
realizam!

Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca 6
 CRE

Twitter: @PatriciaGed

E-mail: 
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns à equipe do Ciep Glauber Rocha!!!!! A equipe gestora, os  alunos e 
professores dão um SHOW!!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 19/07/2012 15:28
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 17/07/2012
<TÍTULO>
Troféu Rioeduca - 2012 - Finalistas

Postado por 
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Lilian Ferreira
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Domingo, 22/07/2012
<TÍTULO>
Troféu Rioeduca 2012 - Finalistas

<TAGS>
Tags: 
troféurioeduca.

Após análise de todo processo de votação, já podemos divulgar a listagem dos 
finalistas.

Parabéns a todos os classificados para a etapa que decidirá os grandes 
vencedores do 

Troféu Rioeduca 2012!!!

- 
Relatório de votos: 
Relação de cada voto feito por dia, com informações de quem votou e a opção 
votada (código numérico cadastrado no sistema de dados - não foi convertido para
preservar a confidencialidade do votante).

- Ranking mais votados: Relação das 3 opções mais votadas ordenado da maior 
quantidade de votos para a menor de cada categoria.

OBSERVAÇÕES:

1-
O relatório e o banco de dados estão dentro do período de votação (do dia 
02/07/2012 às 0h até 13/07 às 23:59).

2- Todos os votos contabilizados nos relatórios e também no banco de dados são 
de domínio @rioeduca.net e foram contabilizados após o reconhecimento do 
Captcha.

3. É possível verificar na planilha Relatório de Votos os emails dos usuários 
que acessaram o sistema do Rioeduca para efetuar a votação e desta forma 
constatar que apenas emails 
@rioeduca
 votaram.

4. Lembramos a todos que todo e qualquer professor ou aluno da rede pode votar 
em qualquer unidade escolar, independente de ser a escola em que estuda ou 
trabalha.
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5. Não se encontram na listagem os Blogs de Alunos, uma vez que não foram estes 
submetidos à votação - foram apenas três os habilitados e, por isso, seguiram 
automaticamente para a fase de finalistas.

6. Em virtude de limitações do período eleitoral, a cerimônia de premiação do 
Troféu Rioeduca ocorrerá no mês de novembro ou dezembro de 2012. Será, mais uma 
vez, uma noite de gala.

7. A classificação atual da votação (1
, 2
 e 3
 lugares) será totalmente desconsiderada pela banca julgadora.

8. Os membros da banca julgadora serão definidos e anunciados nesta mesma 
postagem até o final do mês de julho.

[FOTO]

[FOTO]
tweet

troféurioeduca
(32)

<COMENTÁRIOS>

Página 1961



RIOEDUCA 2

Agradeço a todos alunos, professores e funcionários que acreditaram e votaram em
nossos projetos.
Fomos classificados em 1º lugar na categoria Rio Cidadania e em 2º lugar no  Rio
Sustentável.
Prabéns a essa equipe fantástica que tenho o prazer de fazer parte.
Carmen Lucia
Postado por 
carmen lucia ferreira
 em 17/07/2012 14:53

Parabenizo as escolas premiadas,porém acho difícil um EDI com 25 pessoas poder 
competir com uma escola com várias pessoas com direito ao voto
Postado por 
angela barbosa
 em 17/07/2012 21:00

Parabéns a todos os classificados.Lindo troféu ! Em 2011 eu desejei muito este 
troféu,.bjks a todos os classificados.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 17/07/2012 23:06

Parabéns às finalistas! A escola pública tem os seus valores.
Mas quero deixar aqui o registro do desapontamento de toda equipe da E. M. 
Nações Unidas por não termos sido atendidos na nossa solicitação quanto à 
prorrogação do prazo de votação referente ao Trofeu Rio Educa, visto que tivemos
muitos problemas e dificuldades de login e de uma internet deficiente (muita 
coisa ainda tem que ser melhorada nas escolas) o que, efetivamente, nos 
prejudicou no processo de votação.
Além do mais, solicitamos ainda que, para o próximo ano sejam revistos todos 
esses problemas de login / acesso e o critério para a seleção dos blogs. Escolas
pequenas nunca serão selecionadas por sairem em desvantagem desde o início. A 
votação popular parte de simpatizantes e não avalia os blogs. A lógica seria uma
equipe técnica reavaliar os blogs habilitados para no fim escolher os 
finalistas.
Creio que, se nada mudar, dificilmente voltaremos a participar do Trofeu Rio 
Educa.
Postado por 
Nilton Barbosa Filho
 em 18/07/2012 00:28

Quero dar os parabéns a todos os classificados, pois sei que o empenho foi 
grande, quero destacar que o ponto positivo deste concurso foram as parcerias, 
minha escola não foi classificada, mas as parcerias foram muito importante e 
este foi o segredo dela ter chegado em 4º lugar. Meu agradecimento a todas as 
escolas parceiras em nome da E.M.Pará.
Postado por 
Ana Márcia
 em 18/07/2012 05:47

Cncordo plenamente,nossa creche possui 16 funcionários entre contrartados, que 
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não possuem email rioeduca....inclusive nossa postagem aqui rendeu elogios pelo 
grande número de visitação entre os mais diferentes segmentos, fica complicado 
competir assim.
Postado por 
priscila gardel
 em 18/07/2012 07:40

Parabenizo a todos os classificados porém concordo com Angela Barbosa no que se 
refere a dificuldade encontrada por nós, escolas com  70% de alunos da EI e 30% 
de alunos oriundos de uma comunidade onde existe uma grande dificuldade de 
acesso à Interntet.
Postado por 
CIEP AMILCAR CABRAL
 em 18/07/2012 08:15

Gostaríamos de parabenizar os finalistas do Troféu Rioeduca e salientar que 
desejamos que o próximo concurso do Troféu seja repensado quanto aos critérios 
de seleção, oportunizando a votação a qualquer pessoa que tenha acesso (não só 
os detentores de e-mail rioeduca)  e que possam privilegiar as escolas, assim 
como a nossa que detém um universo de votantes muito inferior...
Parabéns
Postado por 
Ana Paula e Sonia
 em 18/07/2012 11:53

Parabenizo aos participantes do Troféu Rioeduca, tanto os que compartilharam 
conosco seus projetos e atividades, assim como aqueles que aqui vêm comentar ou 
simplesmente ler as publicações. 
A Subsecretaria de Novas Tecnologias Educacionais, através da SME, não poderia 
ser mais feliz quando dá a oportunidade da leitura dos trabalhos de escolas da 
rede municipal da Cidade do Rio de Janeiro, fazendo deste Portal _ que é feito 
para e por todos aqueles que sonham e batalham por uma educação pública de 
excelência_ se não o maior, um dos maiores portais voltados para o 
compartilhamento de saberes.
Parabéns especialmente as Escolas, Creches, CiEPs, PETs, EDIs, Alunos, 
Professores, Funcionários e Responsáveis, que, de alguma forma,  se empenharam 
em mostrar os trabalhos desenvolvidos na 5ª CRE, através do Portal Rioeduca.
Passamos agora para a fase final deste evento e vença aquele que melhor se 
enquadre em todos os parâmetros estabelecidos pelo Rioeduca!
E não esqueçam: este portal é nosso e somos a maior rede de Educação Municipal 
da América Latina!
Postado por 
Regina Bizarro
 em 18/07/2012 12:56

Parabéns a todos os finalistas! mas concordo com a Angela, com o Nilton , a 
Priscila, a Ana Paula e Sonia e ao CIEP Amilcar devo dizer que se escolas 
pequenas e com um percentual de Educação Infantil muito grande já saem em 
desvantagem, imaginem a situação das escolas e creches pequenas que tem um 
número de votantes até inferior a 20 pessoas.O troféu é lindo e ficamos muito 
felizes em ganhar em 2011, porém gostaria que se pensasse em um processo mais 
justo de avaliação para os anos seguintes.Como se refere o Nilton ao colocar que
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dificilmente voltará a participar. Devo dizer que este ano também já nos 
sentimos como não participantes, pois apesar de inscritos quando tivemos 
conhecimento de como seria a classificação comunicamos a Equipe Técnica do 
Troféu que não estávamos mais na disputa por isso não haveria um só voto nos 
nossos projetos incritos.l
Postado por 
Eliane
 em 18/07/2012 17:11

Parabéns à todas escolas que conseguiram bravamente os votos...só lamento que a 
nossa escola Lasar Segall não teve a oportunidade de apresentar neste blog as 
fotos da participação da homenageada do Projeto Uma onda de Leitura, Roseana 
Murray que com muita simplicidade passou o dia na UE lendo para os nossos alunos
as suas lindas poesias.
Postado por 
sonia maria da silva
 em 18/07/2012 21:22

Obrigada a todos que participaram conosco  desta votação e nos deram essa 
oportunidade de resgatar o valor de nossa escola!!!

Agradecemos em especial a EM Suécia pelo apoio e carinho desde a inauguração do 
nosso Blog !

Bjs a todos !!!
Postado por 
Escola Hermenegildo de Barros
 em 18/07/2012 23:29

Quero parabenizar todos os finalistas, que com certeza merecem está na final. E 
deixar registrado minha sugestão, para que no ano que vem, a votação do Troféu 
Rioeduca seja feita de forma diferente, mais simples a votação, que o voto seja 
aberto a todo o público, mesmo para aqueles que não possuírem o e-mail rioeduca,
ou pelo menos, que seja feita de forma, que as creches em algum momento possam 
concorrer de forma igual, já que o número de alunos e funcionários é 
infinitamente menor em relação as escolas. Ou ter votação para blog escola e 
blog creche, para ter uma igualdade na relação de votos. São sugestões, para 
aprimorar cada vez mais essa eleição, dos melhores blogs da educação. E mais uma
vez parabenizar essa iniciativa tão importante para todos nós que sempre 
trabalhamos para o melhor na educação.
Postado por 
Kátia Gomes
 em 18/07/2012 23:40

Parabéns a todos! E em especial  a todos os que votaram no Banco Verde! Foi 
difícil mas estamos aqui! Bj!Bia!!! Jane! Ivana!!!!!! Nossos queridos alunos!
Postado por 
Marilúcia Galvão
 em 19/07/2012 00:39

Parabenizo as classificadas pelo grande empenho na votação e faço minhas as 
palavras daqueles que também muito se empenharam mas que não conseguiram 
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competir com as escolas que possuem um maior número de alunos e de parcerias, 
penso que seria positivo uma avaliação e o repensar de novos critérios além da 
votação.
Postado por 
Fátima
 em 19/07/2012 08:39

Glória a Deus!!! Somos finalista.Agradeço a todos que votaram no nosso projeto e
parabenizo a todas as professoras e auxiliares que estão se empenhando para que 
o projeto aconteça. A Turma daMônica realmente é um tema inspirador.
Postado por 
Rejane Cristina
 em 19/07/2012 09:01

Concordo com todos que deram a opinião de que as escolas pequenas já saem em 
desvantagem,pois ficamos muito felizes em poder participar e nos dedicamos 
intensamente aos projetos, postagens e votação,mas não conseguiríamos nunca 
atingir os votos que as grandes escolas tiveram, embora todos que possuiam 
emails no Rioeduca de nossa escola tenham votado e outros colegas de outras 
escolas também. Poderia ser avaliado, a qualidade dos projetos, pertinências ao 
tema e à faixa etária e inclusive o número de acessos que os blogs têm,o nosso 
já passa de 45 mil. Taíssa
Postado por 
Taissa Nappo de Oliveira Luz
 em 19/07/2012 10:36

Acho que o relatório poderia ser um pouco mais específico, não vejo o nome da 
escola que ganhou, nem o referido trabalho. Também gostaria de manifestar meu 
descontetamento, como frequentadora da página Rio Educa e não tenho o direito de
participar da votação. Não sabia que esse tipo de ação diz respeito apenas ao 
sistema fechado do Município do Rio de Janeiro. Não tenho o direito como cidadã 
de votar em trabalhos educacionais que considero criativos e de muito boa 
qualidade?
Postado por 
Maria
 em 19/07/2012 14:10

Parabéns às finalistas !!!O troféu RIOEDUCA vem premiar os destaques,porém toda 
REDE é vencedora! 
Denise
Postado por 
Denise Magalhães
 em 20/07/2012 16:50

Concordo com a sugestão de que se crie na próxima edição uma categoria 
específica para Creche e EDI. Fica a sugestão.
Postado por 
Ana Márcia
 em 21/07/2012 07:21

Concordo com todos que colocaram que as Creches e EDIS ficaram em desvantagem na
votação. Seria justo se Escolas e Creches concorressem em categorias 
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diferenciadas. Nossa creche foi classificada, mas a quantidade de votos é mínima
comparando com as das escolas com mais de 500 alunos. É o segundo ano que 
participamos e acho o projeto ótimo, mas creio que cada etapa é um aprendizado 
para que no futuro todos possam ter chances iguais.
Postado por 
Lucelia Rohr
 em 01/08/2012 08:40

Quando sairá o resultado final?
Postado por 
Maria Beatriz
 em 08/08/2012 12:04

Primeiramente quero parabenizar a todos os participantes do troféu. è muito 
legal ver o trabalho empenhado de colegas de profissão! Só a gente sabe o que o 
dia-a-dia nas escolas da rede nos oferecem para realizar um trabalho de 
qualidade. Aproveito para compartilhar que  fiquei entre os 55 finalistas do 
Prêmio Victor Civita "Educador Nota 10" com este trabalho das releituras 
fotográficas desenvolvido com os alunos da Escola Municipal Professora Leocádia 
Torres! Fiquei muito feliz, apesar de não ter ficado entre os 11 ganhadores! 
Experiência sempre faz a gente crescer! 

Segue o link: 
http://www.fvc.org.br/premio-victor-civita/vencedores/finalistas-2012.shtml
Postado por 
Marcela Gaio
 em 12/08/2012 20:40

Gostaria de saber quando será divulgado os ganhadores, sei que a premeação ficou
para novembro/dezembro, mas cadê o resultado final? Segundo o edital seria 
divulgado no final de julho. Isto mudou, também?
Postado por 
Fatima
 em 13/08/2012 06:44

O criterio para a escolha de finalistas não é justo. Sem desmerecer nenhum 
trabalho -que sabemos ser feito com toda a dedicação, fica difícil competir de 
igual para igual, com uma escola com 
centenas ( e até milhares de votantes-entre alunos e funcionários).Somos uma 
escola muito pequena, com apenas 17 funcionários; e somente com alunos até 06 
anos...assim, não temos  a menor chance....Repensem os critérios.
Postado por 
Marcia Assis de Oliveira
 em 14/08/2012 09:10
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 23/07/2012
<TÍTULO>
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Festas Juninas nas Escolas da 2ª CRE

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, artesmusicais, eventos.

Nesta publicação, conheceremos um pouco sobre a vida de Luiz Gonzaga e, também, 
momentos das Festas Juninas que aconteceram em algumas escolas da 2
 CRE, durante os meses de junho e julho.

De acordo com o site 
Sua Pesquisa
, existem duas definições para a origem das Festas Juninas. A primeira diz que 
são festejos que acontecem no mês de junho e a outra afirma que é uma festa 
tradicional católica, em países da Europa, que homenageia São João. 

Alguns historiadores acreditam que a festa foi trazida de Portugal para o Brasil
ainda no período colonial. 

As Festas Juninas são comemoradas em todo Brasil, porém, no Nordeste elas ganham
mais expressão. Há pessoas que viajam para esta região nos meses de junho e 
julho para conhecer as tradicionais festas nordestinas e apreciar as comidas 
típicas da época como: milho cozido, canjica, pé-de-moleque e, também, assistir 
as famosas quadrilhas. 

Neste ano de 2012, comemoramos o centenário do nascimento de Luiz Gonzaga, um 
ilustre nordestino que influenciou a m
sica e a cultura popular brasileira.

[FOTO]

Algumas escolas aproveitaram esta comemoração para pesquisar e estudar, junto 
com seus alunos, a vida deste famoso compositor e cantor que tanto contribuiu 
com a m
sica de nosso país. Realizaram o 
Arraiá do Gonzagão
, onde as canções de Luiz Gonzaga foram tema da festa.

Luiz Gonzaga nasceu em 13 de dezembro de 1912, em Pernambuco. Desde criança, se 
interessou pela sanfona e ajudava o pai tocando zabumba nas festas religiosas e 
feiras.

Saiu de casa para servir o exército e logo depois foi para o Rio de Janeiro, com
sua sanfona, tocando em vários lugares, até participar de shows de calouros e 
conseguir fazer parte de programas radiofônicos, e depois ser convidado para 
gravar como solista.
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Nos anos 80, sua carreira tomou novo impulso. Gravou com Raimundo Fagner, 
Dominguinhos, Elba Ramalho, Milton Nascimento etc. Sua dupla com Gonzaguinha deu
certo. Fizeram shows por todo o país com 
A Vida de Viajante
, passando a ser chamado de Gonzagão. Em 1984, recebeu o primeiro disco de ouro 
com 
Danado de Bom
. Por esta época, apresentou-se duas vezes na Europa.

Luiz Gonzaga morreu em Recife (PE), em 02 de agosto de 1989.

Informações retiradas de
http://educacao.uol.com.br/biografias/luiz-gonzaga.jhtm
acesso em 17/07/2012

Visitando os blogs
da 2
CRE, encontrei escolas que
registraram em seus ambientes virtuais fotos das Festas Juninas que foram 
realizadas ao longo dos meses junho e julho. Estes momentos estão reunidos no 
vídeo abaixo cujo título é: 
Festas Juninas nas Escolas da 2
CRE
. 

Assista e confira estes momentos alegria!
[VÍDEO]

O portal Rioeduca é um espaço feito por e para professores. Participe enviando o
endereço do blog de sua escola ou relatos de projetos que estejam acontecendo, 
basta entrar em contato com o representante de sua CRE.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compatilhá-la com seus amigos no Facebook.

[FOTO]
tweet
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eventos
(210)

2ªcre
(192)

artesmusicais
(37)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pela linda festinha.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 23/07/2012 00:56

Renata, parabéns pela postagem!! Um excelente trabalho de acompanhamento dos 
blogs da escolas. Muito obrigada!!!
Postado por 
Morgana Rezende
 em 30/07/2012 02:58

Renata ficou lindo o vídeo, parabéns. Seu trabalho é exemplar. Amei as festas 
realizadas nas escolas da 2ª CRE. Beijos
Postado por 
Valeria
 em 01/08/2012 07:17

Querida Renata,
Parabéns pela postagem. Boa ideia pegar o gancho da vida e obra do Gonzagão e 
abordar a festa junina, integrando as escola em vídeo. Bem legal... Valeu mesmo.
:-)
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Postado por 
Lindomar Araujo
 em 01/08/2012 22:52
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 31/07/2012
<TÍTULO>
EDI Bianca Rocha Tavares e a 3ª Jornada Pedagógica de Educação Infantil

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescola, edi.

No EDI Bianca Rocha Tavares, a 3
 Jornada Pedagógica de Educação Infantil foi realizada na própria Unidade e teve
a participação de toda equipe que recebeu, além do material enviado pela SME, o 
enriquecimento por parte da Adjunta Zeliana e sua equipe de textos e vídeos para
reflexões do grupo acerca dos temas estudados.

PARA ALÉM DOS REGISTROS...

O grupo de profissionais constituído de diferentes dimensões, reunido com 
propósito de estudo, crescimento profissional e consequentemente, pessoal, 
debruçou-se à luz de diversos estudiosos, direcionados pela SME e outros que 
completavam e contemplavam o nosso cotidiano, para refletir, dialogar, 
questionar, corrigir, ouvir e desencadear ações e reações. Para tanto, 
pesquisamos a resenha de 
Zoia Ribeiro Prestes
, com 
Quando não é quase a mesma coisa
, iniciamos a Jornada com a história contada de 
Bia Bedran
, 
Tatê Calanquê Catacan ...

[FOTO]

[FOTO]

Continuamos a din
mica utilizando os vocábulos da história de Bia Bedran 
Anjos e Demônios
.

Quem são e onde estão dentro da Instituição? Chegamos à conclusão como na 
história de Bia Bedran, que ambos fazem parte da mesma constituição e são 
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necessários para nos tirar da zona de conforto em que muitas vezes nos 
encontramos...

[FOTO]

Para reforçar o trabalho nos debruçamos à luz de 
Fela
 Moscovici
, in, 
Desenvovimento Interpessoal
.

Aprender a aprender significa a aprendizagem 
que fica
 para a vida, independentemente, do conte
do. É um processo de buscar e conseguir informações e recursos para solucionar 
problemas, com e através da experiência de outras pessoas conjugadas à sua 
própria.

[FOTO]

A partir de então, iniciamos com textos disponíveis pela SME/GEI interligados e 
complementares, que nos reportaram a um
 outro tempo e espaço: à nossa própria inf
ncia. Os momentos de estudos foram exercícios com mudanças de significados no 
campo pessoal e profissional.

[FOTO]

Nesse movimento de tempos, passado e presente, retrataram a inf
ncia. Alimentamo-nos com o trabalho de Moscovici, reforçando a import
ncia da qualidade das interações que desencadeam nas instituições.

[FOTO]

CRIANÇA E CONSUMO utilizamos para ilustrar o debate o vídeo 
[VÍDEO]
Ilha Das Flores

Ação X Reação = Causa X Consequência

[FOTO]

QUANDO NÃO É QUASE A MESMA COISA

Com esta citação trabalhamos a import
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ncia de estimular e possibilitar as trocas socioculturais no processo de criação
dos nossos 
gigantes
. Ser criativos. 

O referente documento nos alertou sobre a import
ncia da vivência daquele que passa o sentido e o significado das 
verdades
.

[FOTO]

Professoras Marlene e Marilda

 A galinha e a linha

O brincar no processo de desenvolvimento e a aprendizagem da criança...

     A inf
ncia ainda está em cada um...

[FOTO]

Alfabetização e Letramento

Para demonstrar a import
ncia dos registros, utilizamos o filme 
Narradores de Javé
. 

O refeido filme ilustra muito bem a fragilidade de um povo analfabeto, que 
possui uma riqueza oral, mas, sem registro nenhum do patrimônio p
blico.

     Um momento para rever nossos fazeres e 
nossos registros!

[FOTO]

[FOTO]

O HOMEM SÁBIO É O QUE SABE QUE HÁ COISAS QUE NUNCA VAI SABER. COISAS MAIORES
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 QUE O PENSAMENTO.

Mia Couto

Para conhecer este o outros trabalhos desenvolvidos pela Unidade Escolar, acesse
o Blog do EDI Bianca Rocha Tavares na imagem abaixo:

[FOTO]

Parabéns à equipe do EDI Bianca Rocha Tavares, que vem desenvolvendo um 
excelente trabalho na sua Unidade, sempre em busca de aprimoramento e 
qualificação de suas ações.

Representante do Rioeduca na 9
CRE

     Prof
 Márcia Cristina Alves

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet
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blogdeescola
(73)
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns ao grupo de profissionais do EDI Bianca Rocha Tavares pelo  propósito 
de estudar e crescer  profissionalmenste.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 31/07/2012 23:56
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 02/08/2012
<TÍTULO>
Minha Escola, Minha História

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescola, aniversário.

No dia 20 de julho a E. M. Atenas completou 47 anos e desenvolveu o
Projeto
Minha Escola, Minha História para comemorar seu aniversário e trabalhar a 
experiência vivida pelo aluno em sua trajetória escolar bem como manter e 
preservar o bem p
blico, o espaço no qual a Escola está inserida.

A fim de registrarmos o olhar de nossos alunos sobre a
 escola e também como uma forma de incentivo a escrita e a oralidade, iniciamos 
em junho o projeto 
Minha escola, minha história
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, tendo como culmin
ncia
 a festa de 47 anos de nossa Unidade Escolar.

[FOTO]

Justificativa:

O projeto foi desenvolvido para comemorarmos o aniversário da Escola, valorizar 
a experiência vivida pelo aluno em sua trajetória escolar bem como manter e 
preservar o bem p
blico, o espaço no qual a Escola está inserida.

[FOTO]

Objetivos:

Incentivar a produção escrita e a oralidade, através de desenhos, frases, cartas
e redações:

     Estimular as relações inter-pessoais e a
afetividade:

     Desenvolver habilidades linguísticas:

     Reforçar as etapas de criação de um 
texto, de acordo com o nível de cada turma;

     Preservar o bem p
blico.

     Alunos entregando presentes para a 
Escola, presentes estes que vão de A a Z:

     A- aprendizagem, B- beleza, C- cuidado, 
D- dedicação, E- estudo, F- felicidade, etc. 

[FOTO]

[FOTO]

Desenvolvimento:

Após a leitura do histórico da Escola, as turmas foram incentivadas a registrar 
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suas memórias através de:

     Educação Infantil: desenho e relato 
oral, posteriormente registrado em blocão;

     1
 ano: desenho e escrita de frases;

     2
 ano: desenho e escrita de um pequeno texto;

     3
 ano: escrita de uma carta;

     4
 e 5
: produção textual.

     Posteriormente, foram selecionados 
alguns registros para serem apresentados, pelos alunos, na culmin
ncia do projeto.

[FOTO]

Conclusão:

A conclusão se deu com a culmin
ncia do projeto onde festejamos o aniversário da Escola, os alunos prestaram 
homenagens, houve o relato da professora Cátia Portela agradecendo os anos
 em que estudou nesta U.E. 

[FOTO]

Professora Cátia Portela, aluna da Escola no ano de 1977 

e hoje professora regente do 1
 ano.

[FOTO]

Tivemos ainda a participação especial da Banda da Polícia Militar do Estado do 
Rio de Janeiro que encantou a toda Comunidade Escolar com suas m
sicas enriquecendo e valorizando esse momento. 
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[FOTO]

Alunos inebriados pelo som da Banda da Polícia Militar do Estado do Rio de 
Janeiro.

[FOTO]

Homenagem dos alunos do 2
 ano com a m
sica 

Esperando na janela, da banda Cogumelo Plutão:

 Você é a escada da minha subida (...)

     Você é tradução do que é o amor.

[FOTO]

Coral da Escola com a m
sica
Happy birthday to you
, regido pela professora de inglês Tatiane Viana.

[FOTO]

Agradecemos a toda Comunidade Escolar
 pelo esforço e dedicação na construção de uma escola de qualidade e em especial
a Banda da Polícia Militar do Rio de Janeiro.

[FOTO]

Escola Municipal Atenas e Equipe Gestora da U.E.

Parabéns a toda equipe
e comunidade escolar da E. M. Atenas, grande
parceira do nosso blog. É com grande prazer que compartilhamos da sua alegria e 
desejamos parabéns e muito sucesso a todos vocês.

Representante do Rioeduca na 9
CRE
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     Prof
 Márcia Cristina Alves

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet

9ªcre
(227)

blogdeescola
(73)

aniversário
(1)

<COMENTÁRIOS>

Lindo! Parabéns Atenas!

Página 1978



RIOEDUCA 2
Postado por 
maria
 em 02/08/2012 08:41

Parabéns E. M. Atenas pelo sesu 47 anos dedicados ao ensino/aprendizagem  da 
comunidade a qual pertence.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 02/08/2012 11:08

Foi show! A banda da Polícia Militar muito nos encantou...
Postado por 
Solange
 em 02/08/2012 19:15

Parabéns Atenas! Vocês são MARAVILHOSOS!
Postado por 
Regina Célia Peçanha
 em 02/08/2012 21:19

Parabéns, pelo trabalho, pela equipe e pela bela comemoração!
Postado por 
Juliana
 em 02/08/2012 22:44

Parabéns!!
Postado por 
Raquel Franklin
 em 03/08/2012 21:03

Parabéns!!!!!!!!! Muito linda a festa!!!!
Postado por 
Linda Luiza
 em 06/08/2012 00:01
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 19/07/2012
<TÍTULO>
Tradições Nordestinas no PEJA

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, eventos, projetos.

A escola é um dos espaços mais importantes no incentivo da cultura e na 
construção dos valores, onde as manifestações culturais são muito importantes, 
para que os alunos de uma forma geral conheçam e vivenciem suas raízes 
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culturais. Os festejos juninos são um ótimo gancho para o resgate cultural. 
Tratam-se de uma rica festa, cheia de valores e envolvem crianças e adultos.

Festejos Juninos do PEJA na 4
CRE

[FOTO]

A Escola é a grande propagadora e perpetuadora da cultura popular. Busca 
garantir as tradições populares, principalmente, porque a maioria dos alunos do 
PEJA é nordestina.

[FOTO]

Objetivamos através do encontrão de alunos, propiciar o desenvolvimento do 
pensamento artístico e da percepção do outro, facilitando o processo de 
comunicação.

[FOTO]

Segundo a educadora Emília Ferreiro, quem tem muito pouco, ou quase nada, merece
que a escola lhe abra os horizontes. E é este pensamos que nos move.

Buscamos 
propiciar o encontro de experiências e vivencias as quais representam o espírito
deste segmento.

Aproveitamos, também, para darmos as boas-vindas às escolas, que passaram a 
oferecer, este ano, o PEJA: 
Escola Municipal Padre Manoel da Nóbrega, Escola Municipal Clotilde Guimarães, 
Escola Municipal Clóvis Beviláqua, Escola Municipal Berlim, Escola Municipal Rep
blica do Líbano

e Escola Municipal Montese
.

Além destas escolas contamos com a presença da:
 Escola Municipal Suíça, Escola Municipal Rodrigo Otávio, Escola Municipal 
Ministro Lafayette de Andrade, Escola Hebert Moses, CIEP Yuri Gagarim, CIEP João
Mangabeira, CIEP Leonel de Moura Brizola e CIEP Gustavo Capanema. Além das 
presenças da E/4
CRE/GED, da Nanci e Noemia
.

[FOTO]

Segundo Paulo Freire, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Existem 
professores que colocam o saber para seus alunos de maneira formatada e outros 
dão asas para que possam ter condições de abrir seus horizontes, cientes de que 
a educação é a arma mais poderosa que pode ser usada para mudar o mundo.

(Texto: Professora Fátima - Gestora da Escola Municipal Suíça)
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Parabéns a todas as Unidades que proporcionam aos alunos do PEJA a oportunidade 
de celebrar a cultura nordestina.

[FOTO]
tweet

projetos
(334)

eventos
(210)

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todos os alunos, professores e Diretores das escolas. Momentos que 
unem, e nos dão pistas que estamos no caminho certo junto aos jovens e adultos 
que voltaram às escolas.
Bj .
M. Helena
Postado por 
Maria Helena
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 em 19/07/2012 11:27

Parabéns pela linda festa.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 19/07/2012 12:46
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 20/07/2012
<TÍTULO>
Laços de Amizade

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, educaçãoinfantil.
A professora Eliane, da E. M. Thomas Jefferson, e seus alunos da Educação 
Infantil, desenvolveram nas aulas do mês de julho, o mês da amizade, um projeto 
que
teve como foco
a import
ncia das emoções e da
amizade entre as pessoas.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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6ªcre
(247)

educaçãoinfantil
(100)

<COMENTÁRIOS>

Ficamos mto felizes com essa postagem! Eliane merece esse reconhecimento!!! Em 
pleno COC, fizemos a leitura da matéria e homenageamos a colega!!! :D
Postado por 
Mara Malheiros
 em 20/07/2012 11:05

Parabéns prof.ª Eliana!!!!!! Seu trabalho é de extrema importância para esses 
alunos!!!! Abraços!!!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 20/07/2012 12:14
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 25/07/2012
<TÍTULO>
Música e Arte no Centenário de Luiz Gonzaga

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, artesvisuais.
A Escola Municipal Roberto Simonsen faz uma homenagem ao Centenário de Luiz 
Gonzaga com uma Mostra de Arte.
Orientados pela professora de Artes
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Visuais regente na escola, os alunos usaram a técnica que aprenderam nas aulas e
manifestaram suas sensações sobre as obras do grande Luiz Gonzaga.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet

8ªcre
(193)

artesvisuais
(68)

<COMENTÁRIOS>
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Que trabalhos lindos!
Postado por 
Fatima Braga
 em 25/07/2012 17:55

Cláudia,parabéns! Os murais ficaram lindos...
Postado por 
Iara Silvia Motta
 em 31/07/2012 13:30
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 20/07/2012
<TÍTULO>
Cidade das Crianças oferece Colônia de Férias de 23 a 27 de julho

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, cidadedascrianças, evento.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 23/07/2012
<TÍTULO>
Festa Cultural na C. M. Eduardo Moreira

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos, eventos.
A Creche Municipal Eduardo Moreira está localizada na Mangueira, Zona Norte do 
Rio de Janeiro, e preparou para as crianças e para a comunidade uma linda Festa 
Cultural, na qual todos os que participaram, puderam aprender um pouco mais a 
respeito da cultura popular brasileira. 

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

1ªcre
(234)

eventos
(210)

<COMENTÁRIOS>

Que linda festa!!!! Parabéns a todos os envolvidos.
Postado por 
JOSÉ LUIZ
 em 23/07/2012 12:12
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 26/07/2012
<TÍTULO>
Rodas de Leitura na C. M. Homero José dos Santos
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<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

A 
Creche Municipal Homero Jose
, localizada na Mangueira, tem como compromisso em seu projeto pedagógico formar
pequenos leitores e envolver toda a comunidade no encantado
 mundo da leitura.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

projetos
(334)
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1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 07/08/2012
<TÍTULO>
Novo Regulamento I Concurso de Ilustrações Rioeduca

<TAGS>
Tags: 
concursodeilustrações, rioeduca.

Considerando o Parágrafo de Disposições Gerais do 

I Concurso de Ilustrações Rioeduca:

Art. 1. A Subsecretaria de Novas Tecnologias Educacionais tem o direito de mudar
qualquer artigo deste regulamento, desde que se faça necessário, durante o 
processo de realização das ações do concurso.

Art. 2. Toda e qualquer modificação deste regulamento será informada pelo Portal
Rioeduca, divulgada às escolas e nas redes sociais do Rioeduca.

Art.3. Os casos omissos a este regulamento serão decididos pela equipe da 
Subsecretaria de Novas Tecnologia Educacionais. 

E considerando
todas as sugestões acrescentadas à postagem 

do dia 12 de julho de 2012, 

a equipe Rioeduca.net decidiu que:

=
 As pontuações não serão zeradas;
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=
 Ninguém será desclassificado (isso seria demasiado constrangedor e, além disso,
o aspecto punitivo não é nosso objetivo);

=
 Os trabalhos mais votados serão submetidos a uma banca julgadora conforme 
consta nas alterações feitas no regulamento.

Desculpamo-nos pelo transtorno de interromper a votação no meio do caminho e 
reformularmos as regras, mas temos como objetivo garantir um resultado justo que
leve em consideração, principalmente a qualidade da arte. Temos certeza de que 
agora, submetidos a uma banca especializada, premiaremos com mais justiça dentro
dos objetivos que devem ser esperados de um Concurso de Ilustrações.

Descobrimos recentemente que outros concursos promovidos pelas redes sociais 
tiveram que ser interrompidos e submetidos a novas regras, incluindo o Bebê 
Hipoglós 2011, promovido pela P
G. Mediante esse novo conhecimento e às sugestões aqui postadas - afinal estamos
sempre aprendendo uns com os outros - comprometemo-nos a fazer futuramente um 
regulamento que não deixe d
vidas de que a real import
ncia é a visitação de pessoas aos trabalhos para que conheçam o potencial 
artístico e criativo de nossos alunos e de nossos professores e garantir que 
todos os votos sejam provenientes de pessoas que efetivamente conheceram a obra 
que está sendo submetida à avaliação.

Regulamento Alterado

COMISSÃO JULGADORA DO I CONCURSO DE ILUSTRAÇÕES RIOEDUCA

Andrea Ramal
 - Educadora e escritora. Foi consultora do MEC. Doutora em Educação pela 
PUC-Rio, atua como comentarista sobre o tema na Rede Globo, no Telejornal Bom 
Dia Rio. É uma das fundadoras da consultoria ID Projetos Educacionais. Membro do
Conselho de Desenvolvimento da PUC-Rio e Presidente da Associação de Antigos 
Alunos dessa universidade. É consultora da Editora LTC (Grupo GEN) para 
publicações na área de Educação.

Cybele Meyer 
- Escritora (Inteligências na Prática Educativa, Menina Flor e Dicas para 
Lecionar (colet
nea), Artista plástica, Pós-Graduada em Psicopedagogia Clínica e Institucional. 
Formadora de professores pela USP no Programa UCA-Um Computador por Aluno do 
Governo Federal. Formadora de professores pelo Instituto Paramitas.

Giselle Arruda 
- Mestre em design pela ESDI-UERJ, responsável pelo setor artístico do Esporte 
Interativo. Participou de vários projetos de grande reconhecimento como o Toque 
de Arte da Claro e ST3 Girls Gallery da Melissa, representando o Rio de Janeiro.
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Aline Bottcher 
- Membro da Sociedade de Ilustradores do Brasil, já participou de exposições 
nacionais e internacionais. Desenvolveu trabalhos gráficos para o laboratório 
farmacêutico EMS, para a Unilever, Coca-Cola etc.

Beto Lima
 -
 D
iretor de arte e designer gráfico, reconhecido no Brasil e na Europa. É 
professor no MBA de Branding das Faculdades Integradas Rio Branco-Rio, no curso 
de extensão 
Gestão de Marcas/Branding
 da Facha-Rio e autor do livro 
Logos Cariocas da Gema
.

ATENÇÃO!!! Uma de nossas convidadas a compor a equipe de jurados pediu para 
entregar seu resultado na sexta-feira. Levando em consideração a relev
ncia de todas as cinco avaliações, a equipe do Rioeduca resolveu aguardar esta 
ltima avaliação e adiar o resultado para segunda-feira, dia 27 de agosto. 
Contamos com a compreensão de todos.

[FOTO]
tweet

rioeduca
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(69)

concursodeilustrações
(3)

<COMENTÁRIOS>

Justíssimo , visto os acontecimentos jamais esperados num concurso envolvendo 
profissionais da Educação. Boa sorte pra gente !
Postado por 
Lísian Cruz
 em 20/07/2012 19:29

Parabéns pelas decisões tomadas.Vocês são demais!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 22/07/2012 00:56

Parabéns pela iniciativa foi justa e limpa , o site fez honra ao seu slogan 'A 
revolução acontece '' , parabéns tb a Lilian Ferreira , sucesso para vocês
Postado por 
Marie Mariah
 em 22/07/2012 10:35

A construção de um trabalho é permeada de erros e acertos.Buscar a justiça nas 
ações engrandece o trabalho educativo.
Postado por 
Ana  Tereza Grauer
 em 22/07/2012 21:38

Cara não acredito , os fraudadores vão continuar ????? Mesmo assim parabéns ao 
site pela iniciativa
Postado por 
Juliana Santo
 em 23/07/2012 23:00

Sábia decisão! Estão de parabéns!
Que vença o trabalho melhor!
Postado por 
Florisbaldo rocha
 em 23/07/2012 23:41

Não esperava atitude diferente de gestores humanos, maduros e conscientes e que 
merecem toda a nossa admiração e respeito. Maravilhosa decisão. Nenhum direito 
violado, as chances continuam.
Postado por 
Vilma Barbareto
 em 24/07/2012 11:30

Atitude acertada, parabéns!
Postado por 
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Mara Malheiros
 em 25/07/2012 09:00

Parabéns... Boa decisão! Para ficar tudo perfeito, basta os jurados darem 
preferência aos desenhos feitos a Mão, pelos alunos. Pois os desenhos feitos 
através de programas de Computador(tipo Paint,Photoshop e Corel) ainda são 
suspeitos! Pois pode ter sido feito por algum Profissional, que não seja o 
Aluno! Mas, que prevaleça o Bom senso e Boa sorte a Todos os participantes!!!
Postado por 
Fabio dos Santos
 em 26/07/2012 14:21

Nossa! Um super time de peso! Genial!
Postado por 
Vilma Barbareto
 em 01/08/2012 23:28

Discordo do colega. Renato fez o desenho, na minha presença, durante uma Oficina
de Animação do Pólo de Educação pelo Trabalho Governador Carlos Lacerda, usando 
o computador.De que serve a tecnologia, se não aceitarmos e incentivarmos o seu 
uso? Se os projetos da SME existem está na hora de valorizá-los  e também  os 
alunos, que se interessam por buscar o desenvolvimento de suas habilidades.
Postado por 
Ana  Tereza Grauer
 em 09/08/2012 21:01
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 23/07/2012
<TÍTULO>
Escola e EDI, Juntos Pela Educação Infantil

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, projetos.

A E. M. Holanda e o 
EDI José de Souza Ramos reuniram-se do dia 16/07 ao dia 20/07, refletiram a 
cerca de um módulo de estudo que fora disponibilizado pela Gerência de Educação 
Infantil. 
Este material subsidiou as discussões do grupo, e esse interagiu em tempo real 
através das Redes Sociais.

Trabalhando em Conjunto

[FOTO]

As Unidades conseguiram reunir o Coordenador Pedagógico, os Diretores e os 
Professores, para elaborar um relatório explicitando a atividade desenvolvida na
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instituição, a cada dia, conforme orientação da Gerência de Educação Infantil.

[FOTO]

Do dia 16/07 ao dia 20/07, os professores da Educação Infantil da E. M.Holanda 
reuniram-se em parceria com os profissionais do EDI José de Souza Ramos, com a 
Coordenadora Pedagógica Edna Catarina e com as Diretoras:Maria do Carmo, Ana 
Rosa, Regina e Helena para a III Jornada Pedagógica da Educação Infantil. Em 
cada dia houve uma din
mica e foi discutido um tema. Foi muito produtivo, várias atividades foram 
sugeridas para o enriquecimento das aulas propiciando o desenvolvimento das 
crianças.

[FOTO]

O EDI José de Souza Ramos, representado pela Direção e Equipe, foi um presente 
para nós da E. M. Holanda pela integração e parceria. Nossa Comunidade está 
muito feliz.
 (Texto: Professora Regina Helena - Gestora da Escola Municipal Holanda)

INF
NCIA, BRINCADEIRAS, CORPO E MOVIMENTO, MÍDIA E CONSUMO...

TEMAS QUE CONTRIBUÍRAM PARA NOSSO CRESCIMENTO PROFISSIONAL E ENRIQUECERAM NOSSA 
PRÁTICA.

REPENSAR O CONCEITO DE ESPAÇO E LUGAR; 
REFLETIR BASEADO NO QUE QUEREMOS, DESEJAMOS E REALMENTE NECESSITAMOS; 
REVER A VERDADEIRA ACEPÇÃO DA PALAVRA BRINCAR. 
REALMENTE, FORAM MOMENTOS ÍMPARES.

     DEPOIS DESTA JORNADA PEDAGÓGICA, PODEMOS
GARANTIR QUE, NOSSO OLHAR MUDA TANTO NA ÓTICA DE NOSSA VIDA PROFISSIONAL QUANTO 
EM NOSSA VIDA PESSOAL, POIS QUEREMOS, TAMBÉM, QUALIDADE E SIGNIFICAÇÃO EM NOSSOS
DIAS.
 (Texto: Professora Maria do Carmo - Gestora do EDI
José de Souza Ramos)

Confiram o assunto na integra, nos blogs das Unidades:

http://www.emholanda.blogspot.com.br/2012/07/iii-jornada-pedagogica-da-educacao.
html

http://edijsramos.blogspot.com.br/2012/07/iii-jornada-pedagogica.html?showCommen
t=1342825487093#c668494591158217096

Parabéns às Unidades de Ensino que possibilitaram não só a integração, como 
também a interação entre os profissionais que integram a equipe de Educação 
Infantil da Escola Municipal Hoanda 
e do EDI José de Souza Ramos.
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[FOTO]
tweet

projetos
(334)

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Estou muito feliz em fazer parte desta CRE maravilhosa.  Um número enorme de 
Escolas, cada uma com sua peculiaridade, mas mesmo assim as pessoas se conhecem 
pelo nome! Integração é a palavra chave! Nós estamos contribuindo um pouquinho 
para isso. Parabéns EDI José de Souza Ramos e E.M. Holanda
Postado por 
Maria do Carmo
 em 24/07/2012 17:45

A parceria E.M. Holanda e o EDI José de Souza Ramos, veio contribuir para o 
desenvolvimento intelecto das nossas crianças.
Postado por 
Helena Salomão Guimarães
 em 24/07/2012 21:33
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É maravilhoso trabalhar com pessoas que compartilham,parabéns a 4ª CRE por 
propiciar essa troca de experiências que só enriquecem o trabalho desenvolvido 
nas escolas.
Postado por 
Regina Helena G.Amarante
 em 27/07/2012 10:05
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 26/07/2012
<TÍTULO>
Trabalhando com Temas Transversais

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, eventos.

Os Temas Transversais são constituídos pelos Par
metros Curriculares Nacionais. Meio Ambiente (Os ciclos da natureza, sociedade e
meio ambiente, manejo e conservação ambiental) e Pluralidade Cultural 
(Pluralidade Cultural e a Vida das Crianças no Brasil, constituição da 
pluralidade cultural no Brasil, o Ser Humano como agente social e produtor de 
cultura, Pluralidade Cultural e Cidadania) 
são duas das seis áreas apresentadas nos PCN.

A Escola Municipal Presidente Eurico Dutra nos mostra como articulou e 
desenvolveu essas duas áreas em suas atividades que culminaram no Arraiá da 
Sustentabilidade.

[FOTO]

Para não sair do ritmo da Rio+20, o Arraiá da Escola Presidente Eurico Dutra foi
todo decorado com materiais reciclados e reutilizados.

Nosso homenageando, o 
Rei do Baião
, o grande Luiz Gonzaga, foi apresentado pela turma 1101 e a professora Cristina
Maria 
com a m
sica 
Eu só quero um xodó
. Parabéns à professora Andrea Martire, da Classe Especial, que criou a linda 
coreografia.
Continuando a homenagem ao nosso querido Gonzagão, os 
alunos do 7
 e 8
 anos e Autonomia Carioca 2 apresentaram o 
Xote da menina
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.

[FOTO]

Nossa Escola uniu os conhecimentos trabalhados durante o evento da RIO+20 com as
pesquisas feitas em torno da Cultura Nordestina e, como resultado, tivemos uma 
linda festa na mais rica tradição do Nordeste, com um toque consciência 
ambiental.
 Texto: Professora
Claudia Cabral - Coordenadora Pedagógica

Fim de festa, alegria pelo sucesso da festa... Pose para a 
ltima foto da tarde: estagiária Sônia, gari Jô, agente educadora Adriana, 
merendeira Selma, professora Ana L
cia, diretora Sandra, agente educador Anderson (com a filha no colo), aluno 
Luan, professora Elaine, Laura (filha da professora Edith), professora Edith, 
professor Marcel e professora Therezinha (em pé), coordenadora pedagógica 
Claudia Cabral e Matheus 
(abaixados).

[FOTO]

Na prática pedagógica, interdisciplinaridade e transversalidade alimentam-se 
mutuamente, pois o
tratamento das questões trazidas pelos Temas Transversais expõe as 
inter-relações entre os objetos de conhecimento, de forma que não é possível o 
trabalho pautado na transversalidade tomando-se uma perspectiva disciplinar 
rígida. A transversalidade promove uma compreensão abrangente dos diferentes 
objetos de conhecimento, bem como a percepção da implicação do sujeito de 
conhecimento na sua produção, superando a dicotomia entre ambos. Por essa mesma 
via, a transversalidade abre espaço para a inclusão de saberes extra-escolares, 
possibilitando a referência a sistemas de significado construídos na realidade 
dos alunos. (Brasil, 1997, p.31) 

Parabéns à Escola Municipal Presidente Eurico Dutra pelo projeto realizado com 
seus alunos em seus diferentes segmentos!

[FOTO]
tweet
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(210)
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(164)

<COMENTÁRIOS>

Amei a criatividade de vocês na montagem do Arraiá com material reciclado - é 
issi aí galera de professores e alunos da UE, à propósito esrudei a´´i. +- em 
1973 - tempo pra caramba!!! Minha escola inesquecível ....
Postado por 
suely moreno
 em 26/07/2012 09:53

A festa foi um grande sucesso porque contou com a animação e trabalho dos 
professores, alunos, funcionários e responsáveis. Parabéns a todos!
Postado por 
Claudia Cabral
 em 26/07/2012 12:08

AMEI!!!
Por isso amo essa escola e essa "família".
Parabéns à todos que contribuíram para o sucesso do "Arraiá da 
Sustentabilidade".
Uma Equipe unida realiza e comemora unida.
Postado por 
Maria Alice (Ag. Adm.)
 em 26/07/2012 13:00

A festa foi mesmo um estouro!!! Toda a escola se mobilizou. Pena que não 
apareceram as fotos do desfile de roupas confeccionadas com material reciclável 
e reutilizável... Os alunos foram nota 10!!! Aliás, a Eurico Dutra é 10!!!
Postado por 
Professora Elaine
 em 26/07/2012 15:31
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Parabéns a Escola Municipal Eurico Dutra pela linda festa ! É muito bom ver toda
a comunidade escolar participando...e de maneira tão divertida! Parabéns a Ana 
Accioly pela bela postagem. Beijos.Muita Luz para todos!
Postado por 
Maria Delfina
 em 26/07/2012 17:30

Muito bom! Parabenizo a todos pelo trabalho realizado!
Postado por 
Maria do Carmo
 em 26/07/2012 19:11

Como sempre a nossa festa arrasou.  Parabéns a todos que colaboraram para  a 
conquista de mais este sucesso.
Postado por 
Sandra Rodrigues
 em 26/07/2012 21:22

Parabéns a toda comunidade da EM Pres. Eurico Dutra pelo sucesso em mais evento 
realizado com comprometimento, responsabilidade e competência. É muito bom fazer
parte desta comunidade.
Postado por 
Doroti Cunha
 em 26/07/2012 23:31

Nossa festa julina com o "ARRAIÁ DA SUSTENTABILIDADE" foi maravilhosa!!! Desde 
cedo professores e alunos empenhados na confecção de materiais e ornamentação da
nossa escola para que tudo saísse a contento e à tarde a animação tomou conta de
todos com as danças graciosas de nossos alunos e o trabalho de toda a equipe 
escolar contribuindo para o grande sucesso de nossa festa. Parabéns a todos. 
Professora Edith - Sala de Leitura.
Postado por 
Edith Maria Cordeiro Dias.
 em 27/07/2012 15:01

Como sempre nossa escola deu show! Parabéns a todos os colegas funcionários e 
aos alunos!!!Adorei minha foto com a professora Martha do maternal!!!!Bjks!!
Postado por 
Claudia Alves Barreto
 em 31/07/2012 15:31

Eurico Dutra fez o arraia da sustentabilidade lindo,parabens ,a festa foi 
maravilhosa,decoração criativa e as turmas empolgaram com as coreografias.O 
maternal muito lindo!!!! Parabens Arraia da sustentabilidade da Eurico Dutra....
Postado por 
martha lopes
 em 31/07/2012 21:42
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Terça-feira, 31/07/2012
<TÍTULO>
Olha a Quadrilha aí, Gente! É o que mostra a 5ª CRE

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, festasjuninas.

Quadrilha, casamento na roça, pescaria, argola, boca do palhaço,
milho cozido, canjica e maçã do amor são algumas brincadeiras e quitutes
que costumamos participar e saborear
nos festejos juninos e é o que escolas e creches da 5
 Cordenadoria Regional de Educação mostram através do portal Rioeduca.

Celebramos no mês de junho, no Brasil, as
Festas Juninas. Elas
acontecem em vários países historicamente relacionados com a 
festa pagã do solstício de verão na Europa ou do inverno no Brasil, que era 
celebrada no dia 24 de junho, segundo o calendário Juliano (pré-gregoriano) e 
cristianizada na Idade Média como Festa de São João
 (Wikipédia). 

Neste mês, os santos homenageados são Santo Antônio, dia 13,
São João, dia 24,
e São Pedro, dia 29.

Estes festejos acontecem nas escolas com muita alegria e descontração, 
envolvendo toda a comunidade escolar, onde as danças (quadrilhas) são o ponto 
máximo desta celebração.

Hoje em dia, essa caracterização quase que folclórica é vista pelos 
participantes como atividade l
dica, teatral e festiva. Segundo pesquisas 
a quadrilha teve a sua sobrevivência urbana na segunda metade do século XX
 e o grande sucesso popular atual deve-se aos cuidados de associações e grupos 
juninos, além do trabalho educativo das escolas p
blicas ou particulares, dando continuidade à cultura rural.

As Creches Municipais

Amália Fernandez Conde,

Buriti Congonha,
Estrelinha Dourada, Gercinda Rosa da Fonseca, Jeciá Freitas, Olga Benário,

O Sonho de Ramon, Vovó Maria Joana

e as Escolas Municipais Cardeal Arcoverde, 
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Luis Carlos da Fonseca

, 

Maestro Pixinguinha, Raja Gabaglia, Rep
blica Dominicana, Rosa Bettiato Záttera e
PET José Emygdio

compartilharam conosco esses momentos de festejos juninos. As turmas 1402 e 
1501, da Professora Luciana Monteiro, dançaram
No Meu Pé de Serra 
e 
Xote das Meninas
, homenageando Luis Gonzaga, o Gonzagão, pelos
100 anos do seu nascimento.

Vamos conhecê-los...

[VÍDEO]
 _ T.
[VÍDEO]
[VÍDEO]

Blogs das unidades escolares que participaram desta publicação:

http://crechemunicipalamaliafernandezconde.blogspot.com/

http://cmburiticongonhas.blogspot.com/

http://cmestrelinhadourada.blogspot.com/

http://cmgfonseca.blogspot.com/

http://cmjecia.blogspot.com.br/

http://cmolgabenario.blogspot.com/

http://cmsonhoderamonpascual.blogspot.com/

http://vovomariajoana.blogspot.com/

http://emcardealarcoverde.blogspot.com/

http://emfonseca2011.blogspot.com/

http://maestropixinguinha.blogspot.com/

http://www.emrajagabaglia.blogspot.com.br/
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http://escolamdominicana.blogspot.com.br/

http://petjemygdio.blogspot.com.br/

http://professoralucianamonteiro.blogspot.com/

E então, gostaram?

Visitem os blogs e acompanhem-os. 

Nossos meninos, meninas e professores estão compartilhando os trabalhos 
desenvolvidos na maior Rede de Educação da América Latina!

Escolas e professores, querem publicar um projeto ou uma atividade que fez a 
diferença na vida de seus alunos? Então, escreva para o Rioeduca, clicando 
SOBRE NÓS 
e contate o professor representante da sua CRE.

Regina Bizarro - Representante do Rioeduca 5
 CRE

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

[FOTO]
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5ªcre
(268)

festasjuninas
(1)

<COMENTÁRIOS>

Nós, da E.M. Cardeal Arcoverde, ficamos felizes com a postagem. Nosso Arraiá em 
homenagem ao rei do baião Luiz Gonzaga foi mesmo um sucesso!!! Os alunos 
capricharam no visual e na alegria!!! Parabéns a todas as escolas que também 
participaram dos festejos juninos envolvendo a comunidade escolar com esta 
atividade tão rica e encantadora!
Postado por 
Professora Luciana Monteiro
 em 31/07/2012 16:03

Muito bom ver as fotos da nossa festa junina no portal rioeduca. Reconhecimento 
de um trabalho realizado com dedicação e carinho em prol dos nossos alunos.
Postado por 
Elisa
 em 31/07/2012 18:27

Parabéns Regina Bizarro pela linda postagem.Você sempre arrasandoa nas 
postagens.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 01/08/2012 00:02

Amei ver as fotos da escolas da 5 CRE com suas festas juninas! Em especial da 
Cardeal, pois nós "vestimos a camisa " em todos os eventos para que td seja um 
sucesso!
Obrigada!
Postado por 
Juliana Luiza
 em 05/08/2012 22:57
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 24/07/2012
<TÍTULO>
Projeto E. M. Sergio Vieira de Mello e a Rio + 20

<TAGS>
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Tags: 
2ªcre, meioambiente, eventos.

Aproveitando que a cidade do Rio de Janeiro foi sede da Conferência das Nações 
Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável 
 Rio + 20 no mês de junho, a E. M. Sérgio Vieira de Mello desenvolveu com seus 
alunos um projeto sobre conscientização ambiental.

O projeto desenvolvido por esta unidade escolar culminou com uma Feira 
Ambiental. Os trabalhos apresentados nesta feira foram desenvolvidos pelos 
alunos e professores durante o segundo bimestre de 2012.

[FOTO]

É importante ressaltar que ao longo do projeto os alunos puderam conhecer sobre 
o Meio Ambiente e Sustentabilidade vivenciando práticas que colaborem com estes.

O início do projeto aconteceu quando a escola participou do concurso 
Cartas para um Mundo Sustentável
, que teve como objetivo mobilizar e despertar nos alunos a consciência 
ambiental. Abaixo temos a carta escrita pelos alunos do grêmio da E. M. Sérgio 
Vieira de Mello, com a colaboração da professora responsável.

Senhores Delegados da Conferência Rio+20,

Todos nós, alunos da Escola Municipal Sergio Vieira de Mello, situada no bairro 
do Leblon, temos a honra e a responsabilidade de compartilhar com os senhores as
nossas preocupações e opiniões sobre a sustentabilidade e a conservação para com
o Planeta Terra. Vale a pena registrar trechos do poema da autora Gabriella 
Mistral, constatando o 
Prazer de servir
 da nossa rica natureza.

Toda natureza é um anseio de serviço. Serve a nuvem, serve o
 vento, serve a chuva.

     Onde houver uma árvore para plantar, 
plante-a você, onde houver
 um erro para corrigir, corrija-o você. Onde houver um trabalho e todos se 
esquivem, o aceite você...

Essa leitura contribui muito para nossas constatações e reflexões. É mesmo uma 
grande doadora a nossa natureza, mas por outro lado, ela exige ações 
responsáveis de cada humano do planeta.
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Há vinte anos tivemos avanços preciosos: a vontade e a conscientização cada vez 
maior da população mundial, mas precisamos avançar mais. Nas aulas, tomamos 
conhecimento de ações de crianças de todo o mundo para desenvolver a sa
de do planeta Terra.

Qual poderia ser a nossa contribuição imediata?

Cada um de nós deve e pode ser multiplicador das ações em favor da nossa grande 
casa. Com a ajuda dos nossos pais, amigos e vizinhos, cada um fazendo um 
pouquinho, muito ajudará ao planeta. Esperamos que esta Conferência assuma 
responsabilidades e tenha um olhar especial para com os nossos irmãos mais 
necessitados, até porque, no mundo de hoje, algumas pessoas têm
 além
 do que necessitam e muitas
 outras nem tem o básico para sobreviver. Desejamos que todo o mundo se mobilize
a reduzir, reciclar e reutilizar
 todo o lixo.

É urgente evitarmos o desperdício.

É importante que vocês, governantes, invistam em pesquisas para descobertas de 
novas formas de obter energia limpa; que haja incentivo e esclarecimento sobre o
aproveitamento das águas das chuvas em escolas, prédios, estádios, fábricas, 
etc. É preciso exigir a redução de emissão de gás carbônico em todos os países. 
Não podemos mais aceitar que o esgoto seja jogado no mar.

Juntos, somos mais fortes. Com muitos amigos, podemos multiplicar e fazer uma 
grande diferença nesse mundo. Vamos abraçar o compromisso de sermos unidos. 
Somos parceiros!

Atenciosamente,

Grêmio Estudantil da Escola Municipal Sérgio Vieira de Mello

[FOTO]

Cada série ficou responsável por desenvolver um tema relacionado ao meio 
ambiente e, para trocar experiências, a escola resolveu realizar uma Feira 
Ambiental. Desta forma, estaria reunindo e compartilhando o aprendizado 
adquirido sobre o tema.
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Ao longo do projeto, os alunos estiveram envolvidos em várias ações práticas 
relacionadas ao tema como: as atividades da cartilha ambiental, a cinemateca 
ambiental e a horta suspensa.

[FOTO]

A Feira Ambiental da E. M. Sérgio Vieira de Mello foi um sucesso, pois reuniu 
professores, alunos, responsáveis e escolas convidadas, para prestigiar este 
trabalho de valorização do Meio Ambiente e conhecer práticas de 
sustentabilidade.

[FOTO]

Para conhecer mais sobre o trabalho desta escola visite seu blog

Professor, divulgue também o blog ou projetos que desenvolvidos por sua escola. 
Entre em contato com o representante de sua CRE. Clique 

aqui

 para conhecê-lo! 

Gostou desta publicação? Clique em curtir para compartilhá-la com seus amigos
no Facebook e deixe um comentário.

[FOTO]
tweet
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2ªcre
(192)

meioambiente
(95)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns aos alunos, professores e direção pelo belo trabalho apresentado! Como 
sempre vocês são demais!
Postado por 
Maria José do Carmo
 em 25/07/2012 03:05

Parabéns equipe Sergio Vieira!!!! O envolvimento da equipe é a marca desta 
escola. E isso reflete em todas as atividades que vocês realizam. Um grande 
beijo para todos!!!!
Postado por 
Morgana Rezende
 em 30/07/2012 02:52

Parabéns aos alunos, pais, professores e demais funcionários da escola pelo 
empenho e dedicação a este projeto. O resultado foi muito bom! Obrigada também 
aos visitantes da feira, que alegraram ainda mais o evento.
 Bjs,
Ana Lucia
Postado por 
Ana Lucia
 em 30/07/2012 22:05

Sentimos muito orgulho de fazer parte dessa equipe. Nossos alunos são 
maravilhosos!!!
Postado por 
Cátia e Marcia Baptista
 em 31/07/2012 12:48
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 02/08/2012
<TÍTULO>
Varal de Poesias na E. M. D. Pedro I
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<TAGS>
Tags: 
7ªcre.

A professora Cristina Dias Andriotti, da E. M. D. Pedro I, desenvolveu o projeto
Varal de Poesias com seus alunos da turma 1604 recentemente.
O projeto
 foi criado para sensibilizar os alunos da escola para a beleza do texto poético
e incentivá-los a participar da Olimpíada de Língua Portuguesa . 

[FOTO]

Os alunos da turma
 1604, da E.M. D. Pedro I,
participaram do projeto Varal de Poesias que esteve inserido também no trabalho 
envolvendo os temas da RIO+20, no sentido de conscientizar os alunos para a 
import
ncia de preservar o espaço onde vivem e desenvolver a cidadania como elemento 
transformador, visando construir uma sociedade que busque o desenvolvimento 
econômico de maneira sustentável e com justiça social.

[FOTO]

[FOTO]

Atividades desenvolvidas

 Esse trabalho foi integrado com as atividades da Sala de Leitura no tocante à 
seleção de material e pesquisa sobre a Rio +20.

 Escolha de livros de poesia na Sala de Leitura. Os alunos selecionaram, no 
livro escolhido, alguns poemas de que mais gostaram e leram para a turma. A 
seguir, foram destacados os seus elementos estruturais: versos, estrofes, ritmo,
rimas. Houve também audição de poesias utilizando o CD da Olimpíada de L.P .

 Observando, com cuidado, a praça em frente à escola, os alunos perceberam o 
estado em que se encontra o local, bem como refletiram sobre as condições do seu
entorno (praia, em especial) e da comunidade que utiliza esse espaço (Hotel 
Windsor, creches, residências, condomínios ).

 Os alunos ilustraram os poemas com desenhos da praça.

[FOTO]
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[FOTO]

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

     E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

     RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: 
QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php

[FOTO]
tweet

7ªcre
(192)
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns!!
É a leitura conquistando o universo da percepção, da mobilização, da reflexão e 
da conscientização.
Marleyde Fernando
Coord. Pedagógica
E.M. D. Pedro I
Postado por 
Marleyde F. Fernando
 em 02/08/2012 09:11

Excelente o trabalho de produção de poesias  e de textos . Parabéns!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 02/08/2012 23:01
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 25/07/2012
<TÍTULO>
PSE em Ação!

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, saúde.

A
professora Gwendolyn Sonia, do CIEP Adão Pereira Nunes, e a enfermeira Geiza 
colocaram em ação
o PSE, Programa
 Sa
de na Escola, com os alunos da turma 1.303. Elas utilizaram
 o livro/CD A Família Sujo, que conta a história de uma família que não se 
esmera na limpeza. Esta ação tem por objetivo ensinar às crianças, desde cedo, 
hábitos de higiene; a fim de desenvolver sua conscientização quanto a este tema 
e para que sejam capazes de cuidar do próprio corpo.

O 
PSE
 (Programa Sa
de na Escola) foi lançado em setembro de 2008. Este programa é resultado de uma 
parceria entre os Ministérios da Sa
de e da Educação, que tem por objetivo reforçar a prevenção à sa
de dos alunos brasileiros e construir uma cultura de paz nas escolas.

O programa está estruturado em quatro blocos: O primeiro consiste na avaliação 

Página 2009



RIOEDUCA 2
das condições de sa
de do estudante; o segundo trata da promoção da sa
de e da prevenção; o terceiro bloco do programa é voltado à educação permanente 
e capacitação de profissionais e jovens. O 
ltimo prevê o monitoramento e a
 avaliação da sa
de dos estudantes por intermédio de duas pesquisas: PENSE (Pesquisa Nacional de 
Sa
de da Escola) e Encarte Sa
de no Censo Escolar (Censo de Educação Básica).

[FOTO]

A equipe do PSE entrou em ação na turma 1.303, da 
professora Gwendolyn Sonia
,
do 
Ciep Adão Pereira Nunes
, com a
enfermeira Geiza
.

A professora da turma passou para os alunos o DVD 
A Família Sujo
, com o gru
po 
Cuidado que Mancha
. Ela recomenda a todos este DVD, que além de divertido é extremamente 
educativo.

[FOTO]

O grupo 
Cuidado que Mancha 
tem seu n
cleo formado por dois ga
chos: Gustavo Finkler e Jackson Zambelli. Musicalmente, a proposta do grupo é 
buscar a modernidade do timbre do acordeon, do clarinete, da tuba, do bandolim. 
As letras do grupo contam histórias absurdas de personagens que têm seu 
cotidiano invadido pelo realismo fantástico.

O 
Cuidado que Mancha 
la
nçou, em
 1995, o seu primeiro CD. O grupo é formado por Gustavo Finkler (violão e voz), 
Marcelo Delacroix (baixo e voz), Adriana Marques (voz), Sérgio Olivé (piano), 
Jorge Cardoso (acordeon), Jorge Matte (bateria) e Jackson Zambelli (percussão).
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[FOTO]
Integrantes
do grupo Cuidado que Mancha

Depois de assistirem ao DVD, a enfermeira Geiza contou a história 
A Família Sujo 
para os alunos da turma 1.303. As crianças ficaram encantadas!

A 
Família Sujo 
é um livro / CD que conta, de maneira divertida, a história de uma família que 
não se preocupa com a limpeza. Sérgio Sujo, o pai e Sula Sujo, a mãe, vivem 
momentos de atrapalhação quando a filha do casal, Silvia Sujo, desaparece em 
meio à sujeira. Este livro foi escrito por Gustavo Finkler e publicado pela 
Editora Projeto. 

Vamos conferir o trabalho realizado com os alunos da turma 1.303 pela professora

Gwendolyn Sonia 
e pela enfermeira 
Geiza
!

[FOTO]

Os hábitos de higine pessoal devem ser ensinados às crianças desde cedo, a fim 
de desenvolver sua conscientização e para que sejam capazes de cuidar do próprio
corpo de forma a promover
 sua sa
de e autoestima.

Parabéns à professora Gwendolyn Sonia e à enfermeira Geiza por oportunizar aos 
alunos momentos em que eles puderam conhecer e/ou consolidar bons hábitos de 
higiene através da cultura e da leitura de bons livros.

Envie o seu projeto / ação para ser publicado no Portal Rioeduca! Este espaço é 
seu! Aproveite para divulgar para toda a rede municipal de ensino o trabalho de 
excelência que você realiza na sua Unidade Escolar. Nós somos a se
X
ta CRE!

Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca 6
 CRE

Twitter: @PatriciaGed

E-mail
: 
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
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tweet

6ªcre
(247)

saúde
(45)

<COMENTÁRIOS>

Um belo trabalho de equipe!
Postado por 
gisele
 em 25/07/2012 08:30

Obrigada por divulgarem o trabalho realizado na minha turma, na minha escola. 
Fiquei muito feliz e parabéns para toda a equipe do Ciep Dr Adão Pereira Nunes. 
Bjkas para a equipe do Rioeduca 6ª CRE
Postado por 
Gwendolyn Sonia
 em 25/07/2012 16:46

Parabéns! Fico muito feliz com a divulgação desse trabalho.
Postado por 
Arlene Costa
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 em 28/07/2012 21:45
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 27/07/2012
<TÍTULO>
Proerd: Diga Não às Drogas!

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, saúde.

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro realizou na E. M. Maurice 
Materlinck, com os alunos do 5
 ano,
o projeto Proerd, Programa Educacional de Resistência às Drogas com o objetivo 
de prevenir o abuso de drogas e a prática de atos de violência entre estudantes.

O 
Programa Educacional de Resistência às Drogas
 - PROERD -
 consiste num esforço cooperativo da Polícia Militar, Escola e Família; visando,
através de atividades educacionais em sala de aula, prevenir o abuso de drogas e
a prática de atos de violência entre estudantes do Ensino Fundamental no país.

[FOTO]

O projeto
PROERD 
possibilita à escola complementar o seu PPP, segundo o que prescreve a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) em seu artigo 2
: 
A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade 
e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento
do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho
. 

[FOTO]

Com o conte
do baseado no modelo da educação afetiva, o cerne da filosofia do Proerd está na
previsão do aprendizado cumulativo, ou seja, através de um Plano de Estudos 
sequencial e que promova o conhecimento acumulado, utilizando-se de aulas 
interativas e expositivas, din
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micas de grupo, grupos cooperativos, demonstração por dramatização e resolução 
de exercícios.

[VÍDEO]

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro ofereceu o Programa Educacional de
Resistência às Drogas às turmas do 5
 ano da 
E.M. Maurice Maeterlinck
.
 Foram 17 lições ministradas pelo instrutor
CB PM Ricardo Lima
.

A formatura dos alunos do
PROERD
 contou com vários momentos de muita emoção: homenagem aos alunos 
aniversariantes de junho, entrega de certificado, homenagem ao instrutor, 
homenagem à escola, leitura da redação destaque, entrega de medalhas aos alunos 
destaques de cada turma e apresentação da m
sica do PROERD.

[VÍDEO]

Segundo a Direção da 
E. M. Maurice Maeterlinck
,
 a apresentação da m
sica do PROERD foi surpreendente e emocionante! Com coreografia própria, a m
sica
envolveu inclusive os responsáveis que estavam na arquibancada. Os policiais à 
frente ensinavam os passos para a mesa de autoridades. 

Vamos ver um pouco do trabalho que a 
Polícia Militar do Rio de Janeiro 
realizou com os alunos do 5
 Ano da 
E. M. Maurice Maeterlinck
. Vale a pena conferir!

[FOTO]

[FOTO]

A 
E. M. Maurice Maeterlinck 
agradece à PMERJ a parceria e ao excelente projeto realizado em prol de uma 
sociedade mais humanda e digna. A equipe pedagógica da escola espera que outros 
momentos como este se repitam e que o 
CB PM Ricardo 
e a 
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CB PM
 Fátima 
voltem a visitar os alunos e professores.

Você gostou desta postagem? O que você está esperando para enviar o seu projeto?
Utilize o espaço do Rioeduca para divulgar o seu trabalho e os projetos que sua 
escola realiza com os alunos em prol de uma educação mais humana e cidadã. Nós 
somos a se
X
ta CRE!

Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca 6
 CRE

Twitter: @PatriciaGed

E-mail:
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

6ªcre
(247)

saúde
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 27/07/2012
<TÍTULO>
Aprendi a Ler os Livros e a Ler o Mundo... Hoje Sou Professora!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, saladeleitura.
Alessandra Santos é o nome da aluna
que aprendeu na escola mais do que ler os livros, aprendeu a ler o mundo!

O tempo passou e agora ela
retorna para falar da import
ncia de tudo o que viveu na escola e para dizer com orgulho
que hoje é professora da Sala de Leitura! 

[FOTO]

Alessandra Santos, desde cedo, demonstrava interesse
pelos livros e por um lugar especial na escola: a Sala de Leitura.

Veja como foi marcante a postura da família e da escola para a formação desta 
professora, que continua apaixonada pelos livros:
Jamais me esquecerei dos anos que passei na Escola Municipal Rosa da Fonseca!
Lembro muito bem daqueles 
corredores-jardins
 e do enlouquecedor barulho que deles vinha. Penso que vivi ali a melhor fase da
minha vida.
Cheguei lá aos 10 anos de idade e a deixei aos 13. Cursei o meu antigo ginásio. 
Eu vinha de uma outra maravilhosa escola municipal de primário, onde, hoje, dou 
aulas.
Éramos um pouco crianças, um pouco adolescentes e muito, muito felizes. Sou de 
uma época em que as crianças ainda brincavam de correr, de esconder, de pular 
elástico, de cantar musiquinhas e de jogar 
Tazo
. 
A internet era uma coisa tão distante quanto a Lua, ao menos para mim. Celular 
era coisa rara. Com c
mera então, nem pensar. As máquinas fotográficas eram daquelas que faziam 
trec-trec
 e eram limitadas a, no máximo, 36 poses.
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     O que trago dessa fase é a imensa 
bagagem de experiências que adquiri nesses anos. Pegar ônibus sozinha, ter mais 
de um professor, ter liberdade de andar pelos corredores sem precisar ficar 
grudada na saia de uma 
tia
.
Mas, o mais importante de tudo isso: Aprendi a ler. Ler os livros e ler o mundo.

Não, eu não fui alfabetizada na antiga quinta série. Muito pelo contrário, 
aprendi a ler aos 4 anos de idade. Muito antes de entrar para a escola.
Mamãe nos comprava livros. Muitos. Livros da Disney, livros bíblicos, gibis e 
lia muito para a gente. Isso foi crucial para que fosse despertado o hábito da 
leitura em mim e nos meus três irmãos. 
Não lembro ao certo como visitei a Sala de Leitura do Rosa, mas lembro que 
sempre estava por lá na hora do recreio. Li todas as adaptações do Shakespeare, 
li Pedro Bandeira e todas as suas 
Drogas
. 
A Droga do Amor
, 
da Obediência
, conheci os 
Karas
. Pegava livros emprestado toda a semana e lia muito nas mesinhas de lá. Sempre 
tinha uma professora pedindo silêncio e sempre, sempre um aluno que insistia em 
contrariar essa regra fundamental. 
Em meio àqueles livros, descobri que o cheiro de que mais gosto é o cheiro que 
as páginas que um livro novo tem. Descobri que podemos e devemos sonhar. Percebi
que um livro é capaz de nos transportar, emocionar, divertir e, principalmente, 
ensinar. Sou uma apaixonada por livros e por Literatura! Esse gosto pela 
leitura, despertado na minha casa e desenvolvido na Escola 
Rosa da Fonseca
que foi o responsável pela minha escolha profissional e acadêmica.
Hoje sou professora da rede municipal de ensino, curso Letras na Universidade do
Estado do Rio de Janeiro e tive o imenso prazer de visitar essa querida escola 
para uma reunião de professores de Sala de Leitura.
Acho que esse sempre foi o meu lugar, afinal. Esse amor pela leitura que me faz 
ter mais livros do que roupas para vestir...

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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8ªcre
(193)

saladeleitura
(10)

<COMENTÁRIOS>

Ééééé da oitava!!!
Postado por 
Jô Cruz
 em 27/07/2012 11:45

Parabéns Alessandra Santos ! Eu também estudei meu primário todo na E.M General 
Osório e trabalhei na mesma por 32 anos (como professora 16 anos e como Diretora
Adjunta 16 anos) .
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 27/07/2012 15:47
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 01/08/2012
<TÍTULO>
Mais Educação e Cultura no CIEP Padre Paulo Corrêa de Sá
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<TAGS>
Tags: 
8ªcre, projetos, maiseducação.

O Programa Mais Educação foi criado pelo Ministério da Educação e Cultura com o 
objetivo de ampliar a jornada escolar proporcionando atividades de cultura e 
informação educacional e tecnológica. 

O
CIEP Padre Paulo Corrêa de Sá participa do programa e organizou uma Mostra das 
atividades realizadas no primeiro semestre.

[FOTO]

Ampliar espaços, tempos e oportunidades educativas; ofertar novas atividades 
educacionais e reduzir a evasão, a repetência e distorções de idade-série, por 
meio de ações culturais, educativas, esportivas, de educação ambiental, de 
educação em direitos humanos e de lazer. Esses são alguns dos principais 
objetivos do Programa Mais Educação, que visa qualificar a experiência educativa
das crianças e jovens das escolas p
blicas de ensino fundamental.

[FOTO]

O programa é composto por sete macrocampos, referentes ao acompanhamento 
pedagógico; ao meio ambiente; ao esporte e ao lazer; aos direitos humanos e à 
cidadania; à cultura e às artes, à inclusão digital; à sa
de, à alimentação e à prevenção.

O CIEP Padre Paulo está no programa desde 2011. Os alunos participam de 
diferentes oficinas e já apresentam aprendizagens significativas.

Para conscientizar a Comunidade Escolar da import
ncia do Programa, a equipe do CIEP organizou uma Mostra das ações que acontecem 
regularmente na escola.

[FOTO]

O Programa Mais Educação é uma oportunidade para os alunos que passam a
perceber a escola como um espaço de desenvolvimento integral.

No programa, os alunos participam de atividades de esporte, dança, aprendem 
sobre alimentação saudável, reciclagem e preservação do ambiente; tais 
experiências consolidam
o conhecimento para optar por uma vida mais saudável.

Os alunos apresentaram belíssimos trabalhos, o que tornou a Mostra do Mais 
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Educação no Ciep Padre Paulo um sucesso!

[FOTO]

Cada vez mais é notável a import
ncia das parcerias para o melhor desenvolvimento do sistema educacional.

No CIEP Padre Paulo, a turma 1401, orientada pela professora Aline C
mara, fala sobre uma parceria que é fundamental: escola e família!

Clique 
aqui
e assista ao vídeo que está no Blog da turma.

O Rioeduca parabeniza a equipe do CIEP Padre Paulo Corrêa de Sá pela Mostra de 
Atividades do Programa Mais Educação!

Sua escola participa de ações de melhoria da Educação Fundamental?

Compartilhe conosco!

Se você é da 8
 CRE, entre em contato comigo:

neildasilva@rioeduca.net

O que achou desta postagem?

Deixe um comentário.

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

8ªcre
(193)

maiseducação
(2)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns CIEP Padre Paulo Corrêa de Sá pela Mostra de Atividades do Programa 
Mais Educação! Trabalho encantador e merece nosso elogio e respeito.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 01/08/2012 00:18

Sou fã desta escola em que os alunos encontram mais do que só caderno, lápis e 
borracha! Criei meus 4 filhos na escola pública e sempre acreditei que a 
qualidade é um direito de todos! Parabéns, Neilda, por mostrar para todos a 
escola pública de hoje e quebrar tabus, preconceitos,... Um abraço!
Postado por 
Nilza F. da Silva
 em 01/08/2012 07:30

Parabéns a todos que acreditam nesta escola e trabalham para que ela tenha uma 
educação integral e não somente tempo integral.
Postado por 
Marilene
 em 01/08/2012 17:36
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 03/08/2012
<TÍTULO>
Os Caminhos do Poeta Cruz e Sousa

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, patronos.
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O poeta negro que teve a sorte de receber uma boa educação, retribui seu 
favorável destino sendo o autor de belos poemas que
marcam sua história na Literatura Brasileira.
João da Cruz e Sousa enfrentou o preconceito de seu tempo
e somente após a sua morte teve seu talento reconhecido.
Ele é o patrono de um Ciep em Padre Miguel, na 8
 CRE.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

     Fonte: 
jornaldepoesia.com.br 

[FOTO]
tweet

8ªcre
(193)

patronos

Página 2022



RIOEDUCA 2
(25)

<COMENTÁRIOS>

É gratificante quando o nosso trabalho e a nossa história ganham visibilidade 
nesse espaço tão importante. CIEP POETA CRUZ E SOUSA
Postado por 
Daniele Rodrigues
 em 05/08/2012 10:59

Muito legal conhecer um pouco da história do patrono do Ciep Poeta Cruz e 
Sousa.Parabéns Neilda!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 05/08/2012 23:25

sinto-me privilegiada em trabalhar em uma unudade de esducação infantil que leva
o nome deste poeta tão conceituado como JOÃO DA CRUZ E SOUZA
Postado por 
marli schlickmann
 em 07/08/2012 20:53
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 01/08/2012
<TÍTULO>
Troféu Green Nation Fest

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, meioambiente, eventos, concursos, riodeleitores.

A professora Márcia Cristina Neves Reis, da Sala de Leitura no CIEP Zumbi dos 
Palmares
 e PI de Língua Portuguesa na E. M. Monte Castelo, foi uma das ganhadoras do 
troféu Green Nation Fest, na categoria melhor roteiro de ficção no j
ri popular.

O 
Green Nation Fest 
é um festival interativo e sensorial que estimula o p
blico visitante a agir por um mundo mais sustentável. O evento trata de questões
ambientais de maneira descontraída, usando cinema, educação, esporte e moda para
abordar o assunto.

[FOTO]
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Este evento re
ne uma amostra competitiva de filmes, roteiros de ficção, projetos 
arquitetônicos, blogs, microblogs, álbuns de fotos e cartoons com a temática da 
sustentabilidade ambiental e qualidade de vida.

A professora 
Márcia Cristina Neves Reis 
foi uma das ganhadoras do troféu 
Green Nation Fest
, na categoria melhor roteiro de ficção no j
ri popular. Ela é professora de Língua Portuguesa, desenvolve projetos 
pedagógicos e escreve poesias, contos, artigos e literatura infantil. Tem curso 
de roteirista e ama literatura e cinema.

[FOTO]

A
 professora 
Márcia Cristina 
concorreu com o roteiro de ficção 
A Menina que não poupava água
. Este texto conta a história de Thalita, uma menina que tem o costume de gastar
água e não acredita que um dia esse recurso poderá deixar de existir no planeta.
Uma noite Thalita tem um estranho sonho que a faz pensar mais seriamente no 
assunto.

Com este roteiro de ficção, a 
professora Márcia 
estará ajudando a todos a se conscientizarem que economizar é a melhor forma de 
valorizar esse líquido tão precioso e para que isso se fundamente, as atitudes 
diárias são capazes de fazer a diferença.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Paciência e perseverança são qualidades de que um roteirista necessita e muito. 
Este profissional tem que ter um grande amor pela arte. Essas são 
caracterísitcas que descrevem a professora 
Márcia Cristina Neves
. Caracterísiticas estas que deixam aflorar a sua criativiade, dinamismo, 
firmeza, flexibilidade, ousadia e, acima de tudo, sensibilidade artística.

Parabéns, prof.
 Márcia Cristina! Ganhar
 o troféu Green Nation Fest
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 demonstrou todo o seu talento e grande conhecimento literário. É um orgulho 
tê-la como professora da nossa rede!

Envie o seu projeto para ser publicado no Portal Rioeduca! Utilize este espaço 
para divulgar o trabalho que você realiza na sua Unidade Escolar! Nós somos a se
X
ta CRE!

Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca 6
, CRE

Twitter: @PatriciaGed

E-mail:
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]

6ªcre
(247)

eventos
(210)

riodeleitores
(165)
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concursos
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<COMENTÁRIOS>

Obrigada, Marilene! Você, como sempre, tão gentil!
Adorei a matéria, Patrícia. Caprichou, hein...rsrs Para mim também é uma grande 
honra pertencer à nossa rede municipal. Amo o que faço! Bjos
Postado por 
Márcia Cristina Neves Reis
 em 03/08/2012 17:22
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 03/08/2012
<TÍTULO>
Anfitriões do Futuro

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, visitas, meioambiente, protagonismojuvenil.

Através do projeto Anfitriões do Futuro, as turmas 1.501 e 1.502, da E. M. 
Cláudio Ganns, realizaram uma visita cultural à Ilha Fiscal. Com este
projeto, procura-se
conscientizar os alunos que eles fazem parte da cidade do Rio de Janeiro e devem
fazer dela a sua casa. 

A Prefeitura do Rio de Janeiro, através da Riotur, lançou o projeto 
Anfitriões do Futuro
.
 Este projeto conta com dois ônibus exclusivos e uma equipe de 50 guias e 
monitores amplamente treinados para apresentar a cidade, seus encantos e sua 
história. Somente em 2012, serão beneficiados cerca de 13 mil alunos da rede p
blica municipal de ensino (entre 9 e 11 anos).

O Rio de Janeiro vai sediar eventos importantes como a Copa do Mundo, a Jornada
 Mundial da Juventude, a Copa das Confederações e os Jogos Olímpicos. É 
importante fazer com que a criança tenha orgulho de ser carioca hoje, para que 
amanhã possa ser uma anfitriã feliz em mostrar o que nós temos de melhor. 

Para se tornar um 
Anfitrião do Futuro
, cada criança deve se sentir parte da cidade e fazer dela a sua casa, disse o 
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Secretário Especial de Turismo e Presidente da Riotur Antônio Pedro Figueira de 
Mello, ressaltando que
 atividades com este perfil melhoram a autoestima e refletem positivamente no 
desempenho escolar.

[FOTO]

O objetivo deste projeto é conscientizar os alunos de que a cidade é patrimônio 
de todos. Durante os passeios, são realizadas ações educativas que mostram a 
import
ncia do turismo e da preservação do patrimônio e do meio ambiente, com a 
intenção de
 criar nas crianças o senso de pertencimento em relação à cidade e ensinar as 
principais caracterísiticas de um bom anfitrião.

Os passeios acontecem de março a junho e de agosto a novembro de 2012. Dois 
ônibus turísiticos, com capacidade para 42 crianças cada um, levam os alunos 
para roteiros turísticos do Rio de Janeiro. Os passeios acontecem de 2
 a 6
 feira.

[FOTO]

Os alunos do 
5
 Ano 
da
E. M. Cláudio Ganns 
participaram do projeto 

Anfitriões do Futuro 
e realizaram um passeio para a 
Ilha
Fiscal
. Os alunos contaram com a parceria e orientação de suas professoras 
Maria da Glória
, da turma 1.501 e 
Elga
, da turma 1.502.

[FOTO]

A 
llha Fiscal 
é um paraíso cultural bem perto de
 você; localiza-se na Baía de Guanabara e foi primitivamente denominada Ilha dos
Ratos.
O seu atual nome provém do fato de ali ter funcionado o posto da Guarda Fiscal, 
que atendia o porto da então capital, no século XIX.
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A Ilha celebrizou-se por ter abrigado o famoso baile da Ilha Fiscal, a 
ltima Grande Festa do Império antes da Proclamação da Rep
blica. Atualmente, abriga um museu histórico-cultural, mantido pela Marinha do 
Brasil.

[FOTO]

Vamos ver abaixo alguns momentos importantes da visita dos alunos da 
E. M. Cláudio Ganns 
à 
Ilha Fiscal
.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Parabéns à SME por proporcionar aos nossos alunos a oportunidade de conhecer o 
Rio de Janeiro, ampliando seus horizontes e se apoderando dos espaços da cidade.

Parabéns às professoras Elga e Maria da Glória por embarcarem nesta viagem 
emocionante ajudando, desta forma, a desenvolver a consciência da preservação do
meio ambiente e do patrimônio físico e cultural da cidade; fatores básicos para 
uma vida cidadã responsável e de qualidade.

Parabéns, especialmente, aos nossos Anfitriões do Futuro do 5
 Ano da E. M. Cláudio Ganns. A cidade é patrimônio de todos! Divulguem esta 
ideia!

Gostou desta postagem? Faça uma visita no blog da E. M. Cláudio Ganns e conheça 
outros projetos e atividades realizados pela escola 
http://escolaclaudioganns.arteblog.com.br
. Nós somos a se
X
ta CRE!

Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca 6
 CRE
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Twitter: @PatriciaGed

E-mail
: 
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

6ªcre
(247)

meioambiente
(95)

protagonismojuvenil
(73)

visitas
(62)

<COMENTÁRIOS>

Nossas professoras e alunos voltaram encantados deste passeio. Uma grande 
oportunidade que nossa escola teve.
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O prazer de um passeio e a riqueza cultural imensurável do que aprenderam.

É uma alegria ver nossa escola no Rioeduca!
Obrigada Patricia Fernandes pela postagem.
Nós somos a seXta CRE!

Visitem nosso blog! Será uma alegria!
escolaclaudioganns.arteblog.com.br

Um forte abraço,
Valdéris Dassi (Val)
Postado por 
Valdéris Dassi
 em 03/08/2012 11:19

Parabéns EM Cláudio Ganns pela maravilhosa oportunidade de mostrar às nossas 
crianças o quanto nossa cidade é maravilhosa!
Postado por 
KATIA BARBOZA
 em 03/08/2012 11:33

Parabéns! Projeto maravilhoso.Muito importante a criança ter a noção de que é um
cidadão e reside na Cidade Maravilhosa.
Postado por 
Francisca Liduina
 em 04/08/2012 20:57
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 25/07/2012
<TÍTULO>
Feira Interdisciplinar de Sustentabilidade

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, meioambiente, protagonismojuvenil, blogsdeescolas.
[VÍDEO]

Dando continuidade ao projeto, cujo lançamento registramos no post 
Sustentabilidade e Ação na E. M. Brigadeiro Faria Lima
, foi realizada a Feira Interdisciplinar de Sustentabilidade. É a E. M. 
Brigadeiro Faria Lima, 3
 CRE, projetando o futuro.

Desde o aniversário que a escola respira o tema da sustentabilidade. A palestra 
foi o pontapé inicial do projeto. Eles se prepararam para o momento da feira em 
que todos poderiam interagir com as ações e reflexões da sala ao lado.
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[FOTO]

Então, projeto elaborado e convite feito era hora de colocar mãos à obra. Cada 
turminha se organizou na divulgação de seus projetos ligados à água, ao solo, 
ecossistema, reciclagem, figuras importantes na preparação do futuro. A 
professora Gelmany produziu, com seus alunos, a reflexão visual sobre o assunto.

[FOTO]

A confecção dos objetos, vídeos e trabalhos a serem apresentados agitou a escola
em torno do tema. E, se é uma feira, a variedade precisa ser contemplada. O tema
costura as exposições, mas o enfoque e apresentações foram bastante 
diversificados, como o próprio tema salienta.

[FOTO]

Chegado o grande dia 19 de junho, as apresentações foram din
micas e ninguém ficou cansado de aprender nem de ensinar. Afinal, todos tinham o
que dizer ou o que mostrar para conscientizar sobre a urgência da busca da 
sustentabilidade em nossas vidas.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

A dança apresentada pelos alunos resume um pouco do trabalho da escola como um 
todo. Confiram em destaque o vídeo. Veja como a diversidade musical utilizada 
para mostrar as cores da coleta seletiva apresentam a sinfonia de trabalhos da 
escola com maestria. Para maiores detalhes de cada apresentação e do projeto 
como um todo, acessem o 
Blog da Brigadeiro
 nas postagens do mês de junho e início de julho. Eles aguardam sua visita.

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Lindos trabalhos! Parabéns!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 25/07/2012 19:33

A Equipe da Brigadeiro Faria Lima éstá muito feliz com a divulgação de nosso 
trabalho. Agradecemos a Equipe do Rio Educa!
Postado por 
Larissa
 em 25/07/2012 21:13

Foi um pensar e agir coletivo durante várias semanas, culminando numa feira 
interdisciplinar com a presença  participativa  dos alunos. Atividade que com 
certeza marcou e ficará na lembrança.
Postado por 
Olivia de Moraes
 em 25/07/2012 22:31
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Sexta-feira, 27/07/2012
<TÍTULO>
Blog da E. M. Acre 3ª CRE

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, artesvisuais, blogsdeescolas.

As novas tecnologias abrem as portas da escola para o mundo. É assim que a 
Escola Municipal Acre está envolvendo seus alunos: com as portas e janelas 
abertas.

O uso de blog educacional vem se disseminando em nossa rede. Afinal, ele 
aproxima alunos, professores e responsáveis e divulga as ações que antes ficavam
entre as quatro paredes da escola. A E. M. Acre mergulhou de cabeça nessa onda. 
Além da criação do blog, a equipe investiu, também, em um site para que nada 
passasse sem registro. O site, apesar da pouca oportunidade de interação, cumpre
bem a tarefa de divulgação dos projetos desenvolvidos pela escola. Na imagem, um
destaque da página inicial e da seção Portfólio, onde os trabalhos dos alunos 
aparecem.

[FOTO]

Para não abrir mão da interação, o blog também foi criado e proporciona um 
verdadeiro show de imagens ao registrar algumas ações da escola. A qualidade das
imagens e a escolha criativa dos 
ngulos ampliam a beleza dos momentos registrados.

[FOTO]

O registro privilegia as ações dos alunos. As maquetes exoõem os contos infantis
trabalhados pelo 6
 ano. A presença da escola na abertura dos Jogos Estudantis, os trabalhos sobre 
a Rio +20, o início do projeto Cine Acre e, até mesmo, a reforma da fachada da 
escola ganham contornos mais bonitos.

[FOTO]

Na maioria das vezes, o blog é apenas uma plataforma para que a escola possa se 
aprofundar no uso das tecnologias e na interação entre os atores da comunidade 
escolar. Assim, vemos por lá a divulgação do grupo de discussão Artes Acre dos 
alunos da Prof.
 Edilaine Barros. O grupo funciona no Facebook, rede social em franco 
crescimento para usos educacionais. Nesse tipo de interação, o professor não é o

nico responsável pelo conte
do a ser discutido. Os alunos têm liberdade para propor temas e reflexões e 
adquirir conhecimento mesmo sem a ação direta do mestre.

[FOTO]
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Faça uma visita ao blog, siga-o e aguarde as novidades para o próximo semestre. 
Observe com atenção as imagens que ilustram os posts, pois vale a pena um 
segundo olhar.

[FOTO]

[FOTO]
tweet

blogsdeescolas
(402)

3ªcre
(223)

artesvisuais
(68)

<COMENTÁRIOS>

Este trabalho é muito importante para a equipe da E.M.Acre. Agradeço a todos que
colaboraram para a sua concretização.
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Postado por 
Elizabete
 em 27/07/2012 11:42

Parabéns!
Postado por 
Marilza
 em 27/07/2012 15:24

Excelente trabalho. O blog e o site estão muito bons! Sou totalmente a favor da 
utilização dos blogs ,sites e redes sociais pelas escolas e professores,como um 
recurso possível a efetivação e troca para uma aprendizagem significativa. 
Parabéns a toda equipe da Escola Municipal Acre e a Angela Regina pela postagem.
 Muita Luz para todos!
Postado por 
Maria Delfina
 em 27/07/2012 16:14

Escola linda, equipe maravilhosa!! Tenho orgulho de fazer parte desta equipe!! E
q continuem as nossas conquistas!!!!
Postado por 
Geovana Louzada
 em 28/07/2012 22:15

Adorei o site e blog. Parabéns equipe da escola Acre  .Sucesso!!!!
Postado por 
MONICA FONSECA
 em 29/07/2012 21:43

Temos um longo caminho pela frente no uso das tecnologias em prol da educação, 
mas já demos alguns passos. Obrigada pelo apoio de todos e à Angela Regina pela 
divulgação do nosso trabalho.
Postado por 
Edilaine Barros
 em 31/07/2012 19:44

Estamos muito felizes por ver nossa escola trabalhando com novas tecnologias e 
envolvendo os alunos num ambiente de troca e aprendizagem. Vamos continuar 
acreditando que somos capazes de fazer sempre o melhor! Parabéns especial para 
nossa professora Edilaine.
Postado por 
Ângela Santana
 em 04/08/2012 18:22
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 07/08/2012
<TÍTULO>
Escola de Pais no Blog do EDI Professora Ruth Cardoso
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<TAGS>
Tags: 
7ªcre, escoladepais, blogsdeescolas.

O Blog do EDI Professora Ruth Cardoso mostra que a Escola de Pais
 foi um
momento de troca entre os responsáveis e com muitos momentos de reflexões para o
sucesso dos alunos.

[FOTO]

A Escola de Pais aconteceu no dia 4 de agosto, em todas as escolas da rede 
municipal. No EDI Professora Ruth Cardoso, os responsáveis puderam assistir ao 
vídeo
Bumerangue da Gentileza
, que mostra pequenos atos de solidariedade no cotidiano e puderam refletir 
juntos sobre a import
ncia de tema.

Além disso, foram informados sobre o Pacto Carioca pela Alfabetização e a import
ncia de pais e professores estreitarem laços para o sucesso das crianças na 
aprendizagem. O compromisso deve ser de todos.

Os pais também ficaram sabendo da Semana da Educação Infantil que acontecerá no 
período de 20 a 25 de agosto, onde poderão conhecer mais sobre a din
mica da rotina escolar de seus filhos.

[FOTO]

 Responsáveis assistindo aos vídeos durante
a Escola de Pais

Os responsáveis também puderam assistir dois vídeos feitos pela professora de 
Educação Física Gilmara Ester, mostrando as crianças durante atividades 
realizadas no Projeto Conto de Fadas.

Momentos de reflexão, sobre a intencionalidade do brincar na Educação Infantil, 
foram abordados através da exibição do 
Território de Brincar.

[FOTO]

Nas salas das turmas, um dos momentos mais esperados, conversar com as 
professoras sobre o desenvolvimento dos filhos. A reunião aos sábados 
possibiltou aos pais, que trabalham durante a semana, um momento 
nico e fundamental de encontro e participação maior na vida escolar das 
crianças.

Em Solenidade ocorrida na Escola de Formação do Professor Carioca, aconteceu o 
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lançamento do PACTO CARIOCA PELA ALFABETIZAÇ
O. A Secretária Claudia Costin e a Coordenadora Geral do Ensino Fundamental do 
MEC, Lucia Couto, firmaram este compromisso com as Coordenadorias de Educação.

Metas acordadas :

1 - toda criança de Educação Infantil imersa em ambiente letrado e iniciando seu
processo de alfabetização;

2 - toda criança capaz de ler e escrever textos adequados a sua idade ao final 
do 1
 ano do Ensino Fundamental;

3 - toda criança com a alfabetização consolidada ao final do 3
 ano do Ensino Fundamental.

Metas a serem alcançadas da Educação Infantil - modalidade Creche ao 3
 ano.

Estas metas deverão ser atingidas com o trabalho de todos: CRE, Escolas , EDIs, 
Creches, Direção, Professores, Funcionários e Responsáveis.

Clique na imagem abaixo para conhecer mais o trabalho do 

EDI Professora Ruth Cardoso:

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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blogsdeescolas
(402)

7ªcre
(192)

escoladepais
(5)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 09/08/2012
<TÍTULO>
E. M. Jorge Amado Comemora o Centenário de seu Patrono

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos.

A E. M. Jorge Amado
 está proporcionando aos alunos diversas vivências sobre a 
 vida e obra do escritor, desde o início do ano letivo, através do projeto Jorge
Amado 
 100 anos.

[FOTO]

No dia 10 de agosto, é comemorado o centenário do nascimento do escritor Jorge 
Amado. Entre as atividades desenvolvidas na E. M. Jorge Amado, temos 
Jorge na Roda
, que acontece
 na sala de leitura
 e que visa contar histórias do autor, que serão desdobradas em outras produções
realizadas pelos alunos .
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[FOTO]

Em abril, o 1
ano participou da contação das histórias
Gato Malhado e a Andorinha Sinhá 
e também realizou diversas atividades.

[FOTO]

No mês de maio, a vida do escritor também serviu de inspiração para as 
atividades desenvolvidas. Afinal, pode-se dizer que Jorge Amado teve muitas mães
e todas participaram de sua vida de várias formas: Eulália, a mãe que o gerou, 
com quem aprendeu a ler e a escrever. Mãe que sempre esteve presente desejando 
que seu filho pudesse ter chance de melhorar de vida através da escola; a mãe 
Menininha do Gantois, a mãe religiosa; a mãe que gerou seus filhos: Zélia, mãe, 
mulher e o grande amor de sua vida.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Sala de Leitura

A Sala de Leitura Zélia Gattai tem feito releituras das obras de Jorge Amado, de
forma a tornar a obra do escritor mais acessível aos alunos da escola. Através 
da pintura de trechos e cenas das histórias em caixas de papelão, a temática da 
obra do escritor pode ser contada e recontada, inclusive pelas crianças menores.
As professoras da Sala de Leitura, Darose e Maria Antonia, estão à frente deste 
trabalho, que também será exposto para a comunidade escolar, em breve.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Homenagem Especial no Mês de Agosto
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Durante o mês de agosto, a escola realizará várias atividades em homenagem aos 
100 anos de Jorge Amado. No dia 10 de agosto, acontecerá a cerimônia de 
abertura, onde os alunos do 2
ano apresentarão relatos da vida do autor e a capoeira, com orientação dos 
professores de Educação Física. Será hasteada a bandeira da Bahia, estado de 
nascimento de Jorge Amado.

No dia 22 de agosto, será a vez do 3
ano apresentar 
Capitães de Areia
. No dia 29 de agosto, o 4
ano e a Educação Especial, com m
sicas do Dorival Caymmi. No dia 30 de agosto, será a culmin
ncia do projeto, com exposição de trabalhos e a vez das Baianinhas e 
Capoeiristas da Educação Infantil se apresentarem.

[FOTO]

     Para conhecer mais sobre a vida e obra 
de Jorge Amado:
http://educacao.uol.com.br/biografias/jorge-amado.jhtm

     Fundação Casa de Jorge Amado:
http://www.jorgeamado.org.br/?page_id=75

     Para conhecer o
blog da E.M. Jorge Amado:
http://www.emjorgeamado.blogspot.com.br/

[FOTO]
tweet
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(334)
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<COMENTÁRIOS>

Amei os trabalhos e o" Projeto Jorge Amado  100 anos."Conhecer um pouco da vida 
e obra do patrono é muito bom para os alunos e ainda mais quando se trata do 
nosso grande escritor Jorge Amado.Parabéns equipe da E.M.Jorge Amado.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 09/08/2012 10:58

Lindos trabalhos! Que escola bonita e talentosa! Orgulho para a Rede Municipal! 
Parabéns, pela postagem! A ideia da caixa precisa ser compartilhada... rsrsr!
Postado por 
Neilda Silva
 em 09/08/2012 15:33
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 14/08/2012
<TÍTULO>
Letramento no Blog da Profª. Ana Luisa

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, educaçãoinfantil, letramento, alfabetização.

 O blog da professora Ana Luisa Ramos acabou de completar quatro anos. É um 
espaço de divulgação dos trabalhos realizados nas suas turmas de Educação 
Infantil da E. M. Roberto Burle Marx,  localizada em Jacarepaguá.Em 2012, a 
professora está com a turma EI-10.
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Um dos trabalhos  que fazem parte do portfólio digital da professora Ana Luisa 
Ramos, no seu blog, é sobre letramento. Um trabalho rico e interessante que 
desperta nas crianças da Educação Infantil, da Escola Roberto Burle Marx, o 
encanto pelas letras desde cedo.

[FOTO]

Segundo o blog, em junho, foram iniciados os preparativos para a tão esperada 
festa de aniversério do Seu Alfabeto ; tudo foi preparado com as crianças. O 
projeto teve início em março na turma EI-10.D

esde a lista de convidados, convites até a listagem do que precisamos para 
organizar uma festa de aniversário (comidas, músicas,brincadeiras,presentes…).

A turminha curtiu cada detalhe e contou os dias para a grande festa no 
calendário da turma.

No dia da festa, cada aluno trouxe um prato de doce ou salgado para a festinha 
de aniversário do Seu Alfabeto, assim como um presente que começava com a letra 
inicial do seu nome. Cada aluno representou uma letra convidada da história, e 
assinou no livro de presença da festa.

[FOTO]

Foram recebidos convidados ilustres como a diretora Sara, Lyane (diretora 
adjunta da escola), Heloísa (coordenadora), Marineide (da portaria), Ondina e 
Eliane (inspetoras), assim como as merendeiras, a Tia Neia, a turminha da Tia 
Maristela (que preparou cartões para os aniversariantes) e as professoras 
Rosângela e Fernanda, que também prestigiaram a festinha.

[FOTO]

[FOTO]

Todos se divertiram muito, e desta forma realizamos a culminância desse projeto 
de leitura que iniciou-se em março com a chegada do Seu Alfabeto em nossa sala.

[FOTO]

Pelas fotos, dá pra ver o quanto a turminha curtiu esse dia!!! Agora  é só 
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esperar pelo   dia da tarde de autógrafos do livro que está sendo confeccionado,
recontando a história do projeto que fechará o nosso trabalho .

[FOTO]

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!    

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

 E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

 RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php

[FOTO]
tweet
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educaçãoinfantil
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<COMENTÁRIOS>

Amei o blog .Parabéns!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 14/08/2012 17:23

Parabéns a professora Ana Luisa! Seu trabalho é digno de admiração!
Postado por 
Ana Lolita Canavitsas
 em 14/08/2012 23:57
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 16/08/2012
<TÍTULO>
O Sucesso do CIEP Pablo Neruda e E. M. Roberto Burle Marx no IDEB

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, ideb, projetos.

O resultado do IDEB 2011 saiu na tarde desta terça-feira, 14 de agosto. As 
escolas da Prefeitura avançaram no IDEB e o Rio está entre as cinco melhores 
capitais do País no Ensino Fundamental. O CIEP Pablo Neruda e a Escola Municipal
Roberto Burle Marx, ambos pertencentes à 7
 CRE,
 tiveram um ótimo resultado.

[FOTO]

Considerando o resultado do IDEB 2011, na 7
CRE, o CIEP Pablo Neruda ficou em 1
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 lugar nos anos iniciais, em 2
 lugar no ranking geral das escolas da prefeitura do Rio e em 5
 lugar no ranking nacional. Já nos anos finais, a Escola Municipal Roberto Burle
Marx ficou em 1
 lugar na 7
CRE, também em 1
 lugar no ranking geral da prefeitura e ainda ficou em 4
lugar no ranking geral do país.
 Fonte:Portal da Prefeitura do Rio de Janeiro
http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/exibeconteudo?article-id=3066949

No ranking geral, também não podemos deixar de citar o CIEP Glauber Rocha, 
terceiro melhor colocado no ranking nacional (6
 CRE).

CIEP PABLO NERUDA

O CIEP Pablo Neruda está localizado na Taquara e atende cerca de 800 alunos 
diariamente, da Educação Infantil ao 6
 ano do Ensino Fundamental.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Das ondas do rádio, o CIEP PABLO NERUDA parte para navegar em todos os tipos de 
mídia, globalizando as informações e usando o conhecimento em ações e 
transformações sociais, culturais e sustentáveis, temas sempre presentes no 
Projeto Pedagógico da Unidade Escolar.

O 
Rioeduca 
perguntou:

A que é atribuído o sucesso do resultado no IDEB?

O sucesso é o resultado do compromisso profissional dos funcionários, 
valorização e participação da Comunidade Escolar e a parceria da Secretaria 
Municipal de Educação.

ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO BURLE MARX

A Escola Roberto Burle Marx está localizada em Jacarepaguá e atende cerca de 600
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alunos diariamente, da Educação Infantil ao 9
 ano.

[FOTO]

O
 Projeto Político Pedagógico da Escola Municipal Roberto Burle Marx tem como 
objetivo preparar o aluno para a competitividade que a sociedade impõe; formar 
vencedores intelectuais, sociais e pessoais através do incentivo e 
acompanhamento do seu dia-a-dia, conhecendo e respeitando a história de cada um,
e 
garantir o conhecimento e o domínio de diferentes tecnologias mantendo-os 
conectados ao mundo .

O 
Rioeduca
 perguntou:

A que é atribuído o sucesso do resultado no IDEB?

Quanto ao nosso IDEB, acredito que retrate o compromisso de TODOS desta Escola 
com o sucesso de nossas crianças, para que, ao deixarem o nosso convívio para 
lançarem voos mais altos, possam fazê-lo com segurança e capacidade de enfrentar
toda e qualquer situação com autoconfiança e, assim, nunca desistam de atingir 
seus objetivos.

[FOTO]

[FOTO]

Parabéns as equipes e alunos das duas escolas pelos resultados alcançados!

Para saber mais sobre o resultado do IDEB 2011 :

http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/exibeconteudo?article-id=3066949

Confira, também, a postagem sobre o CIEP Glauber Rocha, que é o terceiro melhor 
do Brasil 
no IDEB:

http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=2555

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE
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E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php

[FOTO]
tweet

projetos
(334)

7ªcre
(192)

ideb
(8)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns equipe e alunos da  E.M  Roberto Burle Marx  e  do CIEP Pablo Neruda  
pelas conquistas.
Postado por 
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Fatima Lucia Braga
 em 16/08/2012 00:18

Parabéns ao CIEP Pablo Neruda e a EM Roberto Burle Max, pelo excelente 
desempenho no IDEB, atribuindo a toda equipe esse sucesso.
Postado por 
Regina Bizarro
 em 16/08/2012 08:23

Parabéns, todos estão orgulhosos!
Reflexo de muito trabalho e dedicação!
Postado por 
Dilma Vianna
 em 16/08/2012 10:31
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 07/08/2012
<TÍTULO>
É a Serrinha Mostrando seu Trabalho!

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, patronos, blogsdeescolas.

A brincadeira e o jogo precisam 
vir à escola
, se acreditamos na import
ncia do 
brincar
 para o desenvolvimento do sujeito
...

Assim, a E. M. Mestre Darcy do Jongo, na Serrinha, bairro de
Madureira, justifica seu trabalho no recém-criado blog da escola, usando esta 
citação da Multieducação.

As Oficinas de blogs educativos são muito importantes na nossa rede, pois 
possibilitam escolas e professores
compartilharem
trabalhos
 de
seus alunos através dos
portfólios digitais
. Essa prática ainda
é desafiante para alguns, mas
para muitas
escolas e professores já faz
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parte do dia a dia.

É o que está acontecendo
com a Escola Municipal Mestre Darcy do Jongo, que participou de uma das 
Oficinas de Blogs
 na 5
 CRE.

A Escola está localizada na Praça Barbosa de Oliveira, s/n
, na Comunidade da Serrinha, no famoso bairro de Madureira. 

Na direção da Mestre Darcy do Jongo estão as professoras Ros
ngela de Oliveira e Dina L
cia.

O perfil do blog
registra 
A brincadeira e o jogo precisam 
vir à escola
, se acreditamos na import
ncia do 
brincar
 para o desenvolvimento do sujeito. Muito pode ser trabalhado a partir de jogos 
e brincadeiras. Contar e ouvir histórias, dramatizar, jogar com regras, correr, 
fazer de conta, desenhar, entre outras atividades l
dicas, constituem excelentes momentos para a aprendizagem
 (MULTIEDUCAÇÃO, pág.8). Através dessa prática,
a

 escola escolheu trabalhar com projetos, porque estes trazem em seus temas 
questões sociais que afetam a comunidade, possibilitando aos alunos maior 
oportunidade de se manifestar e interferir dentro e fora da sala de aula. Com 
isso, a intenção é provocar a participação, o questionamento e a reconstrução 
das práticas sociais dos moradores do bairro
.

Ainda em fase de adaptação ao portfólio digital, a escola está aos poucos 
desenvolvendo o hábito de registrar atividades, principalmente aquelas
que impactaram a aprendizagem de seus alunos.

Em junho de 2012, a E.M. Mestre Darcy do Jongo desenvolveu o Sub-projeto 
Meio Ambiente
, e através dele

as turmas estão aprendendo sobre como cuidar da natureza e não destruí-la.

A partir daí, a

turma EI-30, da professora Silvia Falcão e das agentes auxiliares Marli, Mara e 
Carla, descobriu que aproveitar o lixo e transformá-lo em trabalho é uma ótima 
ação. A turminha também plantou sementes de feijão e girassol em garrafas pet. 
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Foi uma experiência maravilhosa.

[FOTO]

[FOTO]

O Jongo e o Patrono da E.M. Mestre Darcy do Jongo

Expressão musical coreográfica trazida de Angola para o Brasil pelos negros 
bantos, o jongo é uma dança de roda e umbigada executada ao som de dois tambores
(candongueiro e caxambu). Ainda hoje é encontrado em algumas cidades do interior
do sudeste brasileiro. Na cidade do Rio de Janeiro, seu principal reduto é o 
Morro da Serrinha, no sub
rbio de Madureira.

A trajetória dos jongueiros da Serrinha se mistura com a história do Rio. Com o 
fim da escravidão, em 1888, os negros das fazendas de café (principalmente 
aquelas do vale do rio Paraíba) foram para a capital em busca de emprego, 
instalando-se primeiramente no centro da cidade e, logo em seguida, nos morros. 
Ali, deram continuidade à tradição de seus ancestrais. Cada comunidade fazia seu
tipo de jongo, com especificidades de ritmo, dança e improviso vocal. Sem muito 
esforço, é possível dizer que o jongo é uma espécie de avô do samba.

O movimento artístico remanescente na Serrinha tornou-se exceção graças à 
iniciativa do percussionista Mestre Darcy Monteiro (1932-2001). 

Na década de 1960, percebendo que a dança corria o risco de desaparecer 
definitivamente, ele pediu permissão à sua mãe, Vovó Maria Rezadeira 
(1902-1986), matriarca do jongo, e abriu as rodas para que jovens e crianças 
pudessem participar, aprender e conservar a festa, que até então era exclusiva 
para adultos.

Texto
adaptado do 
blog de Alexandre Pavan

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Vamos conhecer
o trabalho que a E.M. Mestre Darcy do Jongo desenvolve? 

Então, acesse o
blog

Página 2050



RIOEDUCA 2
http://mestredarcydojongo.blogspot.com.br/
 e acompanhe.

Professor, quer publicar um projeto ou uma atividade da sua escola que fez a 
diferença na vida de seus alunos? Quer enviar um relato de experiências? Então, 
escreva para o Rioeduca, clicando 
SOBRE NÓS
 e contate o professor representante da sua CRE.

Regina Bizarro_ Representante do Rioeduca, 5
 CRE

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

[FOTO]
tweet

blogsdeescolas
(402)

5ªcre
(268)
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patronos
(25)

<COMENTÁRIOS>

Brincar é uma maneira da criança conhecer o mundo e aprender.Parabéns pelo lindo
trabalho com os pequeninos.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 08/08/2012 23:21
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 10/08/2012
<TÍTULO>
Quem Conta Um Conto, Aumenta o Encanto

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, projetos.

A Creche Municipal José Raimundo de S. Alves está desenvolvendo o projeto 
Quem Conta Um Conto, Aumenta o Encanto
, mesclando leitura e arte com seus
alunos 

A Creche Municipal José Raimundo de Souza Alves, localizada na Comunidade do 
Morro Faz Quem Quer, em Rocha Miranda, criou o projeto 
Quem Conta Um Conto, Aumenta o Encanto
, com o objetivo de desenvolver nas crianças o gosto pela leitura, assim como 
pela arte.

Apresentação do Projeto 
Quem Conta Um Conto, Aumenta o Encanto

A Creche planejou atividades motivadoras e instigantes na área da leitura, tais 
como o uso de diversas mídias impressas e tecnológicas, dramatizações, teatro de
fantoches, atividades de artes (plástica e musical), brincadeiras e jogos 
relacionados com as experiências literárias, saraus, empréstimos de livros pelas
famílias e muito mais.

Além dos livros disponíveis em sala, os alunos contam ainda com uma sala de 
leitura onde encontram um n
mero muito grande de exemplares. Convidamos, portanto, toda a comunidade a 
embarcar nessa viagem literária, onde a maçã envenenada da Branca de Neve é 
tentadoramente vermelha, o pão quentinho da Galinha Ruiva tem um cheiro de dar 
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água na boca, o ratinho treme de medo entre as garras do leão, o vestido de 
Cinderela brilha como as estrelas, a imaginação de Penélope a faz virar bicho e 
mais bichos, o Lobo Mau não é tão mau assim... Histórias não são feitas apenas 
de palavras: tem peso, cor, sabor, têm detalhes que não cabe nos limites do 
texto, mas são tão importantes quanto as narrativas que vêm se repetindo há 
séculos...
, relata a diretora da Creche, prof
 Marlucy de Luna.
[VÍDEO]

Em maio passado, a Creche ofereceu aos seus pequeninos alunos um passeio ao 
Jardim Zoológico, estimulando-os a aprendizagem através dos animais. Esta aula 
passeio fez parte do projeto. 

Além de prazeroso, o passeio estimulou

os alunos a conhecerem e cuidarem dos animais, observando, inclusive, a questão 
da preservação da fauna. Os alunos
do Maternal I demonstraram tanta
curiosidade e interesse pelos animais, que
as educadoras decidiram trabalhar livros contendo personagens/animais de fazenda
e de selva.

[FOTO]

A C. M. 
José Raimundo de Souza Alves já apresentou ao Portal Rioeduca outros trabalhos 
realizados e é através do seu
blog que podemos perceber o envolvimento de sua equipe com
seus
alunos e responsáveis.

Parabéns à Creche Municipal
 José Raimundo de Souza Alves!

Acesse, acompanhe e comente
o
 blog 

http://cmjrsalves.blogspot.com.br/

Professor, quer publicar um projeto ou uma atividade da sua escola que fez a 
diferença na vida de seus alunos? Quer enviar um relato de experiências? Então, 
escreva para o Rioeduca, clicando 
SOBRE NÓS 
e contate o professor representante da sua CRE.

Regina Bizarro_ Representante do Rioeduca 5
CRE

E-mail: 
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reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

[FOTO]

projetos
(334)

5ªcre
(268)

<COMENTÁRIOS>

Visitei o blog da Creche Municipal José Raimundo de S. Alves  e fiquei encantada
com o trabalho desenvolvido com os pequeninos.Amei a 
visita do cãozinho Pimpo e os alunos  aprendendo a importância de  respeitar, 
cuidar e amar os animais.
Parabéns a todos da C.M.José Raimundo de S. Alves
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 11/08/2012 00:17
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Sexta-feira, 03/08/2012
<TÍTULO>
Nós Amamos... Coisas de Vó!

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, diadosavós.

Celebrar o Dia dos Avós significa aproveitar a convivência e a experiência de 
vida, reconhecer o valor da sabedoria adquirida, não apenas nos livros, nem nas 
escolas, mas estar vivenciando os frutos de seu fruto, ou seja, a continuidade 
das gerações.

O Dia dos Avôs e das Avós é comemorado em 26 de julho. Esse dia foi escolhido 
para comemorá-los, porque é o dia de Santa Ana e São Joaquim, pais de Maria e 
avós de Jesus Cristo.

Como Surgiu o Dia
dos Avós?

Segundo fontes de pesquisa, a data da festa de São Joaquim
era celebrada no dia 20 de março, associada à de São José e sofreu várias 
alterações ao longo dos tempos. Depois foi transferida
para o dia 16 de agosto, associando-lhe
ao triunfo da filha, na celebração da Assunção. 

Em 1879, o Papa Leão XIII, cujo nome de batismo era Gioacchino (versão italiana 
de Joaquim), estendeu essa
festa a toda Igreja. Finalmente, o Papa Paulo VI associou num 
nico dia, 26 de julho, à celebração dos pais de Maria Santíssima.

Conta a história que, no século I a.C., Ana e seu marido Joaquim viviam em 
Nazaré e não tinham filhos, mas sempre rezavam pedindo que o Senhor lhes 
enviasse uma criança. Apesar da idade avançada do casal, um anjo do Senhor 
apareceu e comunicou que Ana estava grávida e eles tiveram a graça de ter uma 
menina abençoada a quem batizaram de Maria. 

Devido à sua história, Santa Ana é considerada a padroeira das mulheres grávidas
e dos que desejam ter filhos. Ana morreu quando Maria tinha apenas 3 anos. Maria
cresceu conhecendo e amando a Deus e foi por ele a escolhida para ser Mãe de Seu
Filho Jesus. 

São Joaquim e Santa Ana são os padroeiros dos avôs e avós.
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A Creche Municipal Vovó Maria Joana
e o Chá da Vovó

[FOTO]

A Creche Municipal Vovó Maria Joana celebrou o Dia dos Avós com muito 
entusiasmo, pois muitas vezes, e principalmente, as avós são
as verdadeiras mães de seus netos, cuidando-os com todo zelo e carinho. 

Hoje, as vovós nem sempre são aquelas que outrora conhecíamos, bem velhinhas. 
Muitas
avós, atualmente, frequentam academia, baile da 
melhor idade
, andam de bicicleta, caminham, viajam. Elas são muito diferentes de
anos atrás, mas não deixaram de ser as
melhores avós.

A Creche alerta
aos netos que eles 
devem conhecer desde pequenos a import
ncia de escutar as avós, não só por serem pessoas mais idosas, como também pelo 
grande valor da experiência que uma pessoa com tantos anos vividos possa ter
. 

[FOTO]

Para celebrar este dia, as vovós foram convidadas a passarem um período na 
Creche contando histórias, participando de várias brincadeiras, além de 
despertar nos alunos (seus netos)
a import
ncia de cultivar os laços afetivos entre elas e os mesmos. 

Um desfile de modas também fez parte das atividades comemorativas, culminando 
com o 
Chá da Vovó
.

[FOTO]

O Chá da Vovó foi um sucesso! 

Vejam esse e outros eventos no 
Blog da CM Vovó Maria Joana
.

Professor, quer publicar um projeto ou uma atividade da sua escola que fez a 
diferença na vida de seus alunos? Quer enviar um relato de experiências? Então, 
escreva para o Rioeduca, clicando 
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SOBRE NÓS
 e contate o professor representante da sua CRE.

Regina Bizarro_ Representante do Rioeduca 5
CRE

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

[FOTO]

5ªcre
(268)

diadosavós
(1)

<COMENTÁRIOS>

Adorei! Muito legal a ideia do chá da vovó e o fato de elas poderem participar 
de um dia muito especial junto com seus netos na escola!
Postado por 
Roberta Vitagliano
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 em 03/08/2012 08:36

Legal a comemoração do Dia dos Avós . Atividades  interessantes e que aproximam 
os avós da escola.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 05/08/2012 23:30
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 30/07/2012
<TÍTULO>
E. M. Presidente João Goulart Recebe Prêmio em Concurso de Trabalhos Sobre o 
Meio Ambiente

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, eventos, meioambiente.

A Escola Municipal Presidente João Goulart ganhou um concurso de trabalhos sobre
Meio Ambiente, realizado pela Universidade Veiga de Almeida.

Ao longo do primeiro semestre de 2012, a E. M. Presidente João Goulart 
desenvolveu, com seus alunos, um trabalho de conscientização e valorização do 
Meio Ambiente. Na publicação anterior sobre
esta unidade escolar, conhecemos o projeto 
Horta Escolar Sustentável Jorge Amado
.

A professora Lucineia Alves nos enviou um relato contando sobre a premiação da 
escola
no concurso sobre o Meio Ambiente realizado pela Universidade Veiga de Almeida.

A Escola Municipal Presidente João Goulart recebeu um certificado, juntamente 
com um prêmio, pelo 1
 lugar no concurso de trabalhos sobre Meio Ambiente, realizado no Fórum UVA 
Rio+20, durante a Semana do Meio Ambiente na Universidade Veiga de Almeida.

Os alunos da Turma 1701 realizaram as tarefas do concurso durante a Semana do 
Meio Ambiente sob a orientação das estudantes do curso de Biologia da 
Universidade Veiga de Almeida e sob a supervisão de Lucineia, professora de 
Ciências da turma.

O tema da atividade desenvolvida foi 
Estudando o Meio Ambiente
. 
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O objetivo foi propor uma atividade de Educação Ambiental que incentive um censo
crítico e desperte nos estudantes questionamentos referentes às problemáticas 
ambientais.
 Professora Lucineia Alves.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

A Escola Municipal Presidente João Goulart agradece a Universidade Veiga de 
Almeida, a professora Vera L
cia Agarez e, especialmente, o curso de Biologia desta Universidade, pelo 
certificado e prêmio obtidos pelo 1
 lugar no concurso de trabalhos sobre o Meio Ambiente.
Professora Lucineia Alves

Parabéns à E. M. Presidente João Goulart pela realização do projeto sobre a 
valorização do

Meio Ambiente!

Quer conhecer mais sobre o trabalho desta escola? Visite seu blog!

http://www.escolampjgoulart.blogspot.com.br/

Professor, queremos conhecer e divulgar o trabalho de sua escola! Entre em 
contato com o representante do Rioeduca em sua CRE. Clique 

aqui

 para conhecê-lo! 

Gostou desta publicação? Clique em curtir para compartilhá-la com seus amigos no
Facebook e deixe um comentário!

Professora Renata Carvalho _ Representante do Rioeduca na 2
CRE

Twitter: @tatarcrj

Email: 
renata.carvalho@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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eventos
(210)

2ªcre
(192)

meioambiente
(95)

<COMENTÁRIOS>

Equipe João Goulart, vocês não podem imaginar como estou feliz em saber sobre 
essa premiação!!! É a premiação de uma equipe que quer fazer a diferença na 
educação e colocar o nome da escola na galeria de sucesso. PARABÉNS a todos!!!!!
Postado por 
Morgana Rezende
 em 30/07/2012 02:42

Parabéns E. M. Presidente João Goulart .
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 30/07/2012 10:13

A Equipe da Rodrigo parabeniza a Equipe da JANGO pelo belíssimo trabalho 
vencedor.Vcs merecem!!!A Direção da Rodrigo orgulha-se de já ter feito parte 
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dessa escola!!!!
Mil beijos e PARBÉNS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Postado por 
Celia Fukuchi
 em 30/07/2012 18:08
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 30/07/2012
<TÍTULO>
Estreitando Laços com o Uso das Novas Tecnologias

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, blogdeescolas, projetos, blogderioeducadores.

A divulgação dos trabalhos desenvolvidos nas Unidades 
Escolares pelo canal Rioeduca.net, aliado ao uso das Novas Tecnologias em sala 
de aula, vem promovendo uma grande revolução no processo Ensino/Aprendizagem dos
alunos da Maior Rede de Ensino P
blico da América Latina.

De acordo com essa fala, as Professoras Maria Delfina (E. M. Lais Netto dos Reis
- 4
CRE) e Mônica Fonseca (E. M. Brício Filho - 3
CRE) estreitaram laços e efetivaram, com sucesso, a sua prática em sala de aula 
com base nas trocas que fazem por meio de seus Blog Educaionais, das Redes 
Socias, do Portal Rioeduca, entre outros.

Alfabetizando e Letrando com a obra de Ana Maria Machado

[FOTO]

O 
Projeto Alfabetizando e Letrando com a Obra de Ana Maria Machado
 surgiu este ano, da necessidade da turma 1201, que se encontrava no início do 
processo de Alfabetização, pois os alunos não haviam se apropriado ainda do 
mecanismo de ler e escrever.

     Resolvi, a partir da sugestão da 
Coordenadora Ellen Lira, trabalhar com a coleção de livros infantis da Ana Maria
Machado, intitulada 
Mico Maneco
.

     Os livros desta coleção tematizam o ato 
de ler de maneira poética e cativante, além de 
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dar à literatura um caráter l
dico (a idéia que a leitura é capaz de transportar as pessoas. Ler é viajar...é 
prazer) iniciando a criança no mundo da literatura.

     A partir dessa coleção, desenvolvi o 
projeto 
Alfabetizando e Letrando com a obra de Ana Maria Machado
.

[FOTO]

Com o apoio da coordenadora, que me ajudou na elaboração de algumas atividades, 
começei o primeiro livro:
Cabe na Mala
.
Aproveitei eincrementei o projeto, já que na sala disponho dos equipamentos 
instalados para Educopédia (projetor e laptop) e escaneie os livros e 
exercícios, realizando competições com os alunos de leitura (utilizando os 
microfones e caixas ac
sticas) e escrita das palavras e frases.

[FOTO]

Assim, o projeto foi se desenvolvendo e outros livrinhos da coleção foram 
trabalhados:Tatu Bobo, Mico Maneco e o Menino Poti, seguindo o mesmo contexto do
primeiro.

     E para minha alegria, a turminha já se 
encontra lendo as palavras e frases dos livrinhos.

     No momento, completei a primeira parte 
da coleção, trabalhando os 4 livros. Estou caminhando para a segunda coleção .

     O que me deixou mais feliz, foi que este
projeto acabou conquistando, também, uma outra turma, em uma escola da 3
 CRE.

[FOTO]

A partir da criação do Portal do Rioeduca (www.rioeduca.net) e o incentivo por 
parte do mesmo, para a criação dos Blogs e utilização das redes sociais nas 
Escolas Municipais do Rio de Janeiro, as fronteiras se abriram e nossas escolas 
puderam trocar informações e trabalhos umas com as outras, mesmo não sendo da 
mesma CRE ou do mesmo bairro onde se encontravam.
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     Através do blog, mantenho contato e 
troca com algumas professoras de outras escolas da minha CRE (4
) e de outras CREs. Entre elas, a Escola Municipal Brício Filho (3
 CRE), cuja professora Monica Fonseca (sala de Leitura) é a moderadora do blog. 
Comentei sobre o projeto que eu estava desenvolvendo e a professora Mônica se 
mostrou muito interessada, pois em sua escola havia turmas com dificuldades na 
Alfabetização.

     Combinamos o encontro no dia do Curso de
Blogs, oferecido pelo Rioeduca, na 4
 CRE, onde conheci a prof
 Monica pessoalmente e entreguei uma cópia do material que havia confeccionado .

     Trocamos pelo blog, face e e-mail os 
livros da coleção que estavam faltando em nossas escolas e ideias sobre o 
projeto.
O projeto acabou sendo aplicado, também, na Escola Brício Filho, pela professora
Claudecira.

     Assim, duas escolas de bairros e Cres 
diferentes se uniram para desenvolver um trabalho visando uma educação de 
qualidade.
 Texto: Professora Maria Delfina

Conheçam na integra o Projeto Cabe na Mala. Para isso, acessem os 
blog da Professora Maria Delfina
 e da 
Escola Municipal Brício Filho
.
Lembrem-se de deixar a sua mensagem.

Parabéns às Professoras Maria Delfina e Mônica Fonseca, por promoverem uma 
integração de sucesso entre CREs diferentes, por acreditarem e utilizarem as 
Novas Tecnologias em sala de aula. Certamente, os alunos da nossa Rede ganharam 
muito com essas ações.

Contatos:

Ana Accioly

     Representante Rioeduca.net da 4
CRE

     anaaccioly@rioeduca.net
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     Twitter: 
@Ana_Acioly
 Facebook:
http://www.facebook.com/anapaula.silvaaccioly

[FOTO]
tweet

projetos
(334)

4ªcre
(164)

blogdeescolas
(54)

blogderioeducadores
(1)

<COMENTÁRIOS>

Amei o trabalho de alfabetização das professoras. Quando alfabetizava também 
trabalhei estes livrinhos: Tatu Bobo, Mico Maneco , Menino Poti,Cabe na Mala e 
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outros da mesma coleção.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 30/07/2012 10:20

Profª Ana Acioly fiquei muito feliz por essa postagem. Parabéns você relatou 
brilhantemente esse trabalho junto com minha mais nova amiga e parceira Maria 
Delfina. A criação do blog e o portal do Rioeduca fez com essa troca de 
trabalhos possibilitasse a execução desse projeto visando uma educação de 
qualidade, como disse a profª Maria Delfina. E não vamos parar é só esperar. 
Obrigada profª Ana pelo carinho na postagem. bjão
Postado por 
MONICA FONSECA
 em 30/07/2012 10:46

Profª Ana Accioly, não poderia ser diferente tinha certeza que essa parceria da 
minha mulher(Mônica) com a profª Maria Delfina daria tão certo em vista do 
grande grau de empreendedorismo de minha mulher, e com o acompanhamento de seu 
trabalho junto a profª Delfina, pude observar que a profª fechou uma grande 
parceria nesse projeto. Parabéns!!!
Postado por 
JORGE BRAGA
 em 30/07/2012 11:25

Muito bom esse trabalho. Devemos incentivar, ensinar e motivar, sempre, crianças
ao hábito da leitura. Ler eleva, educa e aumenta a capacidade de comunicação. 
Parabéns.
Postado por 
Elaine Galvão
 em 30/07/2012 11:50

Caros Amigos! Os projetos educacionais, que contam com a participação dos 
educadores, vem reforçar o pensamento de todo brasileiro.Nosso país somente será
um país com melhor qualidade de vida se investirem em massa na educação.Eu 
trabalho e vivo atualmente no Japão e passei a conviver com a cultura e o modo 
de vida dos japoneses, e quando me dirijo ao trabalho logo cedo, pelas ruas vejo
aquelas crianças irem em fila indiana em direção ao colégio, crianças de quatro 
à doze anos e ficarão por lá em tempo integral.Aprendem além das matérias 
normais, a disciplina e em especial os esportes. Penso e sonho que é assim que o
Brasil um dia poderia fazer.Só assim sairemos dessa "pecha" de país emergente e 
de terceiro mundo, para um país mais civilizado e com melhor qualidade de vida. 
Contudo, sempre penso que devemos começar a agir. E esses projetos que 
visualizei por aqui, são dignos de louvor e as educadoras Maria Delfina e Mônica
Fonseca estão de parabéns e merecem todo o nosso apreço.Fiquem com Deus e em paz
para futuros projetos educacionais.Sucesso!!!
Rubi Valente
Fujioka-Shi, JAPÃO.
Postado por 
Rubi Valente
 em 30/07/2012 12:26

É lindo ver pessoas que trabalham com prazer, que só acrescentam na vida dos 
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pequeninos. Ainda creio num governo que valorizará o profissional da educação, 
pois ele é o semeador dos futuros profissionais. Um grande beijo e apoio às 
amigas educadoras.
Postado por 
Marie Motta
 em 30/07/2012 12:36

Querida, lindo seu trabalho...aliás,  tuuudo o  que você faz. Sou sua fã, você 
sabe!!!!!!!!!!!!!
Já disse e vou repetir: meu blog quando crescer vai ser lindo como o seu...rs 
Beijoquinhas e muito sucesso!
Postado por 
Raquel Oliveira
 em 30/07/2012 13:53

Belíssimo trabalho, Maria Delfina sempre dando um show e sendo exemplo para 
todos nós professores. Acho Maria Delfina chique D+ kkkkk
Postado por 
Jonathan Cruz
 em 30/07/2012 14:09

Quero parabenizar o seu projeto, pois conseguiu atingir o objetivo de 
alfabetização com a qualidade literária de Ana Maria Machado. Com certeza 
projetos desse nível, fazem a diferença na Educação! Mais uma vez parabéns!!!
Postado por 
Rérida Maria Morena Marzola
 em 30/07/2012 14:22

Que bacana ler teu trabalho aqui Del. Esse projeto realmente é motivador. Desde 
que você compartilhou achei interessantíssimo e quero muito colocar em prática 
durante esse semestre que segue algumas ideias. Fico feliz que outras pessoas 
possam conhecer e seu trabalho que, vamos combinar, é lindo por demais! um beijo
grande! ;)
Postado por 
Vanessa Vieira
 em 30/07/2012 16:33

Parabéns às professoras pelo trabalho de excelência, utilizando novas 
tecnologias,  trocando e integrando experiências e , principalmente, acreditando
nos "meninos e meninas" que estão em sala de aula.
Beijos
Sueli Fontes
Secretaria Municipal da Casa Civil
Postado por 
Sueli Fontes
 em 30/07/2012 16:48

Maravilhosa a iniciativa dessas duas professoras.Me sinto orgulhosa por estar 
acompanhando o trabalho virtual da professora Maria Delfina desde a criação de 
seu blog.Que esse exemplo possa despertar mais professores e todos aqueles que 
estão de alguma maneira envolvidos com a educação no Brasil.Parabéns!
Postado por 
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Vilma Pires
 em 30/07/2012 17:42

Com certeza, a Rede de Ensino tem profissionais que fazem MUITA diferença!!! =) 
Parabéns ao belíssimo trabalho! =)
Postado por 
Simone Aline
 em 30/07/2012 18:48

Parabéns,Delfina pelo lindo projeto desenvolvido.
Postado por 
Gloria Baldessarini
 em 30/07/2012 19:05

Muito obrigada a Ana Acciloy, por compartilhar o meu trabalho,que teve o  apoio 
e ajuda da cooordenadora Ellen  e o da minha amiga Monica Fonseca que foi minha 
parceira em sua escola. Tudo isso, só foi possível graças a esse maravilhoso 
portal, que incentivou a criação dos blogs e o uso das redes sociais entre as 
escolas... Inclusive por causa disso pude conhecer outras colegas da rede e 
trocar atividades e trabalhos, enriquecendo cada vez mais a minha prática 
pedagógica. Muito obrigada a todos! Bjs Muita Paz e Luz!
Postado por 
Maria Delfina
 em 30/07/2012 20:44

Mais uma vez parabéns amiga pelo trabalho formidável que estás realizando... 
Nosso país precisa de pessoas maravilhosas como você, que gosta do que faz, 
acrescentando sempre idéias inovadoras com o intuito de abrir um leque de 
possibilidades para nossas crianças!!!!
Postado por 
Karla Kayrone
 em 30/07/2012 21:12

Excelente a iniciativa das professoras, nossos alunos precisam de incentivo a 
leitura. Parabéns....
Postado por 
Celi
 em 30/07/2012 21:12

Parabéns mãe e a professora Monica pela parceria.Tenho acompanhado o empenho de 
vocês em prol de uma educação de qualidade. Que essa parceria se solidifique 
cada vez mais e dê mais frutos...Parabéns ao portal pela oportunidade que esta 
dando aos profissionais de mostrar seus trabalhos.Abraços.
Postado por 
Anthony Rodrigues
 em 30/07/2012 21:47

Minhas divas arrasam sempre, sucesso para vocês :)
Elas são demais estudiosas e muito talentosas!!!!
Postado por 
Marie  Mariah
 em 30/07/2012 21:51
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Que ideia maravilhosa, Parabens professora Delfina, um orgulho ter sido seu 
aluno. =]
Postado por 
Felipe Hitoki
 em 30/07/2012 22:02

Parabéns minha querida amiga Monica Fonseca. Não canso de parabenizar a sua 
devoção, dedicação e carinho ao que faz com tamanha excelência. Venho 
acompanhado ao longo de todos esses anos e a cada dia você nos surpreende! Sorte
de quem a tem como educadora. Parabéns extensivos à Prof. Maria Delfina. "Monica
Fonseca", um nome para ficar na história da educação desse país. Um beijo enorme
no seu coração.
Postado por 
Claudia M C Ferreira
 em 30/07/2012 22:10

Sou Coordenadora Pedagógica do Programa Mais Educação de uma escola pública 
municipal na periferia de Dourados, MS e fã do trabalho da Profª Delfina!!!

Conheci seu blog há algum tempo e desde então trocamos emails, sugestões de 
trabalho e dicas...
é maravilhoso poder contar com ela e sua experiência enquanto Alfabetizadora.

Eu a cito como exemplo em reuniões de trocas de experiências em nosso municipio,
pois ela é o tipo de Educadora que admiro... sempre procurando inovar, aberta a 
sugestões e disposta a ajudar!!!

É isso, msm, assim q conheci esse trabalho aqui relatado, comentei com ela o qto
tinha e interessado e pra minha sorte, ela nos disponibilizou todo o material 
que utilizou, além de nos dar o suporte em dúvidas que tivemos!!!

Por isso gostaria de aproveitar a oportunidade para agradece-la e parabeniza-la 
novamente por ser uma EDUCADORA EXEMPLAR!!!

Beijinhos de Luz!!!
Postado por 
Ivanilda Milfont
 em 30/07/2012 22:21

Oi, Delfina, não sei se estou postando no local certo, mas é louvável o bom uso 
da tecnologia que você e suas companheiras de criação e manutenção fazem através
do blog RioEduca. Abraços!
Postado por 
Sueli Oliveira
 em 30/07/2012 23:15

Parabéns Del querida, por sua criatividade e perfomance junto às crianças de sua
escola. Amei ver o tanto que aprendem ao serem alfabetizadas com carinho e amor.
Parabéns também à Ana Accioly pelo incentivo ao Projeto em questão.
Grande beijo, Del amiga.
Maria Paraguassu.
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Postado por 
Maria Paraguassu Rodrigues
 em 30/07/2012 23:37

Muito linda a sua iniciativa Del, e também é muito lindo todo esse trabalho. Que
essa ideia possa se expandir e que tudo dê certo pra vocês. Com toda certeza, 
Ler é Prazer!!
Postado por 
Rárisson Jardiel S Sampaio
 em 30/07/2012 23:51

Não tem como a gente não se entusiasmar e ficar feliz com um trabalho tão 
importante e necessário como esse;  principalmente, nos dias de hoje. Vejo o 
projeto "Alfabetizando e Letrando com a obra de Ana Maria Machado" como uma 
excelente ferramenta motivacional, que precisa ser divulgada e valorizada por 
todos os educadores que trabalham com educação infantil, em nosso país. De uma 
maneira lúdica e bastante prazerosa, as crianças não só aprendem com maior 
facilidade, mas acabam tomando um enorme gosto pela leitura. Sem dúvida, um belo
exemplo a ser seguido. Parabéns, Profª. Maria Delfina! Que você e suas amigas 
Mônica Fonseca e Ellen possam desenvolver muitos novos projetos, tão grandiosos 
como esse. Desejo-lhes muita paz, saúde e muito sucesso. Um grande abraço. 
Francisco Paiva de Carvalho, PARÁ DE MINAS - MG.
Postado por 
Francisco Paiva de Carvalho
 em 31/07/2012 00:57

Sensacional essa Profª Maria Delfina (a Del) para nós que já há algum tempo 
acompanhamos seu processo educacional! A forma lúdica de educar é a que mais nos
traz retorno, enquanto educadores. E, os educandos, brincando aprendem muito 
mais e em um clima feliz e descontraído! Ainda mais quando nos cercamos de bons 
autores e profissionais sensibilizados com a alfabetização em nosso país. 
Parabéns!
[ ] Célia.
Postado por 
Celia Rangel
 em 31/07/2012 08:44

.

Com o objetivo de contribuir com 
o desenvolvimento e a formação das 
crianças, desde o início de sua vida 
escolar, até a realização do sonho de 
um País desenvolvido e sério,  é que 
os vejo com olhar crítico, porém do 
bem, o que no fundo me emociona e 
enche de esperança. Estamos, eu,
 professores e alunos, caso esse direi-
to a mim fosse outorgado, esperando
 pela revolução da escola através da 
força de trabalho dos que, mal remu-
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nerados, abrem mão de suas vidas 
para o progresso, já que todos os me-
todos se deixaram esgotar e nada a-
conteceu que encantasse o mundo 
como vocês pretendem. 

Parabéns e sucesso, são os nossos vo-
tos.

silvioafonso

.
Postado por 
silvioafonso
 em 31/07/2012 09:10

É muito legal ver o trabalho produzido nas turmas de alfabetização e como o uso 
das nova tecnologias faz com que o interesse dos alunos ganhem novas dimensões. 
Beijos, vocês estão de parabéns.
Postado por 
Valeria Silveira
 em 31/07/2012 09:55

Adorei fazer essa postagem, sobretudo receber todos esses comentários, foi 
show!! Parabéns, Maria Delfina e Mônica Fonseca pelo lindo trabalho!! Obrigada a
todos pelas palavras de carinho, adoro o que faço, o Rioeduca é um espaço de 
troca e valorização ao nosso trabalho.
Postado por 
Ana Accioly
 em 31/07/2012 09:56

Já estudei nesse E.M.Lais Netto dos Reis - 4ªCRE e fico muito Feliz em ver a 
minha querida Prof Maria Delfina que continua se dedicando as crianças com o 
mesmo carinho da minha época.
Parabéns Professora que vc possa continua incentivando muitos alunos com esse 
projeto maravilhoso e com muito sucesso.... bjs do seu eterno Aluno!!!
Postado por 
Ricardo Felipe
 em 31/07/2012 11:42

Parabéns as professoras Maria Delfina  e Ellen,Monica e Clauciane pela parceria 
e o empenho com seus alunos. É muito bom ver que tem profissionais que fazem a 
diferença em nossas escolas públicas. Parabéns aos responsáveis pelo Portal que 
expõem tantos trabalhos de qualidade.Estou encantada! Abraços.
Postado por 
Leila Avelha
 em 31/07/2012 12:34
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Parabéns Professora Del!
Pela competência,segurança e entusiamo na elaboração e desenvolvimento desse 
belo Projeto.
A didática usada foi ótima! O trabalho em grupo motiva e envolve as crianças, 
apresentando resultados rápidos. Parabéns também aos profissionais que lhe deram
apoio. Seu trabalho é lindo de viver... Abraços e sucesso sempre...
Imaculada.
Postado por 
Maria Imaculada Fernandes.
 em 31/07/2012 14:43

Quero dar os parabéns para professora Maria Delfina, com quem tive o prazer de 
estudar,há
 algum tempo atrás nesta escola. Hoje estou seguindo a carreira de Publicitário,
faço o curso Comunicação   na  Suan.Só tenho a agradecer a sua dedicação e os 
seus conselhos quando fui seu aluno.Hoje vejo o quanto foi importante.Parabéns 
também a Professora Monica pelo belo trabalho junto a sua escola.
Achei muito bom a idéia desse portal de compartilhar trabalhos dos nossos 
professores.Felicidades a todos!
Postado por 
Jonh Lenon
 em 31/07/2012 16:05

Adorei o trabalho desenvolvido encima dos livrinhos. Acompanho o blog da 
Delfina,há dois anos.Sou estudante e me formo no ano que vem.
Ela compartilhou o projeto comigo e pude desenvolver um ótimo trabalho. Só tenho
a agradecer.Parabéns também a Professora Monica,Ellen e Claudecira pelo trabalho
realizado.Obrigada a todas!
Postado por 
Patricia Lima
 em 31/07/2012 16:29

Ah! Esqueci de dizer que adorei esse portal...Muito Legal!!
Postado por 
Patricia Lima
 em 31/07/2012 16:31

Como sempre o trabalho da Maria Delfina excelente, Parabéns as professoras por 
se dedicarem tanto a educação! Abraços Paula (Juliete Encanto das Neves - RS)
Postado por 
Paula
 em 31/07/2012 19:48

Tenho orgulho de acompanhar o trabalho da Prof. Claudecira, realizado sempre com
muito amor, comprometimento e dedicação. Parabéns !! Você é demais !!! Parabéns 
a Prof. Mônica pelo seu empenho em criar e apoiar os trabalhos em nossa escola.
Postado por 
Ana Lucia
 em 31/07/2012 20:34

Maria Delfina, professoras como vc é q. honram essa tão relegada profissão nesse
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país infeliz. Isso pq as autoridades fazem de propósito em torná-la uma 
profissão de segunda categoria qdo sabemos da importância q. ela representa na 
formação de um cidadão. EDUCAÇÃO E JUSTIÇA SÃO o baluarte na formação das 
pessoas de qualquer país civilizado. Através da Educação se formam os cidadãos 
de primeira categoria e a JUSTIÇA É PORTA Q. irá bater para buscar seus 
direitos. Tudo o mais vem daí. Li seu blog e gostei muito: da técnica e da forma
de apresentar para as crianças.Continue sempre empreendedora e criativa: pois as
crianças brasileiras terão muito a lucrar. Parabéns felicidades para você e suas
colegas Monica, Ellen e Claudecira,que compartilham o mesmo amor pela profissão.
Felicidades! 
E gostei muito do que vi neste portal.
Postado por 
Elcio Ferreira  Vaz
 em 31/07/2012 22:04

Adorei o trabalho! Muito legal essa troca entre as escolas. Já visitei o blog da
Monica e o da Delfina eu já conhecia,sou sua seguidora.Parabéns a todos !
Postado por 
Jessica Pereira
 em 01/08/2012 11:40

Gostaria de dar os parabéns as professoras Delfina,Monica.Ellen e Claudecira 
pelo empenho em prol dos alunos.Fico muito feliz em ver que nem tudo está 
perdido.Que existem muitas professoras que ainda amam o que fazem, apesar de 
tudo. Pude constatar isso vendo esse portal.Obrigada Delfina, por me conduzir 
até aqui.Bjs da amiga Debora.
Postado por 
Debora Soares
 em 01/08/2012 14:29

Del, é muito bom ver um trabalho 'criando asas'!!! Parabéns!!
Postado por 
Paula Martins
 em 01/08/2012 16:22

Colegas e amigos, fiquei muito feliz e emocionada com o carinho de vocês. Tenham
certeza isso acontece pois trabalhamos COM AMOR e POR AMOR ao que nos propomos a
fazer sempre visando uma educação de qualidade pelos nossos pequenos. Essa 
parceria que aconteceu graças ao portal Rioeduca que me incentivou a criar o 
blog de minha escola. Eu e a profª Claudecira sempre trabalhamos com projetos em
nossa escola buscando o melhor para ajudar numa próspera alfabetização de nossos
alunos. Adorei conhecer a profª Delfina que se propôs de imediato ajudar quando 
do meu comentário quanto a dificuldade de alguns alunos. Agradeço por aqui tb a 
profª Delfina minha amiga, por compartilhar o seu projeto. Pessoal essa parceira
não vai parar por aqui, aguardem. Profª Ana Accioly  você foi brilhante na 
postagem, obrigada. bjs para todos
Postado por 
MONICA FONSECA
 em 01/08/2012 22:48

Sou de Maringá Paraná, parabenizo as colegas desejando que continuem 
incentivando as crianças a aprenderem a ler desse modo tão envolvente e 
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cativante, a Literatura Infantil. É maravilhoso saber que independente das 
dificuldades  encontradas, colegas ainda encontram forças para desenvolver um 
trabalho tão belo com este, letrando e ensinando   nossos brasileirinhos a lerem
e a escreverem. Nota dez para vocês, queridas.
Postado por 
Maria Simões de Brito
 em 01/08/2012 22:58

Olá amiga Del, essa troca através das redes sociais alcançam profissionais de 
todos os lugares, eu amei o seu projeto e sugeri à professora do 1º ano aplicar 
essa ideia na sala de aula. Parabén pela brilhante iniciativa.
Postado por 
Jerle
 em 02/08/2012 12:51

Parabéns Delfina, vim conferir a postagem.Ficou muito boa. Já conhecia o portal,
estive aqui da outra vez. Muito bom! Rico e cheio de idéias.
Obrigada por compartilhar o projeto ! Parabéns as outras professoras,pelo 
empenho.Beijos
Postado por 
Crisciane Fernandes
 em 02/08/2012 15:23

Que bonito Del!
É tão gostoso ver um  trabalho  reconhecido.
Obrigada por compartilhar comigo o seu projeto Um.beijo em seu coração.
Postado por 
Ana  Gomes Vanderley
 em 03/08/2012 15:30

Parabens aos idealizadores da matéria exposta e da forma como tem mostrado 
preocupação em cuidar da educação do brasileiro. Percebo que muitas coisas 
mudaram neste decorrer de tempo desde que entrei na escola, mas confesso o amor 
que ainda tem em muitos instrutores maravilhosos que estão espalhados por este 
Brasil de contrastes é o que faz valer a educação tão mal paga e mal 
reconhecida, isso é uma pena, mas com certeza faz valer não pelo interesse 
financeiro mas pelo interesse de fazer marca, fazer historia, criar pequenos que
se tornarão grandes pela leitura, pela didatica e pela educação tão bem vinda 
destes maravilhosos e dedicados professores. Tive mesmo não sendo um professor 
de formação a oportunidade de ajudar 2 pessoas a se alfabetizarem num trabalho 
voluntario que fiz quando ainda morava em São Paulo, e a maior alegria e poder 
ver eles enxergarem alem do olhar e sim com a mente pois a janela das letras os 
fora aberto. Hoje moro em Londrina no Parana, cuido de um BLOG ambiental o 
www.meioambientetecnico.blogspot.com mas com certeza o trabalho que voces fazem 
merece destaque pois com toda certeza uma população educada com certeza cuidara 
melhor e se preocupara com nossa natureza. Parabens a todos em especial a uma 
professora a Maria Delfina, que me tem dado apoio e me fez tambem ver a 
importancia da amizade e da dedicação.
Postado por 
Luiz Henrique
 em 03/08/2012 22:44
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Parabéns mais uma vez, admiro muito o seu trabalho, beijos...
Postado por 
Luciana
 em 07/08/2012 09:15

Parabéns pelo trabalho admirável da Professora Maria Defina!!!! É um exemplo de 
criatividade e conhecimento na preciosa tarefa de alfabetizar!!!
Postado por 
Ana Larrubia Andrade
 em 08/08/2012 20:09

Un precioso tema para un gran proyecto.
Parabéns. Muchas felicidades a las profesoras que lo han llevado a cabo.
Os deseo muchísimo éxito desde España.
Postado por 
elizana
 em 13/08/2012 13:34

É muito bom ver Professores dando Valor a Educação, e ensinando de verdade,com 
incentivo a leitura e escrita, os livros de exercício do município são muito 
fracos e além de ir para escola,o bom é aprender mais que o necessário,ainda 
mais com uma professora Maravilhosa que nem a senhora. Obrigada por me ensinar 
quando tinha dificuldades,e boa sorte com esse trabalho lindo que tem feito com 
as crianças,beijo Tia Delfina 
Postado por 
Vívian
 em 13/08/2012 22:00

É quase inacreditável [mesmo vendo!] o envolvimento dessas pessoas com o projeto
de um país novo pela EDUCAÇÃO. Todos sabem que esta é a única porta para o 
infinito, rumo à terra sem males... Todas as possibilidades. É emocionante ! 
Parabéns a todos, mas especialmente à Professora Del, cujo trabalho já 
acompanho, ainda que virtualmente. Vocês comovem a gente e nos faz acreditar !!
Abraços.
Postado por 
Gilson
 em 21/08/2012 15:25
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 30/07/2012
<TÍTULO>
As Olimpíadas de Londres  e o GEC Rivadávia Côrrea

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.
O GEC Rivadávia Corrêa comemora a seleção dos desenhos produzidos pelos alunos 
da unidade para decorar o ambiente e estimular ainda mais
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os jovens atletas brasileiros que participam das Olimpiadas 2012, de Londres.

[FOTO]

[FOTO]
[VÍDEO]

Assista ao 
[VÍDEO]
vídeo
 com as obras realizadas pelos alunos do GEC e 

aproveite para compartilhar e comentar o que achou.
[VÍDEO]

[FOTO]

projetos
(334)
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1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns  GEC Rivadávia Corrêa pelo lindo trabalho.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 30/07/2012 10:27

Obrigada Fátima pelo comentário. Trabalhamos acreditando que a arte e o esporte 
nos fazem pessoas melhores  com  ótimos resultados  na escola.!
Postado por 
Janete Bloise
 em 31/07/2012 19:23
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 31/07/2012
<TÍTULO>
O Subprojeto Gentileza Gera Amizade Apresenta: A Pipa e a Flor

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, entrevistas, riodeleitores.

O subprojeto 
Gentileza Gera Amizade
 está sendo desenvolvido pela E. M. Maria Leopoldina e faz parte do projeto 
anual cujo tema é: Gentileza Gera Gentileza.

A professora Patrícia Ávila desenvolveu, de acordo com a proposta da escola para
o ano de 2012, um trabalho com seus alunos referente ao tema amizade e 
solidariedade. 

Patrícia leu e realizou atividades com as turmas do primeiro ano do Ensino 
Fundamental, usando o livro 
A Pipa e a Flor
, escrito por Rubem Alves. Ela nos conta como foi desenvolver com os pequeninos 
um projeto cujo tema é tão importante para a formação do cidadão.

[FOTO]

RIOEDUCA: Conte-nos sobre a escolha do tema 
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Gentileza Gera Amizade
.

Patrícia Ávila:
 Gentileza gera Amizade é um subprojeto baseado no PPP da Escola Municipal Maria
Leopoldina, que no ano de 2012, tem por tema: 
Gentileza gera Gentileza
. A equipe da escola acredita que quem quer um mundo melhor, deve estar 
consciente de que esse mundo só será possível se feito de pessoas também 
melhores. Tornar-se uma dessas pessoas agora é uma boa forma de tornar o mundo 
melhor hoje.

A fábula 
A Pipa e a Flor
, de Rubem Alves, permite trabalhar o tema do projeto escolhido para o 1
 ano: Amizade. Ela versa sobre o amor, o egoísmo, a liberdade, a relação com o 
outro, como gerar gentileza nas nossas relações e ainda permite ao leitor 
escolher um dos três finais que o autor apresenta para a história.

RIOEDUCA: Qual o principal objetivo deste subprojeto?

Patrícia Ávila:
É mostrar às crianças, de forma l
dica, que devemos dar valor a atitudes positivas, descobrindo qualidades e 
usando-as no nosso dia-a-dia. A história foi contada e trabalhada com eles com a
intenção de mostrar o que se pode semear para o futuro.

RIOEDUCA: Como foi o desenvolvimento do subprojeto 
Gentileza Gera Amizade
 ?

Patrícia Ávila:
 A história foi contada, incluindo os três finais propostos pelo autor. 
Discutimos os três finais e votamos para escolher o preferido da turma. Após 
esse momento, fizemos a recontagem da história de modo coletivo no blocão. 
Depois, fizemos isso de modo individual, quando cada um também ilustrou uma 
parte da história, montando um livro pipa. Montamos um painel com a pipa, em 
forma de livro, trazendo a reescrita e as ilustrações da história feitas por 
eles. Cada criança montou a sua flor de E.V.A. e na folhinha escreveu o que 
queria semear: amizade, respeito, superação, gentileza, igualdade, bondade, paz,
fé, transformação, verdade, felicidade, carinho e liberdade. A pipa e todas as 
flores confeccionadas fizeram parte do painel, sendo que algumas foram montadas 
e 
plantadas
 em copinhos com massinha.
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[FOTO]

RIOEDUCA: Depois de ler a história e conversar sobre temas tão importantes como:
amizade, solidariedade e respeito. Quais frutos puderam ser colhidos deste 
trabalho?

Patrícia Ávila:
 As crianças curtiram muito essa atividade, desde a história, a escolha do 
final, a confecção das flores e do livro pipa. Algumas das crianças já conseguem
escrever frases formando pequenos textos e puderam livremente, ao final do 
projeto, fazer isso, expressando suas opiniões sobre as atividades realizadas. 
Além disso, o projeto proporcionou uma riqueza de material para trabalhar com a 
alfabetização partindo diretamente do texto lido. Conseguimos também alcançar o 
objetivo proposto para o projeto, já que é comum, quando eles se desentendem que
um ou outro aponte para a palavrinha 
amizade
 presa na porta da nossa sala.

[FOTO]

Os alunos também deixaram suas opiniões sobre a atividade realizada com o livro 
A Pipa e a Flor
.

Eu gostei da história porque a flor tem que aprender a respeitar a pipa do jeito
que ela é. A gente tem que respeitar o outro
.
 Aluna: Maria Eduarda 
 1
ano

A pipa foi muito gentil com a flor. Eu gostei de escolher o final
. Aluna: Rita de Cássia 
 1
ano

A flor virou borboleta. A borboleta ficou gentil. Eu gosto de ser gentil
. Aluno: Arthur 
 1
ano

Assista no vídeo abaixo ao livro produzido pelos alunos do 1
ano do Ensino Fundamental da E. M. Maria Leopoldina, com a orientação da 
professora Patrícia Ávila.
[VÍDEO]

Parabéns e muito sucesso à professora Patrícia 
vila, aos alunos do primeiro ano e a toda equipe da E. M. Maria Leopoldina!
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Professor, divulgue também o seu trabalho aqui no portal Rioeduca. Entre em 
contato com o representante de sua CRE.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

[FOTO]
tweet

2ªcre
(192)

riodeleitores
(165)

entrevistas
(28)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns, Patrícia e toda a equipe da Maria Leopoldina!!! Tenho certeza que 
vocês estão contribuindo para termos pessoas melhores neste mundo. Um grande 
beijo!!!
Postado por 
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Morgana Rezende
 em 01/08/2012 23:40

Adori bjs..........

Postado por 
Patricia simone silva
 em 08/04/2013 14:58
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 06/08/2012
<TÍTULO>
III Jornada Pedagógica da Educação Infantil

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, educação, infantil, jornada, pedagógica.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 01/08/2012
<TÍTULO>
Este é o Trabalho da Prof.ª Hozama Moura

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, blogsderioeducadores.

A tecnologia invadiu as salas de aulas da mesma maneira que invadiu o mundo. 
Fica cada vez mais difícil mantê-la fora de nossas vidas e a sala de aula não é 
exceção. Graças a ela, hoje podemos conhecer um pouco do trabalho da Prof
 Hozama Moura.

Ela assusta a muitos, mas já encantou milhares de professores. Nossa rede e a 
educação como um todo nunca mais serão as mesmas. A tecnologia chegou para ficar
e se instalou em nossas vidas, nosso trabalho, nossas salas de aula e nossos 
alunos são nativos deste mundo digital. Sim, ainda temos problemas de conexão e 
navegabilidade, mas fomos a geração da transição que marca o uso efetivo da 
tecnologia da informação. Ainda há muito a ser feito, mas o caminho é sem volta.
Graças a esta tecnologia, podemos conhecer profissionais como a Prof.
 Hozama Moura.

[FOTO]
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Ativa participante das redes sociais, ela está sempre presente quando o assunto 
é educação. Agora, também podemos acompanhar um pouco dos seu trabalho com 
turmas de Educação Infantil e Alfabetização nas escolas Senegal e Pareto. Ela 
acaba de criar o blog 
Esse é o meu trabalho!!!
É com o entusiasmo que a vemos compartilhar suas opiniões nas redes sociais.

[FOTO]

Detalhe de trabalho desenvolvido com suas turmas

Ex-aluna da E. M. José Veríssimo e E. M. Pareto, que hoje a recebe como 
profissional. Fica claro o orgulho do trabalho feito com profissionalismo e 
amor. O blog faz um resumo de algumas atividades realizadas em anos anteriores e
nas turmas atuais da professora.

[FOTO]

Folclore e reciclagem e painel de aviões da turma 1101

Além de sugestões e registros de atividades para os alunos, ela compartilha 
dicas e reflexões sobre a vida profissional. A import
ncia dos cuidados com a voz para os professores e sua experiência com o uso do 
microfone foi uma ótima dica para quem precisa começar a cuidar de um de seus 
instrumentos de trabalho.

[FOTO]

Então, vamos conhecer melhor o que a Prof.
 Hozama Moura tem a compartilhar? Sigam o blog e deixem seus comentários.

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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3ªcre
(223)

blogsderioeducadores
(64)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns Profª Hozama Moura pelo seu lindo trabalho.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 01/08/2012 00:09

Obrigada!!!!! Tô muito feliz!!!!! Bjs
Postado por 
Hozama Moura
 em 01/08/2012 05:42

É com imensa emoção e alegria que acompanho estusiasmada o trabalho desenvolvido
pela  Hozama. Criativa e apaixonada pela profissão!!! Essa ideia de colocar o 
Saci na garrafa pet é fantástica! Aprendizagem e espírito crítico se 
misturam!Tenho muito orgulho de ter feito parte do caminhar dessa Profissional 
nota 10000000000000000000!!!!!! Parabéns!!!!!
Em frente!
Postado por 
Jeanne Abi Ramia
 em 01/08/2012 11:17

Parabéns pelo belo trabalho e divulgação do mesmo. Valorizar o trabalho das 
crianças é o nosso papel!
Postado por 
Cristiane Castro
 em 01/08/2012 16:52

Parabéns, Zaminha. Muito sucesso a você!!!!
Postado por 
Vilma Barbareto
 em 01/08/2012 18:39
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Hozana muito lindo seu blog e trabalho. Que maravilha resolveu criar o seu blog,
assim poderemos estar sempre acompanhando seu trabalho e  dando ideias para os 
nossos. PARABÉNS!!!! bjs
Porfª Angela excelente postagem.
Postado por 
Monica Fonseca
 em 01/08/2012 19:34

Parabéns, lindona!!!!! Amei seu trabalho!!! Você sabe que sou sua tiete 
always...... Beijos.
Postado por 
Regina Moreira de A. Santos
 em 27/08/2012 21:29
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 03/08/2012
<TÍTULO>
Saber Compartilhado

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, protagonismojuvenil, riodeleitores, blogsderioeducadores.

As redes sociais virtuais são mais uma das tecnologias que nos permitem abrir as
portas da sala de aula para o mundo. A prof.
 Clarice Menezes compartilhou o projeto em seu blog e os alunos curtiram muito. 
Vamos conferir?

Tantas vezes tidas como vilãs, as redes sociais virtuais nada mais são que 
extensões das redes sociais que vivemos em nosso dia a dia. Estamos em rede 
quando estamos em família, em nosso local de trabalho, igrejas e clubes. A 
internet só veio maximizar o alcance delas e agilizar o processo de troca que 
realizamos em nossas relações diárias. Até mesmo a denominação virtual está 
sendo repensada, já que muitas relações das redes sociais se tornam efetivas e 
se estreitam no real.

Então, por que não utilizá-las como ferramenta educacional? Os alunos lá 
interagem e participam com um entusiasmo que não se pode ignorar. Pois a 
professora Clarice Menezes juntou o clássico e o moderno ao criar o grupo 
Jobim 6.
 ano
, no Facebook.

[FOTO]
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Compartilhando imagens

Inicialmente, o projeto envolvia 
Mitos, Lendas, Deuses e Heróis
 a serem trabalhados a partir da Odisseia de Homero em edição adaptada de Ruth 
Rocha. Durante a leitura do livro em capítulos, o entusiasmo cresceu tanto que 
foi preciso criar um espaço na aula para que eles compartilhassem as histórias 
dos deuses e heróis gregos que foram encontrando.

[FOTO]

A professora Clarice nos conta que 
Não havendo mais espaço nas aulas para tanta demanda, resolvi, então, criar um 
grupo no Facebook só nosso, para atender a publicação de histórias pesquisadas, 
em sua maioria, na internet.

Pensei que poderia não funcionar, mas resolvi arriscar assim mesmo. As postagens
se multiplicaram com um pouco de tudo. Há postagens sobre Zeus, Hera, Medusa, 
Réia, Héstia, Cronos... E o que mais me chamou atenção foi o fato de que, cada 
aluno se preocupou em não repetir as temáticas, criando, assim, um corpus 
bastante rico ligado à mitologia.

[FOTO]

Compartilhando conceitos

Com as histórias compartilhadas, o estudo de palavras, expressões, muitas vezes 
utilizadas em nosso dia a dia, foi explicado pelas histórias ou compartilhados 
entre os alunos. Assim o aluno torna-se sujeito agente na aquisição de 
conhecimento e reconhece em seu colega mais uma fonte válida de interação em 
busca da aprendizagem.

[FOTO]

Compartilhando mitos e expressões

No grupo, é possível encontrar os vídeos assistidos em aula e jogos de perguntas
e respostas encontrados pela professora Clarice e compartilhados para que os 
alunos possam testar seu conhecimento em Mitologia Grega. O grupo 
bombou
, para usar um termo muito querido dos alunos, e outros assuntos e temas 
discutidos em aula se estenderam até ele. Há também um espaço para a indicação 
de livros lidos pelos alunos com a respectiva crítica desses leitores.

Tudo isso está registrado no blog 
Memória de Trabalho
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 e, de lá, você pode acessar e ver as descobertas do grupo 
Jobim 6
 ano
. Confiram e prestigiem!

[FOTO]

[FOTO]
tweet

3ªcre
(223)

riodeleitores
(165)

protagonismojuvenil
(73)

blogsderioeducadores
(64)

<COMENTÁRIOS>
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Parabéns Clarice lindo o seu blog e excelente trabalho junto aos seus alunos. Já
estou seguindo seu blog quero aprender mais com suas postagens. Temos um projeto
em comum, tb fiz um projeto com meus alunos em 2010 de histórias em quadrinhos e
foi ao ar na Tv Escola no programa Salto para o futuro. Eles adoram realmente 
trabalhar com quadrinhos e agora com as tecnologias eles podem até criar suas 
histórias no computador já estou tentando fazer com eles quando sobra um tempo. 
Sou da escola municipal Bricio Filho tb da 3ª CRe. Parabéns e muito mais 
sucesso!!! bjão
Postado por 
Monica Fonseca
 em 03/08/2012 14:51

O trabalho da professora Clarice é brilhante! Tanto a ideia do grupo no Face 
quanto seu Portfolio têm propostas de trabalho inovadoras, sedutoras aos alunos 
e que aproveitam a interatividade para multiplicar a aprendizagem com prazer e 
sucesso! Parabéns!
Postado por 
Maria Carolina Mattos Macêdo
 em 28/08/2012 09:39

Como sempre, professora Clarice e seu maravilhoso trabalho com seus alunos. 
Parabéns!!!
Postado por 
Hozama Moura
 em 31/08/2012 18:16
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 08/08/2012
<TÍTULO>
Diversão Saudável no Recesso Escolar

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, riosaudável, colônia, de, férias, cidade, das, crianças.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 07/08/2012
<TÍTULO>
Pé de Vento na 9ª CRE

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, pédevento, educopédia.
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A 9
 Coordenadoria Regional de Educação realizou, no dia 31 de julho, a Capacitação 
Pé de Vento para professores do 1
 ano e contou com as presenças da Rioeducadora Márcia Alves, do Articulador 
Alexandre Rodrigues e dos Educopedistas Mario Mangabeira e Lívia Andrade que 
juntos apresentaram os recursos tecnológicos que a SME-RJ está oferecendo aos 
seus professores.

[FOTO]

Depois que o projeto Pé de Vento foi instalado na versão offline nas escolas da 
nossa Rede, as coordenadorias ofereceram a capacitação para ambientar e dar 
dicas aos professores sobre o uso deste recurso para a alfabetização nos anos 
iniciais da nossa rede.

[FOTO]

Fizeram parte desta capacitação professores do 1
 ano das escolas da 9
 CRE em 2 grupos, manhã e tarde, num total de 112 professores, que gostaram 
muito da proposta e apresentação. Foram momentos muito ricos e que contaram com 
a brilhante participação do professor Mario Mangabeira 
(Educopedista/Especialista em Língua Portuguesa) que foi o responsável pela 
apresentação do conte
do do projeto Pé de Vento. 

[FOTO]

Grupo de professores do 1
 ano das UEs da 9
 CRE e o Professor Mario Mangabeira

[FOTO]

Professor e Articulador Alexandre Rodrigues e professor Mario Mangabeira

Nossa capacitação iniciou com a apresentação do nosso Articulador da 9
 CRE, professor Alexandre Rodrigues, que além de articulador é também o 
responsável pelos projetos de tecnologia da Gerência de Educação da 9
 CRE. Ele falou das atribuições da função de articulador e do acompanhamento que
fará nas escolas. Apresentou, também, um vídeo de sensibilização muito 
interessante para iniciar a reunião o qual veremos a seguir:

Vídeo 1 - Vida Maria

[VÍDEO]

[FOTO]
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Professora Márcia Alves 
 AIT/Rioeducadora 9
 CRE

Em seguida, foi a vez do Rioeduca, onde apresentei o portal detalhadamente às 
professoras e falei da sua import
ncia como um canal de informações e de troca de experiências de que hoje os 
professores, alunos e responsáveis dispõem. Falamos, também, do e-mail rioeduca 
e instalação dos Kits Educopédia nas Unidades Escolares e do próprio Pé de Vento
na versão offline, procurando esclarecer d
vidas sobre a infraestrutura que envolve o uso da Educopédia nas escolas. 
Aproveitei para apresentar o Blog da 9
 CRE, que apesar de estar no ar desde o ano passado, muitos professores ainda 
não conheciam. Abordamos também, a import
ncia das escolas e professores criarem seus blogs, uma vez que esta ferramenta 
pode se tornar um diário, um portfólio do trabalho docente para consulta, 
pesquisa e avaliação e nas escolas o blog se torna uma ferramenta de acesso à 
informação e organização da gestão escolar transparente e eficiente. Esclareci 
as professoras que o Blog da 9
 CRE apresenta uma lista dos blogs das UEs e professores e que acompanhamos o 
trabalho que estas UEs vêm desenvolvendo através deste canal de informações.

Para acessar o blog da 9
 CRE, clique na imagem acima.

O professor Mario Mangabeira iniciou sua fala 
Conversando sobre Alfabetização
 e contou suas experiências como alfabetizador e especialista da Língua 
Portuguesa. Abordou os temas: Organizando o contato com a Língua Escrita: 
Letramento e Alfabetização; Educopédia; Objetos de Aprendizagem; Qualidade e 
Inovação; Educoteca; Pé de Vento e outros. 

A seguir, disponibilizaremos a apresentação feita pelo professor Mário e que 
serviu de base para o trabalho do grupo. Através desta apresentação, o leitor 
terá
a visão dos pontos abordados pelo professor
e a import
ncia do material trazido para agregar aos conte
dos do projeto Pé de Vento. Acrescentamos os vídeos utilizados durante a 
capacitação.

Vídeo 2 - Alfabetização - apropriação do sistema alfabético

[VÍDEO]

Vídeo 3 - Educação em Rede

[VÍDEO]

Vídeo 4 - Educação para a nossa geração
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[VÍDEO]

Vídeo 5 - Andrea Ramal fala sobre alfabetização

[VÍDEO]

Para finalizar nossa capacitação, tivemos o relato de experiências da 
alfabetizadora Lívia Andrade, Professora PII regente da E. M. Tóquio com o Pé de
Vento.

[FOTO]

Prof
 Lívia, prof./articulador Alexandre, prof. Mario e prof
 Márcia

[FOTO]
tweet

9ªcre
(227)
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educopédia
(86)

pédevento
(12)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 09/08/2012
<TÍTULO>
Projeto Anfitriões do Futuro - Circuito Histórico de Santa Cruz

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescola, anfitrõesdofuturo.

O CIEP Anita Malfatti, da 9
 Coordenadoria Regional de Educação, participou do Projeto Anfitriões do Futuro 
com as turmas 1503 e 1504, fazendo um passeio pelo Circuito Histórico de Santa 
Cruz e pela Base Aérea. Seguindo, desta forma, um dos objetivos do projeto que é
conscientizar os alunos de que a cidade é patrimônio de todos.

Vamos conhecer melhor o Projeto Anfitriões do Futuro.

Este é o Site do Projeto onde você vai encontrar todas as informações referentes
ao projeto, sua história, informações da nossa cidade, fotos dos passeios já 
realizados e o contato.

O projeto Anfitriões do Futuro conta com dois ônibus exclusivos e uma equipe de 
50 guias e monitores amplamente treinados para apresentar a cidade, seus 
encantos e sua história. Somente em 2012, serão beneficiados cerca de 13,5 mil 
alunos da rede p
blica municipal de ensino (entre 9 e 11 anos de idade).

OBJETIVOS

Conscientizar os alunos de que a cidade é patrimônio de todos;

Mostrar a import
ncia do turismo e da preservação do patrimônio cultural e natural;
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Complementar o aprendizado escolar, fazendo com que cada passeio seja utilizado 
para que os alunos conheçam a história do Rio e como a cidade se desenvolveu;

Reforçar nas crianças o senso de pertencimento à cidade, resgatando o orgulho de
ser carioca e promovendo boas práticas de cidadania.

ROTEIROS

     Ao todo, foram preparados mais de 40 
roteiros culturais e ecológicos por todas as regiões do Rio de Janeiro. Conheça 
abaixo alguns deles:

Roteiros Culturais

Centro:

Da Ladeira da Misericórdia à Praça XV (Séculos XVI/XVIII)

     Da Praça XV ao Mosteiro de São Bento 
(Séculos XVII/XVIII)

     Do Mosteiro de São Bento ao Largo da 
Carioca (Séculos XVII/XIX)

     Do Largo da Carioca ao Largo de São 
Francisco de Paula (Séculos XVII/XIX)

     Do Largo de São Francisco de Paula à 
Praça Tiradentes (Séculos XVIII/XIX)

     Da Praça Tiradentes (Séculos XVIII/XIX) 
ao Campo de Santana (Séculos XVIII/XX)

     Da Ladeira da Misericórdia à Cinel
ndia (Séculos XVI/XX)

     Da Cinel
ndia à Lapa (Século XVIII)
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     Ilha Fiscal

Zona Sul:

Da Igreja da Glória do Outeiro ao Largo do Machado

     Urca e Pão de Aç
car

     Forte De Copacabana e Museu Histórico do
Exercito

     História da Zona Sul através do Jardim 
Bot
nico

     Corcovado

Zonas Norte e Oeste:

Circuito Imperial (Primeiro e Segundo Reinado)

     Circuito Histórico de Santa Cruz

     Museu Aeroespacial

     Base Aérea de Santa Cruz

     Sítio Burle Marx

     Fundação Oswaldo Cruz

Roteiros Ecológicos

Zona Oeste:

Página 2092



RIOEDUCA 2

Morro de Guaratiba

     Estação de Tratamento do Camorim 
 Parque da Pedra Branca

     Parque Natural Municipal do Mendanha 
 Serra do Mendanha/Trilhas Circulares

     Manguezal da Praia da Brisa 
 Baía de Sepetiba

     Morro do Cachambi (Campo dos Afonsos)

     Colinas da Boi
na 
 Maciços da Pedra Branca

Zona Norte:

Museu do Açude 
 Museu Castro Maia e Trilhas

     Circuito Cascatinha Taunay

     Circuito Cachoeira das Almas

     Parque Reserva Graja

Zona Sul:

Parque Lage

     Parque Natural Penhasco Dois Irmãos

     Circuito Morro da Babilônia

Página 2093



RIOEDUCA 2

     Circuito Pista Cláudio Coutinho

Nesta página, o leitor terá a chance de conhecer, através dos séculos, a 
história da nossa Cidade. Este conte
do é um ótimo material para ser explorado pelos professores antes, durante e 
depois das visitas que as escolas tiverem chance de fazer.

Nesta página, encontramos uma descrição detalhada da parte geográfica da nossa 
cidade com informações importantes sobre a natureza que cerca a cidade do Rio de
Janeiro e é um ótimo material para as aulas de geografia.

A cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro ocupa uma área total de 1255 
quilômetros quadrados. Em linha reta, do Rio da Guarda, em Santa Cruz, na Zona 
Oeste, até o ponto extremo leste, na Ponta de São Teodósio, na Urca, são 
aproximadamente 70 quilômetros. Do ponto extremo da Zona Norte, na Serra do 
Mendanha, em Campo Grande, até a Praia Funda, em Grumari, são 40 quilômetros, 
também em linha reta. 
(Continua)

Traz a descrições como: UM RIO PONTILHADO POR ILHAS; Baía de Guanabara; Ilhas 
oce
nicas; Baía de Sepetiba; O RIO DAS MONTANHAS. 

Na próxima parada (página), encontraremos os registros de imagens dos alunos que
participaram dos passeios desde o inicio do projeto. Encontraremos, também, as 
apresentações dos representantes das secretarias de Turismo e Educação e do 
representante da agência idealizadora da ação na Cerimônia de Lançamento do 
projeto.

[FOTO]

Antonio Pedro Figueira de Mello
, secretário municipal de Turismo e presidente da Riotur, apresentando o projeto
Anfitriões do Futuro; 
Helena Bomeny
, subsecretária de Ensino da Secretaria Municipal de Educação durante lançamento
oficial do projeto; O projeto Anfitriões do Futuro é apresentado por 
Cristiano Mansur
, diretor executivo da Saravah Branding + Content + Design, agência idealizadora
da ação.
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O contato é feito através da própria página do site, onde os interessados podem 
enviar um e-mail.

A seguir, teremos a apresentação dos registros de imagens feito pelo CIEP Anita 
Malfatti, mostrando a sua participação na visita ao Circuito Histórico de Santa 
Cruz e na Base Aérea de Santa Cruz e as palavras da 
Coordenadora Pedagógica Adriana Santos
sobre este dia.

No dia 30 de julho, as turmas 1503, da 
professora Mônica Oliva 
e 1403, da 
professora Verônica Adriano,
 começaram o segundo semestre de um jeito muito especial. Participaram do 
Projeto Anfitriões do Futuro que tem como objetivo apresentar o Rio de Janeiro, 
seus encantos e sua história, conscientizando os alunos de que a cidade é 
patrimônio de todos.

O roteiro deste dia foi o Circuito Histórico de Santa Cruz, passando pelo 
Ecomuseu do Quarteirão Cultural do Matadouro, pela Base Aérea, pelo 
Hangar do Zeppelin e finalmente a Fazenda Imperial de Santa Cruz, hoje Sede do 
Batalhão-Escola de Engenharia, o Batalhão do Exército Villagran Cabrita.

Foi um dia de aprendizado, diversão, encantamento e muita história!

Um povo só preserva aquilo que ama!

     Um povo só ama aquilo que conhece!

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

blogdeescola
(73)

anfitrõesdofuturo
(1)

<COMENTÁRIOS>

Amei o " Projeto Anfitriões do Futuro"muito bom levar o aluno a conhecer pontos 
turísticos e a História do Rio de Janeiro.Tenho certeza que este projeto levará 
o aluno a amar ,cuidar e respietar o Rio de janeiro.Parabéns!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 09/08/2012 11:11

o passeio é muito rico não só para alunos quanto para professores. Este projeto 
não pode acabar. Parabéns! 9a CRE 17/08/2012
Postado por 
elaine maia
 em 20/08/2012 20:50
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 14/08/2012
<TÍTULO>
Evangelin@ Online
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<TAGS>
Tags: 
5ªcre, blogs.

A Escola Municipal Evangelina Duarte Batista, que está localizada no bairro de 
Marechal Hermes e tem seu lindo prédio tombado pelo patrimônio histórico, onde 
resguarda muitas histórias e geografias, cria seu blog para compartilhar com o 
mundo suas atividades educacionais.

Nasce mais um blog na 5
 CRE: Evangelin@ Online, o blog da
Escola Municipal Evangelina Duarte Batista. Nele já podemos visualizar
 experiências do cotidiano escolar, com objetivo de divulgar o trabalho da 
equipe pedagógica e dos alunos.

A Escola Municipal Evangelina Duarte Batista está localizada no bairro de 
Marechal Hermes, a Praça 15 de Novembro, n
 28. Seu prédio foi tombado pelo Patrimônio Histórico
 Nacional e
está resguardado
para que seus alunos, sua comunidade, a cidade do Rio de Janeiro, o Brasil
e o mundo possam
ter garantidos a história
da época e do lugar.

[FOTO]

Na Direção da Escola
as
professoras Terezinha Lima e Nina Rosa e
a professora Marlene Dias na
Coordenação Pedagógica.

     A

Sala de Leitura é regida pelas professoras Jovelina e Juci, 
a dupla din
mica
 da SL Monteiro Lobato.

[FOTO]

Neste primeiro semestre, a escola propiciou aos alunos alguns passeios 
culturais, como: Museu da Energia, no Centro Cultural Light; Museu Histórico 
Nacional; Museu Casa do Pontal, o RIO+20, evento que aconteceu no Pier Mauá, no 
mês da comemoração do dia do Meio Ambiente, além de 
alternativas de reciclagem, Portinari, Imersão Amazônica, Planetário, visitas 
virtuais a museus e lições aprendidas
...

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

O blog nasceu em meados de 2012 e já tem mais de 1750 visualizações. Sua din
mica e design são grandes aliados para que seja
um sucesso!

Visite, acomanhe e comente no blog 

http://emevangelinaduartebatista.blogspot.com.br/

Professor, quer publicar um projeto ou uma atividade da sua escola que fez a 
diferença na vida de seus alunos? Quer enviar um relato de experiências? Então, 
escreva para o Rioeduca, clicando 
SOBRE NÓS
 e contate o professor representante da sua CRE. 

Regina Bizarro 

Professora Representante do Rioeduca 5
CRE

E-mail: reginabizarro@rioeduca.net 

Twitter: @rebiza

[FOTO]
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5ªcre
(268)

blogs
(12)

<COMENTÁRIOS>

Visitei o blog e amei.Parabéns!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 14/08/2012 00:19

Que alegria ter nosso trabalho divulgado por aqui! Sou professora da escola 
Evangelina e é muito gratificante ver, também no mundo virtual, os registros de 
nossa luta cotidiana em busca de experiências educacionais significativas! 
Parabéns a essa grande escola e obrigada pelo post no Rioeduca!
Postado por 
Lorena
 em 21/08/2012 08:41

Estamos no portal Rioeduca! Obrigada Regina e toda a equipe pelo incentivo, 
pelas dicas e pela divulgação do trabalho de nossa escola! Seguimos fazendo do 
blog um canal de comunicação e troca de ideias e reflexões sobre educação. Essa 
semana estamos preparando uma mega postagem com detalhes da 1ª Culminância do 
nosso PPP abordando a sustentabilidade. Uma experiência única para nós! 
Confiram!
Postado por 
Escola Evangelina Duarte Batista
 em 21/08/2012 08:47
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 17/08/2012
<TÍTULO>
Projeto Os Contos de Fadas

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, projetos.
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Ler ou ouvir histórias é entrar num mundo encantador, cheio de magia e 
imaginação
, assim registra o blog da EM Rocha Pombo, justificando o projeto 
Os Contos de Fadas
 trabalhado no primeiro semestre de 2012. 

A história do blog da EM Rocha Pombo começou em 18 de março de 2011, mas somente
em 2012 tivemos o prazer de compartilhar este espaço, possibilitando a todos nós
conhecer o trabalho significativo que esta escola realiza. 

[FOTO]

Segundo o blog, a escola foi reinaugurada em 20 de agosto de 2000 pelo então 
Prefeito Luiz Paulo Conde e está localizada à Rua Lima Barreto, n
 107, em Piedade, atendendo turmas de Educação Infantil.

Pautado no PPP 
Pequenos Leitores da Rocha Pombo
, a escola trabalhou no primeiro semestre o projeto denominado 
Os Contos de Fadas
.

[FOTO]

Os contos de fadas
estão envolvidos no 
maravilhoso mundo das crianças e partem de uma situação real e concreta, para 
proporcionar emoções e vivências significativas. Neste gênero, aparecem seres 
encantados e elementos mágicos pertencentes a um mundo imaginário e todas as 
crianças se encantam. Por meio desta linguagem simbólica, a criança vem a 
construir uma ponte de significação do mundo exterior para seu mundo interior, 
aprendendo valores, refletindo sobre suas ações, desenvolvendo seu senso 
crítico, sua criatividade, sua expressão e linguagem
 (E. M. Rocha Pombo).

[FOTO]

Cada turma explorou um conto específico, aprofundando no seu imaginário e ao 
final do bimestre foi realizada uma exposição de trabalhos, com o objetivo de 
trocar entre alunos os contos trabalhados. A meta maior do projeto foi de 
desenvolver noções de valores e incentivar a leitura, com toda comunidade 
escolar envolvida.

Os Clássicos Contos de Fadas

As versões infantis de contos de fadas, hoje consideradas clássicas, foram 
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devidamente expurgadas e suavizadas, e teriam nascido quase por acaso na França 
do século XVII, na corte de Luís XIV, pelas mãos de Charles Perrault.

Para Sheldon Cashdan, em referência aos países de língua inglesa, a 
transformação dos contos de fadas em literatura infantil (ou sua popularização) 
só teria mesmo ocorrido no século XIX, em função da atividade dos mascates 
(vendedores ambulantes) que viajavam de um povoado para o outro 
vendendo artigos domésticos, partituras e pequenos volumes baratos chamados de 
chapbooks
. Estes chapbooks (ou cheap books, 
livros baratos
 em inglês), eram vendidos por poucos centavos e continham histórias 
simplificadas do folclore e contos de fadas expurgados das passagens mais 
fortes, o que lhes facultava o acesso a um p
blico mais amplo e menos sofisticado. Daí sua popularização.

Somente em 1696, com a adaptação de 
A Pele de Asno
, é que Perrault manifesta a intenção de escrever para crianças, principalmente 
meninas, orientando sua formação moral.

[FOTO]

São de Charles Perrault os principais contos da 
M
re l
Oye
: A Bela Adormecida no Bosque, Chapeuzinho Vermelho, O Barba Azul, O Gato de 
Botas, As Fadas, A Gata Borralheira, Henrique de Topete e O Pequeno Polegar. 

(Adaptação
do Wikipédia).

Vamos conhecer o blog E. M. Rocha Pombo
e o projeto 
Os Contos de Fadas
 , na íntegra. 

Professor, quer publicar um projeto ou uma atividade da sua escola que fez a 
diferença na vida de seus alunos? Quer enviar um relato de experiências? Então, 
escreva para o Rioeduca, clicando 
SOBRE NÓS
 e contate o professor representante da sua CRE.

Regina Bizarro - Professora Representante do Rioeduca, 5
 CRE
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E-mail: reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

[FOTO]

projetos
(334)

5ªcre
(268)

<COMENTÁRIOS>

Estudei no prédio antigo da EM Rocha Pombo. Tenho lembranças maravilhosas da 
escola e saudades da minha professora Sonia.
Postado por 
Cinira da Silva Tavares
 em 17/08/2012 12:48

Contos de fadas fazem a criança sonhar , criar e sonhar.Parabéns E.M.Rocha Pombo
pelo projeto,
Postado por 
Fatima Lucia Braga
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 em 18/08/2012 22:05

Muito feliz com nosso trabalho!!
Equipe maravilhosa e muito criativa!!
Eu amo minha escola de coração!!!
Postado por 
Lílian
 em 19/08/2012 13:10

Parabéns!! Os trabalhos estão lindos. Alunos, responsáveis e professores 
adoraram o Projeto!Como nossa amiga Fátima disse " Conto de fadas fazem sonhar".
Tenho muito orgulho de trabalhar na E.M. Rocha Pombo!
Postado por 
Viviane
 em 19/08/2012 13:16

Tenho muito orgulho de trabalhar nesta escola ! Fazemos tudo com muito amor e 
carinho ,pois nossas crianças merecem o melhor .
Postado por 
Luciana Pereira
 em 19/08/2012 19:24

Parabéns equipe Rocha Pombo!!!!! Trabalhos criativos e feitos com muito carinho 
por nossos alunos e professores!!!! Os contos de fadas nos fazem sonhar ...e 
temos ainda muito que viajar nesse mundo da imaginação com nossas crianças! 
Excelentes sonhos e viagem a todos da Rocha Pombo! Eu também amo muito nossa 
escola!
Postado por 
Clara Mauricia
 em 20/08/2012 19:17
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 02/08/2012
<TÍTULO>
Dengue... Aqui Não!

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Contatos:
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     Rute Albanita

     Representante Rioeduca.net da 1
CRE

     ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: @Rute_Albanita

[FOTO]
tweet

projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Dengue é um assunto sério e prevenir esta doença deve ser aprendido por todos! 
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Parabéns para  a escola que está fazendo a sua parte.
Postado por 
Adriano
 em 02/08/2012 20:16
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 02/08/2012
<TÍTULO>
O Blog da Biblioteca João Ribeiro

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, projetos.
As bibliotecas populares municipais do Rio,
 passaram à administração da Secretaria Municipal de Educação, agora, como: 
Bibliotecas Escolares Municipais. Os alunos da Rede P
blica Municipal de Ensino e as suas famílias tem atendimento prioritário nessas 
bibliotecas escolares.

[FOTO]

O Blog da
Biblioteca Escolar Municipal Olaria-Ramos - João Ribeiro está focado em divulgar
a progamação mensal do espaço e além disso, apresenta dicas culturais e 
sugestões para leituras. 

É muito produtiva essa continuidade do trabalho por meio de uma ferramenta 
digital, pois ela além de completar e saciar d
vidas dos usuários mais frequentes, também 
seduz aqueles que visitam a página e mais tarde acabam visitando a própria 
Biblioteca.

Dicas, Progamação e Curiosidades

[FOTO]

Acessem o
 blog
, confiram os assuntos e deixem a sua mensagem po lá!!

Vá à biblioteca!! Quanto mais você lê, mais o mundo se transforma!!

A biblioteca escolar bem utilizada funciona como uma potente ferramenta para o 
desenvolvimento do aluno, de sua autonomia intelectual e também do processo de 
ensino e aprendizagem
 Marcelo Soares (MEC). 

Parabéns à equipe da
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Biblioteca Escolar Municipal 
João Ribeiro por organizar e apresentar o trabalho que realizam de forma 
atrativa em seu blog. Atrair e formar leitores, sobretudo os nossos alunos, é um
grande salto para a qualidade do Ensino Carioca.

     Ana Accioly

     Representante Rioeduca.net da 4
CRE

     anaaccioly@rioeduca.net

     Twitter: 
@Ana_Acioly 
Facebook:
http://www.facebook.com/anapaula.silvaaccioly

[FOTO]
tweet

projetos
(334)
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4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pelo lindo blog.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 02/08/2012 11:05

Aguardamos sua visita! 
"A leitura engrandece a alma"(Voltaire)
Hynajara - Bibliotecária da BEM Olaria-Ramos
Postado por 
Hynajara B. Silva
 em 02/08/2012 15:04

"É preciso que a leitura seja um ato de amor" ( Paulo Freire)  Reforço o convite
da Hynajara. Esperamos por vocês.  Erica  - Bibliotecária responsável da BEM 
Olaria/Ramos
Postado por 
Erica R C da Silva
 em 02/08/2012 20:35
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 02/08/2012
<TÍTULO>
Projeto Identidade - Usando a Educopédia na EI

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, relato.

O que você irá ler aqui é o relato de experiência enviado pela Professora 
Adriana Santana da EM Madre Tereza de Calcutá

Sou professora há 18 anos e nos 
ltimos 7, tenho experimentado momentos muito bons nessa nossa maravilhosa rede.

Quando assumi uma turminha de educação infantil, aceitei o desafio de trabalhar 
a fundo para construir cidadãos críticos e pensantes, cidadãos com sua 
identidade definida...Enfim, surge uma d
vida sobre que tipo de suporte utilizaria para trabalhar a identidade dos 
pequenos.
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Ao consultar o suporte tecnológico da rede, a Educopédia, encontrei na caixa 
mágica, um amplo material preparado para a Educação Infantil, com o tema : Quem 
sou eu?

Levando o tema para a sala de aula, pude perceber o quanto nossas crianças têm 
facilidade em expor suas características, suas diferenças, suas preferências, 
sem nenhum tipo de pré-conceito. Nessa formação de conceito, após assistirmos ao
vídeo proposto no material da Educopédia : 
O mundo tem tanta gente
, o aluno Gabriel falou sobre seu corpo e sobre o corpinho da sua irmãzinha de 
apenas 3 meses de idade. Ele citou que até o que ele come é diferente do que a 
irmãzinha come (ainda na fase da amamentação). Foram momentos muito ricos para 
eles! O material também fala sobre a import
ncia do nome de cada um. E surgiu nossa primeira poesia :

Quem quiser saber meu nome,

     Dê uma volta no meu jardim,

     O meu nome está escrito,

     Numa folha de jasmim!

     (Autor Desconhecido)

A alegria foi grande em recitar esse pequeno versinho. Tal foi a surpresa deles,
quando foram convidados a descer ao pátio da escola e procurar pelas plantinhas 
do nosso jardim, seu nome e ajudar os amiguinhos a encontrar o deles também. 
Essa busca, gerou a construção de um painel onde, no desenho, cada pétala das 
flores foi montada com um nome de um aluno da turminha.

Nossa segunda proposta, foi a de construir a silhueta de cada aluno numa folha 
de papel pardo e com uma roupinha deles próprios, tentando construir uma figura 
com as características de cada um. Fotografei cada rostinho para colocar na 
silhueta. O ponto máximo foi pendurar pelo pátio da escola e poder perceber o 
orgulho de cada um em ter suas características expostas. E acima de tudo, ter 
preparado um pouquinho esse cidadãozinho do futuro, que deverá lutar pela sua 
cultura, pelo seu povo e pela sua tradição!!!
[VÍDEO]

Agradecemos o envio de seu relato e a parabenizamos pelo trabalho, professora!

Você também tem um relato de experiências? 
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Envie-nos pelo email nota10@rioeduca.net, com o título: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Envie o relato, fotos, vídeos etc.

[FOTO]
tweet

7ªcre
(192)

relato
(1)

<COMENTÁRIOS>

Super legal trabalhar a identidade dos alunos de forma dinâmica ,criativa e 
lúdica.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 02/08/2012 23:04
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Sexta-feira, 10/08/2012
<TÍTULO>
Semana de Alfabetização

<TAGS>
Tags: 
alfabetização, casadaalfabetização, formação.

Verifique a Programação da Semana de Alfabetização

Alfabetizarás o teu próximo - este deveria ser o décimo primeiro mandamento.

(Cristovam Buarque)

O Rioeduca também assina o pacto pela Alfabetização Carioca 

e compartilha

a programação de todas as Coordenadorias. Não fique de fora!!!

[FOTO]
tweet

alfabetização
(19)
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formação
(3)

casadaalfabetização
(1)

<COMENTÁRIOS>

A Semana da Afabetização é um movimento que merece a atenção de professores, 
Coordenadores Pedagógicos e responsáveis. Repensar as práticas, realizar ações 
de incentivo à leitura e à escrita irá movimentar as escolas na próxima semana!!
Postado por 
Neilda Silva
 em 02/08/2012 18:48

Uma pessoa alfabetizada tem um papel diferencial na sociedade, atuando como 
cidadãos criticos, pensantes e leitores .Todos unidos em prol da alfabetização  
teremos um Brasil melhor.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 06/08/2012 20:50

Já assinamos um pacto ao ingressar para esta grande e fabuosa rede de educação e
esta semana é mais uma das quais todos, juntos, deveremos repensar que desde o 
berçário é possível estimular a alfabetização. Tenho tido a oportunidade de 
estar com meu neto, agora com 2 aninhos, e ter com ele a visão que ainda não 
tinha com meus filhos há 40 anos atrás. Muita coisa mudou e me orgulho de ter a 
oportunidade de por em prática esse processo alfabetizador, contando histórias, 
comprando livros, oportunizando-o de se fazer comunicar de todas as formas. Mas 
isso aconteceu ´após anos de experiências nesta Rede Municipal, que não se 
intimida com o negativismo, com aqueles que AINDA não acreditam nas 
possibilidades que nós, professores, temos em mãos. Creio que falta, AINDA, 
compreensão desta força que o professor emana em sua sala de aula. Mas, um dia 
todos acreditarão! Assim como a educação caminha a 512 anos procurando condições
favoráveis, nós, professores, estamos também nesta busca, porque todo aquele que
escolheu esta profissão já era determinado em ser alguém especial no mundo. Nós 
somos a alavanca do sucesso que todo ser humano precisa!
E, vamos firmes e fortes trabalhando em mais uma Semana de Alfabetização, nas 
Escolas, Creches, EIs, PETs, CEs, NAs, PEJAs, Classes Hospitares, enfim, vamos 
acreditando que um dia a Educação terá como de direito o destaque que merece não
apenas na Cidade do Rio de Janeiro e sim no Mundo. Pelo Pacto da Alfabetização!
Postado por 
Regina Bizarro
 em 09/08/2012 11:22
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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Segunda-feira, 06/08/2012
<TÍTULO>
O Blog da E. M. Madrid Apresenta: Olimpíadas 2012

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, blogsdeescolas, artesvisuais, educaçãofísica.

Os XXX Jogos Olímpicos estão sendo realizados na cidade de Londres, no período 
de 27 de julho a 12 de agosto e aproveitando este clima de olimpíadas, a E. M. 
Madrid desenvolveu atividades de pesquisa e criação de maquetes com seus alunos.

[FOTO]

No 
ltimo dia 27 de julho, foi realizada, na cidade de Londres, a cerimônia de 
abertura dos XXX Jogos Olímpicos, que são realizados a cada quatro anos e re
nem vários países para disputar uma série de modalidades esportivas.

A bandeira das Olimpíadas representa a união entre povos e raças, pois seus 
anéis entrelaçados representam os cinco continentes. O objetivo destas 
competições é estreitar os laços de paz e amizade entre os povos.

As Olimpíadas de 2012 têm como tema 
Live is one
 Viva como se fosse o 
nico e suas mascotes chamam-se Wenlock e Mandeville, duas gotas de aço feitas em
animação de cartoon.

[FOTO]

Visitando o blog da E. M. Madrid, encontramos um projeto relacionado aos Jogos 
Olímpicos desenvolvido pelas professoras Andréa, de Artes Visuais, e Cristina, 
de Educação Física. 

O trabalho foi realizado com as turmas do 6
 ao 9
 ano do turno da manhã, que fizeram uma grande pesquisa sobre o assunto e 
buscaram informações sobre: as modalidades dos esportes olímpicos, histórico das
Olimpíadas, bandeiras dos países participantes em 2012, os pictogramas dos 
esportes, regras e brasileiros participantes das Olimpíadas 2012 em Londres. 

Após a realização das pesquisas, foi o momento de sortear as modalidades entre 
os grupos de cada turma para a confecção das maquetes, bandeiras e pictogramas. 
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Na parte artística, os alunos puderam trabalhar com materiais diversos e com 
conceitos de volume, perspectivas e profundidade.

Este projeto contou com a orientação das professoras e um grande empenho por 
parte dos alunos. A culmin
ncia foi uma exposição dos trabalhos no espaço escolar e também no blog. 

[FOTO]

No vídeo abaixo, podemos conferir mais um pouco sobre este trabalho.
[VÍDEO]
Nota: Algumas informações foram consultadas no portal 
Sua Pesquisa
.

Conheça outras publicãções sobre o trabalho da E. M. Madrid no portal Rioeduca: 
Rio + 20 e Rio + English na E. M. Madrid
e
 Projeto UCA na E. M. Madrid
.

Visite também
o blog da escola 

http://escolamadrid.blogspot.com.br/

Professor, o portal Rioeduca é um espaço feito por e para professores. Participe
também! Entre em contato com o representante de sua CRE.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Professora Renata Carvalho - Representante do Rioeduca na 2
CRE

Email: 
renata.carvalho@rioeduca.net

Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
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blogsdeescolas
(402)

2ªcre
(192)

artesvisuais
(68)

educaçãofísica
(30)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns alunos, por toda dedicação, pelo trabalho desenvolvido e pelo resultado
alcançado! Alunos tendo oportunidade de se aprofundarem mais no evento do 
momento, AS OLIMPÍADAS DE LONDRES!! E.M MADRID arrebentando!! Nos ESPORTES e nas
ARTES!!!! Como professora de educação física envolvida no Projeto me sinto 
orgulhosa pela participação dos alunos!!! Obrigada pelo empenho de vocês!!! 
Obrigada professora Andréa (Educação Artística), nossa parceria foi um sucesso!!
Adorei trabalhar com você!!!!
Postado por 
CRISTINA PEDROSA
 em 06/08/2012 09:44

Amei essa iniciativa! O resultado ficou muito legal. Parabéns!

Tatiana Moura (prof. Artes, E. M. Lúcia Miguel Pereira)
Postado por 
Tatiana Moura
 em 06/08/2012 13:53
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Olá,sou Prof ª da E.M Madrid de Artes Visuais e fiquei muito feliz com vídeo 
realizado com as produções de nossos alunos.Linda a música escolhida para a 
apresentação dos slides...Amei  elaborar e planejar este trabalho junto a profª 
Cristina Pedrosa ,de Ed. Física,pois foi muito bom ver e perceber o envolvimento
dos alunos no processo de criação.Pesquisa da Hist. das Olímpiadas,dos 
pictogramas e a plástica de cada esporte(por grupos).E que venham outros 
projetos para enriquecer os nossos olhares!Valeu!!!
Postado por 
Andrea Tostes
 em 06/08/2012 14:31

Muito legal! As professoras e os alunos estão de parabéns!
Postado por 
Fernanda Derzi
 em 06/08/2012 17:46

Ficou muito boa a  edição, Renata. Valeu!
Postado por 
Paula Martins
 em 06/08/2012 18:28

Parabéns à Equipe da EM Madrid. Estou orgulhosa do trabalho desenvolvido na 
escola, mostra que a determinação pela pesquisa e pelo despertar do conhecimento
está, esteve e parece-me sempre estará presente nesta escola. (Estudei nela do 
EI ao 9º ano, lá na década de 70). Sempre acompanhando a EM Madrid, parabéns a 
todos e a Equipe do Rioeduca pelo carinho da Renata com as publicações.
Postado por 
Valeria Silveira
 em 08/08/2012 08:18

Medalha de ouro para equipe Madrid!!!!
 Que lindo ver um trabalho integrado entre as disciplinas e perceber o prazer 
dos professores em realizá-lo. Parabéns professores!!!!!
Postado por 
Morgana Rezende
 em 13/08/2012 03:19

Parabéns pelo projeto!!!! De excelência e qualidade. Isso mostra que nossa Rede 
conta com profissionais comprometidos que despertam em nossos alunos suas mais 
intimas aptidões!!!! 
Medalha de ouro para professores e alunos da
 E. M. Madrid!!!!
Postado por 
Valéria Cristina
 em 13/08/2012 19:19
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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Segunda-feira, 06/08/2012
<TÍTULO>
O Canal Saúde na E. M. João de Deus!

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, eventos, projeto.

O CANAL SA
DE é
uma emissora de televisão do Sistema P
blico de Sa
de (SUS), sediada na Fundação Oswaldo Cruz. Os programas veiculados no Canal Sa
de têm caráter informativo.
Um canal que propõe um novo discurso audiovisual ao que é entendido como 
conceito de sa
de e pretende provocar no cidadão brasileiro o sentimento de pertencimento ao 
SUS.

Nessa 
ltima semana, a equipe do Canal Sa
de esteve na Escola Municipal João de Deus, para realizar a filmagem da 
reportagem que vai ao ar no próximo progama da emissora.

[FOTO]

A equipe do programa filmou a rotina da nossa escola, entrevistou professores, 
alunos, responsáveis e colheu muitos dados para uma matéria que sairá 
futuramente em um dos programas do Canal.
 Texto: Professora Dyone Andrade

[FOTO]

O Canal Sa
de tem um destaque especial para as discussões sobre políticas p
blicas e assim, veio até a Escola Municipal João de Deus para constatar a rotina
da Unidade. A escola se destaca por ter um ótimo indíce no IDEB e, além disso, 
há vários alunos premiados, como é o caso da aluna Bruna de Lima, que venceu o
41
 Concurso Internacional de Redação de Cartas 2012,
promovido anualmente pela UPU 
 União Postal Universal, sediado em Berna 
 Suíça.

[FOTO]

A equipe filmou as atividades de leitura no 4
ano, a hora do lanche, as aulas de Educação Física e também a rotina da 
secretaria. O set de filmagem foi conduzido pela simpática Elisa Bedran que é 
filha da consagrada contadora de histórias Bia Bedran.

Foi um dia bastante produtivo para todos na escola, pois houve grande interação 
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entre os integrantes da equipe do progama com a comunidade escolar de forma 
geral. É um grande sucesso a 
parceria da FIOCRUZ com as Unidades Escolares da 4
 CRE.

[FOTO]

Acompanhem as novidades no 
blog
 da E.M. João de Deus!

Parabéns à Escola Municipal João de Deus e ao Canal Sa
de por promoverem a integração e a articulação da educação com a sa
de, proporcionando a melhoria da qualidade de vida não só de nossos alunos, mas 
também de toda a comunidade escolar.

Contatos:

     Ana Accioly

     Representante Rioeduca.net da 4
CRE

     anaaccioly@rioeduca.net

     Twitter: @Ana_Acioly

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

Muito legais a visita e a postagem! Obrigada Ana Accioly por nos representar no 
Portal!
Postado por 
Dyone
 em 06/08/2012 08:17

Parabéns E.M. João de Deus!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 06/08/2012 20:57

Parabéns, pelos sucessos obtidos.Vocês são nota mil.
Postado por 
Helena Salomão Guimarães
 em 09/08/2012 14:46
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 06/08/2012
<TÍTULO>
Cordel da Central

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

A professora Martha, do GEC Rivadávia Correa, compartilhou com o Rioeduca e com 
todos os nossos leitores o sucesso do premiado projeto 
Central de Leitores
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, concurso promovido pelo instituto C
A e FNLIJ.

[FOTO]

Dia 17 de julho, o GEC realizou o 
Cordel da Central
, evento que, além de enaltecer a irreverente arte da literatura de cordel, 
celebrou os 100 anos de nascimento de Luiz Gonzaga, o escritor Ariano Suassuna e
o nordeste, de um modo geral, foram os
homenageados neste ano na Maratona da rede.

Foi uma belíssima manhã e, contrariando o Climatempo que previa chuva neste dia,
fez sol no Cordel da Central!

A unidade contou com a ilustríssima presença da escritora Laura Sandroni,
consultora no projeto, que vibrou com a festa literária e até fez uma 
participação no coral dos professores do GEC Rivadávia Corrêa que cantou 
Asa Branca
, do nosso rei do baião.

Também esteve por lá a grande escritora Sandra Lopes, nossa colega da rede, que 
nos brindou com o comovente relato da criação do seu livro 
Cordel da Candelária
.
Todos se sentiram muito honrados com a presença do presidente da Academia 
Brasileira de Cordel, Gonçalo Ferreira da Silva, que fez uma belíssima 
apresentação que prendeu a atenção de todos e deu uma verdadeira aula sobre este
tipo de literatura que cada vez mais tem atraído leitores, pura poesia.

Alguns alunos encenaram um trecho do 
Auto da Compadecida
, e também realizaram o famoso Sarau do GEC, com diversas pessoas lendo cordéis 
e, mais uma vez, fizemos o Escambo Literário onde puderam proporcionar a troca 
de livros entre os participantes.

Alunos fizeram distribuição de livros na praça, cumprindo assim, mais uma vez, o
objetivo maior do projeto, que é levar a escola até a comunidade e proporcionar 
um maior n
mero de pessoas com acesso à leitura.

[FOTO]

A professora Martha e toda equipe do GEC agradecem a todos que, de alguma forma,
se envolveram no evento, que tem sido a contribuição da unidade em uma ação 
maior que é o 
Rio, uma cidade de leitores
.

Com o sucesso do projeto, temos a certeza de que o Rio de Janeiro continua 
lendo.
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     Que venha o próximo!

Envie para o Rioeduca.net os trabalhos de sucesso

     que sua escola realiza e publicaremos 
aqui.

Contatos:

     Rute Albanita

     Representante Rioeduca.net da 1
CRE

     ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: @Rute_Albanita

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

Não poderia deixar de externar minha gratidão ao GEC Rivadávia Correa, à profª 
Martha e aos alunos, por disseminarem o cordel na escola. 
Parabéns por semearem esta nobre cultura popular_Cordel!
Postado por 
Regina Bizarro
 em 06/08/2012 07:00

Aos companheiros da bela jornada agradecemos todo o apoio e empenho para tornar 
nossa cidade um Rio de Leitores!
Postado por 
Bárbara Portilho
 em 06/08/2012 09:17

Excelente projeto desenvolvido pelo GEC Rivadávia Correa! Envolve toda 
comunidade escolar e  presenteia o centro do Rio com literatura pura. Parabéns 
professora Martha e a todos os envolvidos!
Postado por 
Rosana Sales
 em 06/08/2012 16:19

Parabéns Profa Martha e equipe.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 06/08/2012 20:59

Coral de professores maravilhoso, adorei participar!
Postado por 
Janete
 em 07/08/2012 13:28
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 13/08/2012
<TÍTULO>
CIEP Maestro Heitor Villa-Lobos, Escola de Ontem, de Hoje, de Amanhã, de 
Sempre...

<TAGS>
Tags: 
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10ªcre, escola, do, amanhã, patrono.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns CIEP Maestro Heitor Villa-Lobos pelo trabalho de qualidade oferecido 
aos alunos da comunidade. 
Sinvaldo amei a postagem e as fotos.
A primeira escola que trabalhei em 1978 foi no Conjunto Residêncial  de 
Antares.E.M Otelo de Souza Reis.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 14/08/2012 00:27

Parabéns Luzinete por tanto tempo de dedicação e amor à educação e a esta 
escola. Tenho orgulho de ter feito parte desta equipe! Saudades de você, da 
Claudinha, da Graça!! Beijos em todas! Giane Moreira
Postado por 
Giane Moreira dos Santos Pereira
 em 14/08/2012 12:05

Também fico muito feliz de fazer parte, a 10 anos, dessa equipe maravilhosa, 
nota 10, que, mesmo diante de tantas adversidades, não mede esforços para dar a 
essas crianças a melhor educação de todas!!!!Parabéns para todos nós!!!!!
Postado por 
Lilian Machado
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 em 23/08/2012 07:59
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 15/08/2012
<TÍTULO>
Creche Municipal Sempre Vida Antares

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, educação, infantil, bairro, educador.

[FOTO]

[FOTO]
Professora Bruna Conceição Matos da Cunha, diretora da Creche Municipal SEMPRE 
VIDA ANTARES, da 10
 CRE, segurando a placa indicativa do Prêmio Qualidade da Educação Infantil 
2011.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

Todas as atividades planejadas visam alcançar os objetivos pedagógicos traçados 
para atender as necessidades de cada grupamento e de cada criança, na sua 
individualidade.

[FOTO]
tweet

10ªcre
(292)

educação
(73)

infantil
(14)

bairro
(3)
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<COMENTÁRIOS>

Nós da C.M. SEMPRE VIDA ANTARES agradecemos o carinho do Sinvaldo pelo nosso 
trabalho e espero que todos possam conhecer melhor os Projetos desenvolvidos com
as nossas crianças, que também pode ser visto na página: 
crechesemprevidaantares.blogspot.com.br.
Postado por 
BRUNA
 em 15/08/2012 08:28

Parabéns  Creche Escola Sempre Vida Antares pelo trabalho desenvolvido.Parabéns 
Sinvaldo pela postagem,sempre arrasando.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 15/08/2012 10:38

Parabéns a toda equipe por esse excelente trabalho que faz diferente na 
comunidade atendida. Fiquei emocionado!
Postado por 
Cláudio
 em 15/08/2012 12:44

Parabéns a todos os servidores da Creche Sempre Vida Antares!!!!!! A creche está
muito aconchegante. Os rostinhos das crianças nos passam alegria. Parabéns Bruna
pela bela administração!!!!!
Postado por 
Andrea Neves
 em 15/08/2012 16:04

Parabéns a toda equipe pelo trabalho maravilhoso e de qualidade!!! Bjsssssssss
Postado por 
Patricia Veronese
 em 15/08/2012 17:08

Parabéns!!!! A alegria de todos é visível.Sucesso!!!
Postado por 
rosana gonçalves
 em 15/08/2012 19:27

Parabéns equipe CMSV Antares pelo belo trabalho e pelo enorme carinho dispensado
a todos os pequeninos que são atendidos pela Creche . Cada dia que passa,me 
orgulho mais e mais de participar desta equipe vencedora!!!!!
Postado por 
Samanta
 em 15/08/2012 20:43

Parabéns!!!Essa equipe é nota dez!!!
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Postado por 
ANDREA
 em 15/08/2012 21:25

BRuna, parabéns  pelo carinho e dedicação, seu e de toda sua equipe!
Postado por 
Camila Gaspar
 em 15/08/2012 21:33

Parabéns a equipe da Creche Sempre Vida Antares. pelo trabalho lindo, e falo com
orgulho de ter participado desta unidade.Continuem assim.
Postado por 
Marilia Gomes
 em 16/08/2012 17:33
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 10/08/2012
<TÍTULO>
Uma História de Superação no Dia do Estudante!

<TAGS>
Tags: 
´8ªcre.
Gustavo Ribas é aluno do 9
 ano da Escola Municipal Visconde de Porto Seguro.

Este aluno dedicado aos estudos
e muito querido por professores e colegas, vence a cada dia os desafios da 
Inclusão.

Em nome de todos os alunos,
Gustavo Ribas recebe a homenagem pelo Dia do Estudante!

[FOTO]

[FOTO]

Sua dedicação lhe concedeu um bom conceito no 2
 bimestre!

[FOTO]

RIOEDUCA: Qual é a disciplina que você mais gosta de estudar?
Fonte: smartkids.com.br

[FOTO]
tweet
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´8ªcre
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<COMENTÁRIOS>

"Quem não se senta para aprender, não ficará de pé para ensinar!" O Dia do 
Estudante deve ser celebrado, sim! Eu não tive a ampla oportunidade que hoje em 
dia se tem para concluir os estudos e sei de gente que perde tempo... então os 
alunos que valorizam o ensino, como o Gustavo devem ser reconhecidos e 
homenageados neste dia! Amei saber que ele está superando suas dificuldades e já
chegou no 9º ano. Orgulho! Parabéns para ele e para todos os alunos integrados 
ou não! Um abraço.
Postado por 
Nilza F. Silva
 em 10/08/2012 08:12

Nossa! Que legal a entrevista com o aluno! Parabéns, Gustavo. Você merece e que 
Deus te dê um caminho de mais vitórias ainda em sua vida! Seus pais devem estar 
orgulhosos...
Postado por 
Adriano
 em 10/08/2012 08:17

Parabéns Gustavo pela sua garra,inteligência,organização,vontade de vencer.Que 
Deus faça acontecer o melhor na sua vida.Que Deus te abençõe ,proteja e realize 
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todos os seus sonhos.Um grande beijo e sucesso!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 11/08/2012 00:24

Em nome da Escola Municipal Visconde de Porto Seguro, gostaria de agradecer a 
você, Gustavo,  e a seu irmão gêmeo Alexandre por pertencerem à Família VPS! Que
vocês continuem sendo alunos exemplares, dedicados, esforçados, superando todas 
as dificuldades.
Desejamos que tenham sucesso em todos os desafios e escolhas, e que, 
principalmente, sejam felizes! Parabéns também aos seus pais, por tanto amor e 
dedicação...
Postado por 
Sônia Jardim
 em 11/08/2012 18:56

Estou muito orgulhosa do meu sobrinho. Parabéns a todos que fizeram, fazem e 
ainda farão parte desta trajetória de sucesso.
Postado por 
Lauci Gomes Mascarenhas
 em 13/08/2012 22:41

É muito gratificante ver o crescimento dos nossos filhos. Gustavo é meu orgulho 
e ele vai se superar sempre. Parabéns meu filho. Te Amo Muito.
Postado por 
Luci Gomes Mascarenhas
 em 14/08/2012 22:23

Parabéns, Gustavo, por seu esforço e superação! Que você seja um exemplo a ser 
seguido pelos demais estudantes! Parabéns também a toda Equipe da Porto Seguro 
pelo excelente trabalho que realiza!
Postado por 
Sonia Andrade
 em 17/08/2012 23:32

Encantada com esta linda história!!!  Parabéns, Gustavo, Família do Gustavo e E.
M. Visconde de Porto Seguro.
Postado por 
Viviane Lazarini Guimarães
 em 06/02/2013 21:57

Parabéns Gustavo Ribas! Quem sabe faz a hora não espera acontecer! E você tem 
feito a sua com dedicação.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 07/02/2013 00:02
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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Quarta-feira, 08/08/2012
<TÍTULO>
Criando Espaços e Avançando em Nome da Aprendizagem

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, saladeleitura.
Cada vez mais se
faz necessário o uso de novas tecnologias
para o planejamento de aulas mais atrativas e atuais.
 A Sala de Leitura
também acompanha esta
transformação tecnológica dos espaços
escolares, sendo assim, a professora Martha Nogueira,
regente da Sala de Leitura Polo, organizou
uma Oficina de Blogs para capacitar os
professores da Sala de Leitura
quanto ao uso desta ferramenta.

[FOTO]
No Blog, as pessoas podem colocar comentários sobre o que está sendo escrito, 
proporcionando tanto ao autor quanto ao leitor um exercício diário de reflexão, 
análise e senso crítico.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Pesquisa: 
www.seduc.gov.br

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Como é bom abrir o Rioeduca logo cedinho e ver as notícias das escolas da 
prefeitura, em especial acompanhar o que acontece na 8ª CRE, minha CRE. Muito 
bom. Parabéns para a equipe que trabalha para isso. Sempre com novidades e 
positividades que nos incentivam. Obrigada
Postado por 
Maria A. Magalhães
 em 08/08/2012 07:02

Querida, ficou muito boa sua post, reunindo  importância do tema, sutileza e 
foco nas ações.
Parabéns!
Postado por 
Regina Bizarro
 em 08/08/2012 07:37

Como seria bom se todos os professores das Salas de Leitura pudessem fazer este 
trabalho de criação e atualização dos Blogs da escola. São muitas atividades 
para o Coordenador ou diretor e oBlog hoje em dia dá identidade e modernidade às
escolas. Ainda não tive uma oficina destas...
Postado por 
Luciane
 em 08/08/2012 08:11

Martha querida, meus Parabéns! Fiquei muito feliz e vê-la por aqui e deu aquela 
saudade... Bjs.
Postado por 
Ana Célia
 em 08/08/2012 18:53

Neilda,amo de paixão as suas postagens.Parabéns!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
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 em 08/08/2012 23:05
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 07/08/2012
<TÍTULO>
Projeto Tradições Nordestinas

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, projetos.

A E. M. General Humberto de Souza Mello desenvolveu o projeto 
Tradições Nordestinas
, no segundo bimestre de 2012, a fim de proporcionar à comunidade escolar 
conhecimento sobre a cultura desta região brasileira.

Para iniciar o projeto Tradições Nordestinas, a E. M. General Humberto de Souza 
Mello levou os alunos do segundo segmento do Ensino Fundamental a uma 
aula-passeio. Os educandos puderam conhecer o Centro Municipal Luiz Gonzaga de 
Tradições Nordestinas, localizado no bairro de São Cristovão. 

O projeto está relacionado com os conte
dos programáticos do sétimo ano, visto que estes envolvem o estudo das regiões 
brasileiras. Os alunos foram acompanhados a esta aula-passeio, pelos professores
Maxwell, de Geografia, Georgia, de Matemática,
e Leda.

[FOTO]

Todos os professores e alunos da escola participaram do desenvolvimento do 
projeto Tradições Nordestinas, cujo objetivo era mostrar a cultura do Brasil a 
fim de valorizar-nos enquanto cidadãos.

Algumas turmas, com a orientação de seus professores, pesquisaram e estudaram 
vários temas relacionados à cultura nordestina: literatura de cordel, 
artesanato, personalidades nordestinas que influenciaram a cultura brasileira, 
inclusive Luiz Gonzaga.

As professoras de História e Geografia, Izabela e Marise, enfatizaram em suas 
aulas a literatura de cordel e produziram com os alunos textos relacionados ao 
tema. Vejamos alguns cordéis produzidos pelos alunos do sexto, sétimo e nono 
anos.
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[FOTO]

[FOTO]

A culmin
ncia foi uma festa onde os alunos puderam compartilhar com a comunidade escolar 
o que aprenderam ao longo do processo de construção do projeto Tradições 
Nordestinas.

[FOTO]

[FOTO]

Assista ao vídeo que mostra momentos do desenvolvimento e da culmin
ncia do projeto Tradições Nordestinas.
[VÍDEO]

Conheça mais sobre o trabalho desta unidade escolar visitando seu blog!

http://humbertosouzamello.blogspot.com.br/

Professor, divulgue também o blog ou projetos desenvolvidos por sua escola aqui 
no portal Rioeduca. Entre em contato com o representante de sua CRE.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook
.

Professora Renata Carvalho - Representante do Rioeduca na 2
CRE

Email: 
renata.carvalho@rioeduca.net

Twitter: @tatarcrj

[FOTO]

Página 2133



RIOEDUCA 2

projetos
(334)

2ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pela culminância do projeto projeto “Tradições Nordestinas”.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 07/08/2012 15:16

Parabéns EM General Humberto de Souza Mello pelo trabalho maravilhoso realizado 
pela equipe. Tradições Nordestinas está um espetáculo.
Postado por 
Valeria Silveira
 em 08/08/2012 08:33

Amei o cordel da aluna Eliza. Parabéns Professoras, Mara e equipe!
Postado por 
Paula Martins
 em 08/08/2012 22:54

Parabéns Mara e equipe!!!! Belíssimo trabalho de resgate da nossa cultura. Quero
ver vocês brilharem sempre!!!!
Postado por 
Morgana Rezende
 em 13/08/2012 03:16
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 14/08/2012
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<TÍTULO>
Atividades do Primeiro Semestre no GEC Epitácio Pessoa

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, meioambiente, gec, protagonismojuvenil.

Nesta publicação, conheceremos um pouco do trabalho realizado no Ginásio 
Experimental Carioca Epitácio Pessoa, localizado no bairro do Andaraí.

A E. M. Epitácio Pessoa passou a integrar o grupo dos Ginásios Experimentais 
Cariocas neste ano de 2012 e realizou ao longo do primeiro semestre diversas 
atividades com seus alunos. Algumas estão registradas no blog da unidade escolar
e outras foram relatadas pela Coordenadora Pedagógica Carla Duarte, através de 
contato com o portal Rioeduca.

Círculos de Leituras

Nos círculos de leituras, cada professor se reuniu com seu grupo de
 alunos tutelados, aqueles a quem acompanham a vida escolar, para fazer uma roda
de leitura com direito a depoimentos emocionados, troca de informações e 
experiências, tudo, é claro, direcionado para a leitura que o grupo estava 
fazendo.

[FOTO]

Visita ao Green Nation Fast

No dia 01 de julho, os alunos do GEC Epitácio Pessoa visitaram o Green Nation 
Fast e participaram de um Quizz durante o evento. 

O Quizz foi um jogo de perguntas sobre meio ambiente e sustentabilidade, onde o 
grupo organizador do evento aproveitou a presença de duas escolas para realizar 
o desafio.

A atividade com o uso da bicicleta era para gerar energia, algumas bicicletas 
marcavam gols, outras carregavam celulares. No final, cada um recebeu um placar 
com a quantidade de energia gerada.

[FOTO]

Participação na Femact Rio + 20

O GEC Epitácio Pessoa participou de uma exposição de trabalhos durante o evento 
sobre Meio Ambiente sediado no Rio de Janeiro no mês de junho, a Rio + 20. 
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A escola apresentou uma 
Maquete da Cidade Sustentável
, sob a orientação da professora de Ciências, Fatima Azamar. Os alunos da turma 
1702: Ana Maria de Araujo, Dayvid Montovaneli , Alexandre Pinto e Lorena Silva 
representaram a escola durante o evento.

[FOTO]

Café da Manhã na Aula de Inglês

No blog desta unidade escolar, encontramos o registro de uma aula de Inglês 
diferente. Os alunos participaram de um café da manhã onde os nomes dos 
alimentos estavam escritos em inglês.

O professor Daniel, de Inglês, com a ajuda das professoras Andressa, de 
Geografia, e Sandra, da Sala de Leitura, realizaram, no 
ltimo dia 09, um café da manhã com alunos do 7
 ano. Tudo o que foi servido estava devidamente etiquetado.
Retirado do blog da escola

[FOTO]

Disciplina Eletiva História do Funk Carioca

Na publicação anterior, sobre o GEC Epitácio Pessoa, conhecemos o 
Feirão de Eletivas
, onde estas disciplinas foram apresentadas aos alunos da escola. Dentre elas 
está a eletiva 
Para o Baile Ficar Bom, Só Depende de Você 
 Uma História do Funk Carioca
, cujo objetivo era estudar a história do funk carioca relacionando-o com os 
ritmos musicais que lhe deram origem.

Esta disciplina eletiva fez um grande sucesso entre os alunos, que puderam 
estudar e conhecer as origens deste ritmo musical. No vídeo abaixo, gravado 
durante as aulas, podemos conhecer como foi a disciplina eletiva História do 
Funk Carioca.

[VÍDEO]

Quer conhecer mais sobre o trabalho do GEC Epitácio Pessoa? Visite seu blog!

http://www.gecepitaciopessoa.com.br/
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Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Professor, queremos conhecer e divulgar o trabalho de sua escola. O portal 
Rioeduca é um espaço feito por e para professores. Entre em contato com o 
representante de sua CRE!

Professora Renata Carvalho - Representante do Rioeduca, na 2
 CRE

Email: 
renata.carvalho@rioeduca.net

Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet

2ªcre
(192)

meioambiente
(95)

protagonismojuvenil
(73)
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gec
(66)

<COMENTÁRIOS>

GEC Epitácio Pessoa ,parabéns pelo trabalho  de qualidade oferecido .
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 14/08/2012 17:27

Tenho o grande prazer de acompanhar o Trabalho deste GEC que a cada dia 
surpreende!
Denise Barcellos E/SUBE 2 CRE GED
Postado por 
Denise
 em 15/08/2012 20:56

Achei simples e  muito interessante, assim como deve ser, eles devem ter 
curiosidade e saber que podem fazer, o futuro os pertence.
Postado por 
Valéria Simeao
 em 19/08/2012 21:37
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 13/08/2012
<TÍTULO>
Ambiente Virtual da E. M. Dom Aquino Corrêa

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, blogsdeescolas, entrevistas.

A E. M. Dom Aquino Corrêa está localizada no bairro de Copacabana e registra em 
seu portfólio virtual as atividades realizadas no espaço escolar.

O blog desta unidade escolar é moderado pela professora Adriana Dornellas, que 
nos conta um pouco sobre a criação deste ambiente virtual.

Adriana é professora do primeiro segmento do Ensino Fundamental e também de 
Artes Plásticas, além de trabalhar na E. M. Dom Aquino Corrêa e na E. M. Casa da
Criança, ambas na 2
CRE.
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[FOTO]

RIOEDUCA: Como surgiu a ideia de criar um blog para divulgar o trabalho da E. M.
Dom Aquino Corrêa?

Adriana Dornellas:
Ao ser lotada na E. M. Dom Aquino, pude ver o trabalho maravilhoso que era 
realizado lá e procurei me informar como era divulgado o trabalho da Unidade. 
Como não havia uma pessoa responsável para a divulgação dos trabalhos, pedi 
autorização à Direção da escola e montei o blog da E. M. Dom Aquino, em 22 de 
abril de 2011.

A primeira postagem foi de teste para personalizar o espaço e ficar mais com a 
cara da escola: din
mica, alegre, despojada. A primeira postagem publicada foi sobre a primeira 
reunião de responsáveis de sábado.

RIOEDUCA: Além do blog, a escola possui perfil em algumas redes sociais. 
Conte-nos como aconteceu esta divulgação do trabalho da escola.

Adriana Dornellas:
Com o passar do tempo, fui percebendo que aquilo poderia ser muito mais que 
diversão ou passatempo.

Depois do lançamento do blog, minha vontade foi de expandir a ideia de interação
às Redes Sociais. Com o consentimento da Direção da escola, comecei a aumentar a
divulgação de nosso trabalho. Primeiro, montei a comunidade da E. M. Dom Aquino 
Corrêa, no Orkut. Com o crescimento da fama do Facebook, montei a página da 
escola também. Novamente, apresentei o que havia feito aos demais colegas da 
escola e pedi que repassassem aos seus alunos.

RIOEDUCA: O blog da E. M. Dom Aquino Corrêa foi criado em abril de 2011. Como 
aconteceu a apresentação deste portfólio virtual à comunidade escolar?

Adriana Dornellas:
Fui de sala em sala para divulgar os links para acesso. Fiz papeis com estes 
links e distribui às crianças nessas visitas às salas de aula. A partir da 
segunda reunião de responsáveis, distribui com a ajuda de todos da escola o 
mesmo papel juntamente com cada boletim e prova entregue. Além de aproveitar um 
quadro que temos no pátio da escola 
 onde escrevi todos os links para acesso 
 foi feito também um cartaz para colocar na porta da escola.

Com essa divulgação, o blog teve em seis meses de criação mais de mil e duzentos
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acessos (atualmente, contamos com mais de dois mil e seiscentos acessos). Este 
acontecimento foi muito comemorado na escola!
 Depois disso, tive a certeza de que eu estava no caminho certo.

Passei a divulgar o blog em minha página pessoal do Facebook e em meu perfil do 
Orkut. Mostrei o nosso trabalho nas páginas de outros colegas da Rede e os 
elogios foram muitos. Criei o perfil da E. M. Dom Aquino Corrêa, que também 
passou a divulgar os links com as matérias do blog. Acabei virando a responsável
pela divulgação do trabalho da E. M. Dom Aquino Corrêa nas Mídias Sociais.

[FOTO]

As publicações mais recentes do blog mostram como aconteceram os preparativos e 
a realização da Festa Junina. Vejamos os registros sobre este evento.

[FOTO]

[FOTO]

Os professores também entraram no clima da Festa Junina e se vestiram de acordo 
com o evento e a mesa de guloseimas foi um sucesso.

A Equipe Dom Aquino também entrou na onda dos modelitos. Todos da equipe usaram 
roupas e acessórios muito coloridos! As crianças adoraram ver que os adultos 
também entraram no clima junino!
 Retirado do blog da escola

Neste dia, foi oferecido às crianças uma deliciosa canjica, feita com muito 
carinho pelas nossas maravilhosas merendeiras!

     Nossa mesa de guloseimas, mais uma vez, 
foi bem farta e todos puderam se esbaldar nos deliciosos quitutes que os 
responsáveis enviaram para abrilhantar ainda mais a nossa festa!
 Retirado do blog da escola

[FOTO]

Agradecimentos à professora Adriana Dornellas por enviar as informações sobre o 
blog da E. M. Dom Aquino Corrêa.

Conheça mais sobre o trabalho da E.M. Dom Aquino Corrêa visitando seu blog

http://www.emdomaquinocorrea.blogspot.com.br/
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Professor, divulgue também o blog de sua escola aqui no portal Rioeduca, basta 
entrar em contato com o representante de sua CRE.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Professora: Renata Carvalho _ Representante do Rioeduca, na 2
 CRE

Email: 
renata.carvalho@rioeduca.net

Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet

blogsdeescolas
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2ªcre
(192)

entrevistas
(28)
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns, Adriana e equipe Dom Aquino!!!!!
Dar visibilidade ao trabalho da escola faz a comunidade escolar acreditar que a 
escola pública é de qualidade!
Postado por 
Morgana Rezende
 em 13/08/2012 03:06

Parabéns Adriana e equipe por este bonito trabalho!!! E que venham mais 
postagens! :)
Postado por 
Alessandra
 em 13/08/2012 19:40

Muito obrigada à Representante Rioeduca da 2ª CRE Renata Carvalho pela linda 
postagem! Fico muito feliz em ver um trabalho feito com muito carinho exposto 
aqui neste site tão bacana! Um obrigada à toda Família Dom Aquino pela garra, 
pela coragem de todos os dias, pelo carinho e amor compartilhados por cada um de
nossos alunos!!! Esse é o resultado do NOSSO trabalho, galera!!! Bjks a todos e 
muito obrigada pelo carinho e pela atenção!!!  =)))

E continuem acessando o nosso blog, galera!!!
Postado por 
Adriana Dornellas
 em 13/08/2012 20:44

Parabéns pelo belo trabalho Adriana ! Ele serve de incentivo à professores, 
alunos, pais e a toda equipe escolar à acreditarem cada vez mais no trabalho que
é feito dentro da escola pública.Além disso, mostra que o professor sabe 
trabalhar não apenas dentro da sala de aula mas também fora dela, desenvolvendo 
trabalhos que são de interesse de toda a comunidade.
Postado por 
Gabriel Ribeiro
 em 13/08/2012 21:01

Parabéns pelo excelente trabalho Adriana! Ficou muito legal!!! Bjsss
Postado por 
Danielle
 em 13/08/2012 21:47

Parabéns à Professora Adriana Dornellas, excelente trabalho!
Postado por 
Joyce Martins
 em 13/08/2012 22:18

Parabéns ProfªAdriana Dornellas e toda equipe da Escola. Dom Aquino Corrêa,pelo 
execelente trabalho!Bjs
Postado por 
Maria Delfina

Página 2142



RIOEDUCA 2
 em 14/08/2012 13:54

Parabéns Dri!!! Você merece! 
Esta é uma professora muitíssimo competente e uma pessoa maravilhosa. Tenho 
certeza que a EM Dom Aquino só tem a ganhar com uma equipe excelente.
Parabéns a todos!!!
Postado por 
Fernanda Tinoco
 em 14/08/2012 21:17

Muito legal seu blog . Parabéns por acreditar em uma educação de qualidade!!! 
Bjus
Postado por 
Elidia Correia
 em 14/08/2012 21:19

Parabéns professora!!!Tenho muito orgulho de você!
Postado por 
Roberta Costa
 em 14/08/2012 21:23

Parabéns a toda a equipe da E. M. Dom Aquino Côrrea particularmente a Adriana 
pelo sensacional trabalho e que sirva de exemplo para outras escolas, seu amor 
pela profissão vai ajudar a formar melhores cidadãos, sucesso a você e toda a 
equipe.
Postado por 
Roberto
 em 14/08/2012 22:02

Meus Parabéns, minha amiga! Que belo trabalho! Que sirva de estímulo para outras
escolas divulgarem seus bons trabalhos, criando assim uma oportunidade de 
intercâmbio, onde profissionais poderão ampliar e compartilhar suas 
experiências. Você é uma pioneira! Continue o bom trabalho. Beijos.
Postado por 
Alessandra Rocha
 em 16/08/2012 23:17

Minha amiga, que orgulho de você... Amei tudo o que li, você é uma guerreira, 
amante de sua profissão... Parabéns por seu trabalho que é feito com tanta 
dedicação e amor... Tenho muito orgulho de ser sua amiga... Um beijo grande!!!
Postado por 
Elisângela Fernandes
 em 18/08/2012 16:09

Que orgulho, notamos que você faz do seu ofício com prazer e com todo amor! 
Parabéns! 
Valéria Simeao
Postado por 
valéria simeao
 em 13/09/2012 19:11
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 08/08/2012
<TÍTULO>
Quem Ama  Cuida do Meio Ambiente

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, meioambiente, educaçãoinfantil, blogsdeescolas.

Dando continuidade ao projeto Quem Ama Cuida com Alegria, a E. M. Carlos Gomes, 
3
 CRE, voltou-se para a conscientização dos alunos. Cuidar do seu ambiente mais 
próximo é o primeiro passo para melhorar o planeta.

Como já registramos nos posts 
Contra o Mosquito Abadengue e Informação
 e 
Quem Ama, Cuida da Terra
, o projeto Quem Ama, Cuida com Alegria tem movimentado a E. 
M. Carlos Gomes. Eles já cuidaram do mosquito da Dengue e das sementes. Agora, o
olhar se volta para a reciclagem e tudo que se pode produzir com o que a maioria
acha que é lixo.

     Primeiro, os alunos fizeram uma visita 
ao quintal da moradora da escola Tia Tereza e, lá, recolheram folhas e outros 
materiais naturais com os quais confeccionaram um cartaz. A turma do E. I. 20 
confeccionou o Neymar, mascote da sustentabilidade para a proteção do meio 
ambiente. O nome foi escolhido em votação pelos pequeninos.

[FOTO]

Os alunos foram estimulados a recolherem do caminho da escola para casa 
materiais recicláveis ou reutilizáveis. No dia seguinte, eles foram levados a 
refletir sobre a poluição. A agente auxiliar de creche Luzineide apresentou aos 
pequeninos o Monstro Poluidor. Mas ele não fez nenhum sucesso. Logo as crianças 
se juntaram para destruir o monstro e confeccionaram um painel diferenciando o 
ambiente limpo do ambiente poluído.

[FOTO]

Este painel e outros registros das reflexões foram para as paredes da escola e 
os pais foram convidados a ver o resultado dessa conscientização. O mascote 
Neymar fez sucesso junto com os cartazes das canções e textos trabalhados e a 
horta suspensa.

[FOTO]
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[FOTO]

Ao final, as Professoras Ana Paula e Ana Cristina desenharam a fantasia do 
Protetor da Natureza para representar o que estas crianças representam para o 
meio ambiente. Este é só um resumo das atividades desenvolvidas. O projeto 
continua. Confiram mais detalhes no blog da 
E. M. Carlos Gomes
. Eles ainda vão cuidar de outras coisas importantes este ano. Não percam!

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

E.M Carlos Gomes conscientizando seus alunos para amar e cuidar do meio 
ambiente.Parabéns! Amar e cuidar do ambiente onde a escola está inserida e o 
primeiro e grande passo para que os alunos  se tornem cidadãos conscientes da 
importância do cuidado com o Rio de Janeiro.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 08/08/2012 23:12
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 10/08/2012
<TÍTULO>
Alfabetização e  Letramento na Brigadeiro

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, alfabetização, blogsderioeducadores.

Estamos na Semana da Alfabetização e a dica de hoje é o blog Alfabetização e 
Letramento da E. M. Brigadeiro Faria Lima, 3
 CRE. A coordenadora Regina Azevedo reuniu um belo conjunto de textos, vídeos e 
sugestões imperdíveis.

Como desmembramento do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, firmado
com o Ministério da Educação, a 
Semana da Alfabetização
 veio oportunizar a troca de experiências e reflexões sobre a alfabetização. As 
metas acordadas preveem um série de objetivos a serem alcançados desde a creche 
ao 3
 ano. São elas:

 1 - toda criança de Educação Infantil imersa em ambiente letrado e iniciando 
seu processo de alfabetização;

2 - toda criança deve ser capaz de ler e escrever textos adequados à sua idade 
ao final do 1
 ano do Ensino Fundamental;

3 - toda criança deve estar com a alfabetização consolidada ao final do 3
 ano do Ensino Fundamental. 

Na E.M. Brigadeiro Faria Lima, o olhar atento está voltado para a Alfabetização 
e o Letramento desde setembro de 2011. A coordenadora criou o blog para a troca 
de sugestões, textos e vídeos sobre o assunto.
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[FOTO]

O blog foi criado para proporcionar um espaço de troca entre os professores da 
escola, mas está à disposição de todos. É um belo conjunto de vídeos e textos. A
coordenadora Regina Azevedo vem compilando material de ótima qualidade sobre a 
Alfabetização.

[FOTO]

A maioria das sugestões é de ordem bem prática, embora, também haja espaço para 
textos teóricos. As dicas são imperdíveis, pois mesclam atividades para todos os
níveis de alfabetização. Assim, o professor pode planejar suas aulas 
contemplando os vários níveis encontrados em sua sala de aula.

[FOTO]

Então, visitem o blog 
Alfabetização e Letramento
, na Brigadeiro, para conhecer as sugestões lá compartilhadas. Aqui, compartilho
com vocês as orientações que constam do Guia da Educação em Família, voltado 
para os responsáveis:

- Tenha sempre lápis e papel em casa, à disposição das crianças.

- Sempre que for escrever com o seu filho, não use abreviações.

- Jogue forca, caça-palavras e outras brincadeiras que façam seu filho escrever.

- Se o seu filho está com dificuldades em se alfabetizar, o melhor a fazer é 
estimulá-lo e não pressioná-lo.

- Converse com o professor para saber o ritmo de seu filho. Cada criança tem um 
nível de maturidade.

- Não fique apontando o erro toda hora ou seu filho poderá ficar inibido. Os 
erros fazem parte do processo.

- Tire as d
vidas de seu filho, quando ele perguntar como se escreve uma palavra. Se não 
souber, olhem juntos no dicionário.

[FOTO]

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns pelo blog.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 11/08/2012 00:35
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 20/08/2012
<TÍTULO>
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Ações de uma Escola em Ação

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, patrono.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 08/08/2012
<TÍTULO>
Transformação 3.0 na 6ª CRE

<TAGS>
Tags: 
capacitação, educopédia, 6ªcre.
A professora Emyli de Castro trabalha na Gerência de Educação da 6
 CRE e, entre suas responsabilidades, está a capacitação dos professores no uso 
do sistema Escola 3.0. A formação presencial já vem acontecendo desde o 1
 semestre e objetiva apresentar o sistema aos professores da nossa coordenadoria
que são regentes em escolas em que o Escola 3.0 foi implantado.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet

Página 2149



RIOEDUCA 2

6ªcre
(247)

educopédia
(86)

capacitação
(52)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns Emyli pelo trabalho acompanhamento deste trabalho tão importante.
Postado por 
Christiane Penha
 em 20/08/2012 16:08

Parabéns Emyli pelo trabalho desenvolvido. O 3.0 veio auxiliar a educação. 
Dificuldades sempre irão acontecer mas faz parte da tecnologia e aprendizagem.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 25/05/2013 14:52
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 08/08/2012
<TÍTULO>
Receita: Poção Terrível de Bruxa

<TAGS>
Tags: 
educopédia, 6ªcre.

A professora Suellen Rocha, da E. M. Thomas Jefferson, trabalhou com os alunos 
da turma 1.101, o gênero injuntivo através da
 receita fictícia Poção Terrível de Bruxa. Esta atividade tem por objetivo 
mostrar aos alunos a import
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ncia da leitura e da interpretação que fazemos da informações que recebemos, 
assim como a estrutura desse tipo de texto.

Na sociedade atual, são exigidos de cada indivíduo conhecimentos e habilidades 
que permitam a ele interpretar e analisar, de maneira crítica, a crescente 
quantidade de informações, vinculadas com velocidade e em quantidade cada vez 
maior.

Nesse contexto, conhecer e usar
 bem a língua materna se faz cada vez mais necessário para que o aluno participe
ativamente do mundo em que vive. A leitura e a escrita são pontos incontestáveis
para que haja uma inclusão do indivíduo dentro da sociedade. E, a escola, tem a 
responsabilidade de sistematizar esses saberes.

Assim, a professora 
Suellen Rocha
, da 
E. M. Thomas Jefferson
, trabalhou com os alunos da turma 1101 o gênero injuntivo, utilizando a receita
fictícia de uma poção de bruxa. Ela quis mostrar aos alunos a import
ncia da leitura e sua interpretação, assim como a estrutura desse tipo de texto.

[FOTO]

Algumas imagens da atividade Receita: Poção Terrível de Bruxa

O gênero injuntivo induz o interlocutor a proceder desta ou daquela forma. Por 
esse motivo, sua estrutura se caracteriza por verbos no imperativo: ordenando ou
sugerindo. As receitas, assim como as bulas de remédio, as instruções de jogos, 
entre outros textos, são exemplos deste gênero textual.

A receita 
Poção Terrível de Bruxa,
 usada pela prof.
Suellen 
com os alunos da turma 1101 é um gênero textual que apresenta duas partes bem 
definidas: ingredientes e modo de fazer. Costuma-se empregar uma linguagem
 direta, clara e objetiva, pois sua finalidade é levar o
 leitor ou cozinheiro a obter sucesso no preparo de um prato culinário.

Antes de trabalhar a receita 

Poção Terrível de Bruxa
, 

a prof.

Suellen

já havia trabalhado outras receitas coletivamente, suco de uva e salada de 
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frutas. Os 

responsáveis
 trocaram experiências sobre o uso de receitas usadas em casa, o que eles 
preparavam, 

se usavam receitas, qual era a finalidade

das receitas, entre outros assuntos.

Para trabalhar a receita da bruxa, a professora trouxe a tecnologia para a sala 
de aula; o que não é novidade para esta turma. Os pequeninos já estão 
acostumados a trabalhar com o Pé de Vento e a Educopédia.

[FOTO]

Alunos assistem a receita Poção Terrível de Bruxa no datashow

Com o recurso do netbook e do datashow, foram apresentados aos alunos os 
ingredientes, o modo de preparar e de usar a receita da poção. Os alunos 
acompanharam a leitura do texto e, através de perguntas direcionadas pela 
professora, demonstraram
 seus conhecimentos sobre o texto estudado.

Em seguida, chegou a hora de explorar a imaginação das crianças e, de uma forma 
descontraída, a professora Suellen trabalhou a finalidade de uma poção de bruxa,
que é transformar

alguém ou alguma coisa no que se deseja. Dois alunos foram ao quadro branco, 
onde foram projetadas as imagens e desenharam como é uma pessoa antes de tomar a
poção e como ela ficaria depois de tomar a poção.

[FOTO]

Alunos assistem à apresentação da receita e registram no quadro branco as suas 
interpretações

[FOTO]

Alunos registram no quadro branco
 como ficam as pessoas antes e depois de tomar a poção da bruxa

A próxima etapa foi a criação de outros ingredientes, por parte dos alunos, para
substituirem a receita original da bruxa. As produções escritas foram anexadas 
no portfólio da turma, que a professora Suellen está, particularmente, adorando 

Página 2152



RIOEDUCA 2
montar.

[FOTO]

Alunos da turma 1101 produzem um texto com novos ingredientes para a receita da 
bruxa

[FOTO]

Produção feita por dois alunos da turma 1.101

Foi um dia inesquecível para os alunos da turma 1101. Muitos conhecimentos foram
construídos através de atividades que valorizaram as competências e habilidades 
a serem desenvolvidas pelos alunos através do l
dico e das novas tecnologias.

[FOTO]

Alunos da turma 1101 demonstram alegria e autonomia na produção das receitas

A professora 
Suellen Rocha
 deixa transparecer no seu trabalho as características ligadas à sua 
personalidade. Cria um ambiente agradável para o aprendizado, é organizada, 
gosta de trabalhar com os alunos, atua de maneira constante na sala de aula, é 
dedicada, responsável e, acima de tudo, versátil e criativa na maneira de 
ensinar. Enfim, uma professora que toda escola gostaria de ter!

Parabéns à professora 
Suellen Rocha
 por utlizar as novas tecnologias como uma ferramenta no desenvolvimento da 
leitura e da escrita dos seus alunos. Esta ação ajuda a desenvolver as 
habilidades necessárias ao pleno desenvolvimento do aluno e a enriquecer suas 
aulas.

Gostou desta postagem? Dá uma passadinha no blog da E. M. Thomas Jefferson para 
conhecer os projetos e ações que a ecola realiza. Você vai se surpreender! Nós 
somos a seXta CRE!

Blog da E. M. Thomas Jefferson: 
http://emthomasjefferson.blogspot.com.br/
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Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca 6
 CRE

Twitter: @PatriciaGed

E-mail:
 pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

6ªcre
(247)

educopédia
(86)

<COMENTÁRIOS>

Lindo trabalho da professora Suellen! Parabéns!!!
Postado por 
Mara
 em 08/08/2012 10:37
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Lindo o trabalho realizado. Adorei os desenhos dos alunos " O antes e o depois 
da poção". Maravilhoso!!!! Parabéns.
Christiane Penha
Postado por 
Christiane  Penha
 em 08/08/2012 13:58

Muito legal!!!! O encantamento das crianças eh visivel! Parabens professora!!
Postado por 
claudia soares
 em 08/08/2012 14:17

MUITO LEGAL! PARABÉNS PROFESSORA SUELLEN!
Postado por 
Sencler
 em 08/08/2012 15:48

Parabéns Suellen!
Postado por 
Michele Almeida de olivira
 em 10/08/2012 23:21

Parabéns Suellen !!!   Trabalho maravilhoso !   Este registro mostra toda a sua 
dedicação e empenho no ato de educar.
Postado por 
Simone
 em 15/08/2012 17:34

Parabéns Suellen Rocha, da E. M. Thomas Jefferson pelo trabalho desenvolvido. 
Precisamos de realizações deste porte na rede.
Postado por 
Helena(by troia) GED 10ª CRE
 em 25/05/2013 15:33
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 14/08/2012
<TÍTULO>
Festival do Rio - Mostra Geração

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, pet, mostradefilme.

O Polo de Educação pelo Trabalho Dr Jair Tavares de Oliveira está participando 
do Festival do Rio 
 Mostra Geração com o Filme 
Onde estão os peixes? Uma produção que movimentou o PET nas várias oficinas que 
o espaço oferece e contou com a colaboração dos professores Alice (Fotografia, 
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Informática e Artes Visuais) - Maurício (Vídeo e Informática) - Shirley 
(Reciclagem, Meio Ambiente e Fotografia).

O PET Dr. Jair Tavares, que realiza o projeto
Um Mundo melhor? Depende de nós!
vem realizando diversos trabalhos voltados para este fim, basta entrar no blog 
da unidade para acompanhá-los.

[FOTO]

Vamos conhecer o filme 
Onde estão os peixes?
e a fase de pré-produção através das fotos que registram, passo a passo, os 
bastidores deste trabalho.

[FOTO]

Alunos de Reciclagem fazendo o cenário com material reciclável (caixa de 
papelão)

[FOTO]

[FOTO]

Alunos fazendo a técnica de Pintura para o cenário - Arte com Reciclagem

[FOTO]

Reunião de pauta - Prof. Mauricio 
 Informática / Alunos de Artes preparando parte do cenário

[FOTO]

Cenário pronto 
 ReciclArte 

[FOTO]

Alunos preparando o texto e desenhos - Teatro e Artes / Quase tudo pronto para a
1
 versão
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[FOTO]

Aluna de Teatro preparando o texto 

[FOTO]

Professores preparando a c
mera: Maurício, Alice e Shirley 

[FOTO]
tweet

9ªcre
(227)

pet
(8)

mostradefilme
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns a equipe do PET Dr. Jair Tavares. Estarei  na torcida para que vocês 
sejam os ganhadores na Mostra Geração.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 14/08/2012 17:29

Lindo Projeto desenvolvido! Parabéns a toda equipe do PET Dr. Jair Tavares.
Postado por 
Helena(by troia) GED 10ª CRE
 em 25/05/2013 15:35
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 16/08/2012
<TÍTULO>
Pacto Carioca Pela Alfabetização nas Escolas da 9ª CRE

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescolas, pactopelaeducação.

As escolas da 9
 CRE firmaram este compromisso com a educação carioca e algumas Unidades 
destacaram em seus blogs esse momento tão importante para educação do nosso 
município.

[FOTO]

A 
E. M. Henrique Dias
 destacou em seu blog o comunicado que recebeu e o qual reproduziremos a seguir.

Comunicado
PACTO CARIOCA pela ALFABETIZAÇÃO

Enviado: quarta-feira, 1 de agosto de 2012 19:08

     Assunto: Pacto Carioca pela 
Alfabetização

Sr. Diretor,
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     Boa noite,

Ontem, em Solenidade ocorrida na Escola de Formação do Professor Carioca, 
aconteceu o lançamento do 
PACTO CARIOCA PELA ALFABETIZAÇ
O
.

A 
Secretária Claudia Costin 
e a 
Coordenadora Geral do Ensino Fundamental do MEC , Lucia Couto
, firmaram este compromisso com as Coordenadorias de Educação.

Metas acordadas :

1 - toda criança de Educação Infantil imersa em ambiente letrado e iniciando seu
processo de alfabetização;

2 - toda criança capaz de ler e escrever textos adequados a sua idade ao final 
do 1
 ano do Ensino Fundamental;

3 - toda criança com a alfabetização consolidada ao final do 3
 ano do Ensino Fundamental.

Metas a serem alcançadas da Educação Infantil - modalidade Creche ao 3
 ano.

Estas metas deverão ser atingidas com o trabalho de todos nós : CRE, Escolas , 
EDIs , Creches, Direção, Professores , Funcionários e Responsáveis.

Para vencermos este desafio, temos, também, que envolver outros segmentos da 
Escola.

Para tanto, encaminho dois 
TERMOS DE COMPROMISSO
.

Um para os 
responsáveis
, assumindo o compromisso de não permitir que seu filho falte às aulas e 
acompanhar sua vida escolar; outro , onde o 
Professor
 assumirá com seu Diretor, o compromisso de se empenhar em buscar caminhos para 
alcançar as metas acima citadas.

Por solicitação da Prof
 Helena Bomeny, o PACTO CARIOCA PELA ALFABETIZAÇÃO a ser firmado entre os 
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Diretores e os Professores das Unidades Escolares deve ser assinado na 
sexta-feira, dia 10/8, como culmin
ncia da Semana da Alfabetização cujo tema é CONSOLIDANDO O PACTO CARIOCA DE 
ALFABETIZAÇÃO.

Orientamos, ainda, que esta atividade deverá ser registrada no livro de atas do 
CEC , com a presença de todos os representantes do CEC.

O Termo de Compromisso dos Responsáveis deverá ser assinado , no próximo sábado,
dia 4/8, na Reunião de Responsáveis, dentro do calendário escolar.

Ressaltamos que estes Termos deverão estar organizados e arquivados e os 
responsáveis faltosos deverão ser chamados para comparecerem à Escola para 
assiná-lo, posteriormente.

Em breve, agendaremos a data para a assinatura do pacto com vocês, Diretores.

Abraços e que consigamos, juntos, atingir estas metas imprescindíveis à 
Comunidade.

[FOTO]

A 
E. M. Atenas 
também, ressaltou no seu blog este momento trazendo os bastidores do Pacto 
dentro da escola.

Pacto Carioca Pela Alfabetização é o desdobramento de uma meta firmada com o 
Ministério da Educação.

O programa estipula como meta alfabetizar os estudantes aos seis anos de idade. 
O documento é um compromisso da Secretaria de Educação do Munícipio do Rio de 
Janeiro que afirma que toda criança no final do primeiro ano deve ser capaz de 
ler textos adequados a sua idade.

[FOTO]

Além disso,o pacto tem mais dois eixos. Um deles afirma que todo aluno da 
Educação Infantil deve estar imerso em ambiente letrado e iniciando a 
alfabetização. E o outro determina que toda criança, ao final do 3
 ano, já deve estar com a alfabetização consolidada.

[FOTO]

Professores de Educação Infantil e Casa de Alfabetização reafirmam o trabalho já
realizado por esses profissionais assinando o Pacto Carioca.
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[FOTO]

A Secretaria Municipal de Educação, Claudia Costin relata:

Toda essa discussão sobre alfabetização começou quando fizemos um diagnóstico da
rede e constatamos, no início da nossa gestão, que tínhamos 28 mil analfabetos 
funcionais no 4
, 5
 e 6
 anos. Isso era um
 sintoma de que a alfabetização não estava indo como deveria.

[FOTO]

Professores de 4
 e 5
 anos também fazem parte desse processo e se inserem neste momento confirmando o
trabalho já realizado pela U. E., assinando o Pacto Moral pela Alfabetização, 
idealizado pela Coordenação Pedagógica com iniciativa da professora Márcia Joana
Marcolino Ribeiro.

Fontes:

BLOG da E. M. Henrique Dias

BLOG da E. M. Atenas

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

blogdeescolas
(54)

pactopelaeducação
(1)

<COMENTÁRIOS>

Desejo sucesso  as escolas da PCRJ na tarefa de alfabeitzar com eficiência os 
seus alunos.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 17/08/2012 00:54

Muito legal ver a realização da Escola Municipal Henrique Dias, meus filhos 
estudaram lá e hoje são estudantes de faculdades federais! Parabéns pelas 
realizações vcs são maravilhosos!
Postado por 
Helena(by troia) GED 10ª
 em 25/05/2013 15:40
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 22/08/2012
<TÍTULO>
Visão Interdisciplinar dos Jogos Olímpicos

<TAGS>
Tags: 
10ª, cre, jogos, olímpicos, rio, saudável, escola, do, amanhã.

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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rio
(19)

cre
(13)

escola
(8)

do
(5)

amanhã
(5)

saudável
(5)

10ª
(3)

olímpicos
(1)

<COMENTÁRIOS>

Que lindo trabalho! Showwwwwwwwwwwww
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 22/08/2012 15:22

Sabemos das dificuldades na Comunidade onde a EM Haydea está inserida... 
Parabenizamos toda a equipe pelo trabalho e incentivo aos alunos. Um 
agradecimento especial aos professores idealizadores do projeto... " Marcas 
positivas, com certeza, vão ficar na mente desses meninos e meninas..."
Um grande beijo,
Cláudia Medina
Conselho diretor 10ª CRE
Postado por 
Cláudia Medina
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 em 22/08/2012 23:27

Agradecemos à toda equipe pela colaboração. Tivemos apoio de TODOS OS COLEGAS, e
principalmente das nossas diretoras , que nos deram suporte para que esse 
projeto se tornasse realidade. Agradeço muito à todos que nos ajudaram. 
Obrigada!
Postado por 
Josana Bianchi
 em 31/08/2012 13:24

Parabéns a toda Direção escolar , a Claudia Professora de Educação Física,a 
Josana que desenvolve um trabalho maravilhoso na escola. Vocês são maravilhosos!
Postado por 
Helena(by troia) 10ªCRE GED
 em 25/05/2013 15:45
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 09/08/2012
<TÍTULO>
A Holanda é Ouro nas Olimpíadas 2012

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, eventos, projetos.

Os primeiros jogos Olímpicos contaram com a participação de 13 países e 285 
atletas. Os Jogos eram realizados no Estádio Olímpico de Atenas.
A primeira olimpíada teve competições com apenas 9 esportes. Atualmente, essas 
proporções são outras e o espírito olímpico é capaz de contagiar crianças, 
jovens e adultos com as belas apresentações desses profissionais do esporte.

Aproveitando essa mobilização esportiva que é tão latente durante o período das 
Olimpíadas, a Escola Municipal Holanda preparou várias atividades 
interdisciplinares. 
Tais atividades envolveram toda a equipe de professores 
para que esses desenvolvam junto aos alunos uma Olimpíada Familiar, onde os 
alunos, juntos às suas famílias 
participarão de um grande evento esportivo.

[FOTO]

A Escola Municipal Holanda entrou no ritmo das Olimpíadas. Os professores de 
sala de aula estão aproveitando as olimpíadas para desenvolver diversos 
trabalhos sobre esportes. 
 e assistir juntos com os alunos algumas competições.
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[FOTO]

Os professores de Educação Física nas suas aulas estão trabalhando conceitos e 
fazendo competições. 

[FOTO]

Nossos atletas estão se preparando bastante para o dia 10/08, pois faremos uma 
Olimpíada entre pais e alunos, aproveitando para comemorarmos o Dia dos Pais.
 Texto: Professora Regina - Gestora da Unidade

Excelente iniciativa a de iniciar as crianças não só ao esporte em si, 
mas bem como aos conceitos e posturas que essa prática propõe. É muito bom ter a
Escola aliada à praticas tão saudáveis e edificantes quanto o exircício do 
nosso corpo!

Contatos:

     Ana Accioly

     Representante Rioeduca.net da 4
CRE

     anaaccioly@rioeduca.net

     Twitter: @Ana_Acioly

[FOTO]
tweet
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eventos
(210)

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Trabalhar com amor e dedicação leva a Escola ao sucesso escolar.Parabéns!!!
Postado por 
Regina Helena G. Amarante
 em 09/08/2012 10:33

Muito bom esse projeto, aproveitando um fato atual de grande relevância (as 
Olimpíadas), e integrando a família na escola,com a participação dos 
pais.Parabéns  a todos os professores envolvidos no projeto. Sucesso nas 
Olímpiadas com os pais! Muita Luz!
Postado por 
Maria Delfina
 em 09/08/2012 10:37

Trabalhar tema ligado ao  esporte é certeza de sucesso.O aluno fica muito 
motivado a participar e a conhecer tudo que se relaciona ao esporte e o 
professor pode trabalhar  atividades integrando  todas as disiplinas 
curriculares.
Postado por 
Fatima Lucia  Braga
 em 09/08/2012 11:19

Esse projeto,Olimpíadas na E$scola, é todo voltado para o reconhecimento do 
próprio corpo, desenvolvendo  o potencial de cada um, com parceria  
familiar,superando juntos,os  obstáculos para avançar no aprendizado.Dedicação 
total.Parabéns à todos os envolvidos.
Postado por 
Helena Salomão Guimarães
 em 09/08/2012 14:41

Parabéns pelo trabalhado realizado! Vocês são ótimos!!
BJS
Carminha
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Postado por 
Maria do Carmo
 em 16/08/2012 22:40
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 13/08/2012
<TÍTULO>
Sessão Amizade no Cine Bahia

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, projetos, eventos, riodeleitores.

O Projeto Cineclube nas Escolas tem como objetivo estimular o olhar crítico dos 
alunos da Rede Municipal por meio de produções audiovisuais.
As unidades que 
participam desse projeto contam com professores capacitados e um acervo de 100 
curtas, médias e longas-metragens nacionais e estrangeiros divididos em colet
neas, além de livros sobre linguagem de cinema e educação. Essas unidades também
são 
equipadas com data-shows, telas de DVD e c
meras digitais. 

O Cineclube Bahia utilizou a linguagem cinematográfica para desenvolver, 
repensar e construir valores éticos e morais com as turmas atendidas. A resposta
foi bem positiva e proveitosa, é o que nos conta a equipe da Sala de Leitura 
polo Bahia.

[FOTO]

Cinema e Amizade Também se Faz na Escola.

[FOTO]

Cine Bahia foi só amizade!!!

Os alunos monitores do projeto Cineclube, da Escola Municipal Bahia organizaram 
a 
Sessão Amizade
.

Foram exibidos os filmes

O filho da vizinha (Cinesul)

A velha história (Curta na escola)

Após a exibição, os alunos expuseram suas opiniões e os monitores do projeto 
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encaminharam, através de perguntas, uma reflexão da mensagem transmitida nos 
filmes.

[FOTO]

Então, para finalizar, foi feita a din
mica da caixa surpresa. Foi escolhida a pessoa mais participativa do debate para
dar início. Ela recebeu uma caixa contendo uma mensagem sobre amizade, ao 
abri-la, descobriu que deveria passar a caixa para a pessoa mais legal,
amiga,
confiável,
companheira,
fofoqueira,
bonita,
leitora,
divertida, etc.

[FOTO]

Assim a caixa foi sendo passada por vários alunos, que se divertiram com as 
escolhas. Ao final a pessoa escolhida como mais generosa abriu por fim a caixa e
como prova de sua generosidade compartilhou as balas com todos os presentes.

Nós, do Cine Bahia, ficamos muito felizes com o resultado do nosso trabalho. Não
vemos a hora de realizar a próxima sessão !!!
 Texto:
Equipe Sala de Leitura Polo Bahia

Excelente trabalho desenvolvido no Cineclube Bahia, que 
através de exibições cinematográficas, apresentou aos alunos os caminhos para a 
ampliação de conhecimentos, conceitos sociais e valores humanos.

Contatos:

     Ana Accioly

     Representante Rioeduca.net da 4
CRE

     anaaccioly@rioeduca.net

 Twitter: @Ana_Acioly 

Facebook: 
http://www.facebook.com/anapaula.silvaaccioly
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tweet
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<COMENTÁRIOS>

O Cine Clube nas Escola desperta a curiosidade e o interesse dos alunos. É um 
aprender divertido.
Postado por 
Helena(by troia) GED 10ª
 em 25/05/2013 16:10
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 07/08/2012
<TÍTULO>
Pesquisa sobre as Novas Tecnologias na SME 2012

Pesquisa sobre as novas tecnologias na SME em 2012

Essa pesquisa tem o objetivo de verificar a utilização das novas tecnologias nas
escolas da Cidade do Rio em 2012. Você não precisará se identificar e levará 
entre 15 a 30 minutos para terminar. Quanto mais diretores, professores e alunos
participarem, mais informações nós teremos e melhor será nossa atuação na 
solução dos problemas. Não há qualquer risco ou prêmio associado à sua 
participação, mas você estará nos ajudando a melhorar nossas estratégias e 
ações.

As perguntas marcadas com um (*) são obrigatórias. No caso de professores que 
trabalhem em duas ou mais escolas, por favor, se possível, respondam uma 
pesquisa para cada uma delas.

Conto com a sua participação e sinceridade nas respostas. Termino por aqui, 
agradecendo a sua atenção e o seu tempo.

(Rafael Parente)

CLIQUE PARA ACESSAR DIRETAMENTE O FORMULÁRIO

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Excelente trabalho de Rafael Parente sempre nas inovações educacionais! 
Parabéns!
Postado por 
Helena(by troia)GED10ª CRE
 em 25/05/2013 16:21
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 09/08/2012
<TÍTULO>
Família e Escola - Parceria de Sucesso

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

A Escola Municipal João de Camargo está situada à Rua Ricardo Machado, n
 633, em São Cristóvão e atende 
25 turmas, divididas em dois turnos da Educação Infantil ao 5
 ano do Ensino Fundamental. Trabalha sempre na ação voltada para a construção de
valores, pautada no diálogo e integração entre todos os segmentos da Escola, em 
prol de seu objetivo maior que é garantir uma educação de qualidade para todos. 
No 
ltimo sábado, dia 04 de agosto, a unidade recebeu as famílias para a segunda 
Reunião de Responsáveis do ano de 2012.

[FOTO]

A equipe gestora da Escola Municipal João de Camargo acredita que a Reunião de 
Responsáveis é uma ótima oportunidade para o diálogo e construção do trabalho 
junto às famílias. A escola preparou uma bela reunião para os responsáveis .

Assim que os pais entravam na escola, deparavam-se com mensagem de Paulo Freire,
que convocava 
as famílias para uma participação efetiva na vida escolar de seus filhos.

Também foram apresentados aos presentes, slides com o texto de Paulo Freire 
A Escola é...
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 cujas imagens mostraram o cotidiano da unidade e a dedicação e compromisso de 
todos em fazê-la um lugar de relações, de trocas de experiências e afetividade.

[FOTO]

A equipe gestora, bem como os professores presentes conversaram com os pais 
sobre a import
ncia do acompanhamento dos estudos das crianças em casa, formando hábitos tais 
como estabelecer um horário para realizarem as tarefas de casa, evitar a 
ausência na escola desnecessariamente, além de orientar sobre o uso e o cuidado 
com o material escolar. 

Também foram esclarecidos vários assuntos: o PIC (Primeira Inf
ncia Completa), o cumprimento das condicionalidades para a continuidade da 
participação do Programa Cartão Família Carioca, o uso do Rio Card e, 
especialmente, o PACTO CARIOCA PELA ALFABETIZAÇÃO, reforçando a necessidade da 
parceria pais/escola para o sucesso na aprendizagem das crianças.

Professores e responsáveis ficaram muito felizes com o sucesso do encontro.

Fonte: 
Blog da Escola Municipal João de Camargo

Envie para o Rioeduca.net os trabalhos de sucesso

     que sua escola realiza e publicaremos 
aqui.

Contatos:

     Rute Albanita

     Representante Rioeduca.net da 1
 CRE

     ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: @Rute_Albanita

[FOTO]
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(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Muito bom!!! Parabéns!!!
Postado por 
jose luiz
 em 09/08/2012 08:55

Parabéns E.M.João de Camargo pela  integração Responsáveis x Escola buscando 
através dessa integração e diálogo uma educação de qualidade para os 
alunos.Sucesso!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 09/08/2012 11:29

Esta parceria sempre dá certo quando o resultado é a qualidade de ensino do 
aluno! Parabéns a todos os envolvidos.
Postado por 
Helena(by troia) GED 10ª CRE
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 em 25/05/2013 16:23
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 13/08/2012
<TÍTULO>
Educação de Qualidade na E. M. Marechal Espiridião Rosas

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

A Escola Municipal Marechal Espiridião Rosas fica localizada no bairro do Caju, 
zona portuária do Rio de Janeiro, dentro da vila militar que pertence ao Arsenal
de Guerra. Esse nome foi dado em homenagem ao Marechal Espiridião Rosas, que foi
professor durante algum tempo no Colégio Militar do Rio de Janeiro. Foi 
inaugurada no dia 19 de abril de 1942, para atender os filhos de militares da 
época. Hoje, além dos filhos de militares, a unidade recebe também toda 
comunidade do Caju. O Rioeduca mostra, nesta publicação, alguns dos trabalhos 
desta escola de qualidade.

[FOTO]

CINE BR

O 
 BAIRRO EDUCADOR, 
em parceria com o projeto 
CINE BR
, 
trouxe para a Marechal Espiridião Rosas uma estrutura de cinema itinerante com a
exibição do filme 
RIO
para todos os alunos vivenciarem a experiência de estar em um cinema de vedade. 
A ordem foi : Luz, C
mera, Ação com muita pipoca e diversão!

Cuidados com a Sa
de Bucal

Em parceria com o Posto de Sa
de do Caju, a unidade vem realizando um trabalho preventivo de sa
de.
O tema atual é 
Sa
de Bucal com esclarecimentos sobre a import
ncia de uma boa escovação.
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[FOTO]

Reunião de Responsáveis e Culmin
ncia do Projeto Água

No dia quatro de agosto, a escola realizou a segunda Reunião de Responsáveis. A 
equipe aproveitou a ocasião para a Culmin
ncia do Projeto Água, tema este que foi abordado na escola, durante os meses 
anteriores, através de palestras, vídeos e outras atividades diversas. 
Esse encontro entre alunos, pais e professores foi um verdadeiro sucesso!

[FOTO]

     Fonte: 
Blog da E. M. 
Marechal Espiridião Rosas

Para ver mais projetos de qualidade da Escola Municipal Marechal Espiridião 
Rosas, clique 
AQUI.

Envie para o Rioeduca.net os trabalhos de sucesso

     que sua escola realiza e publicaremos 
aqui.

Contatos
:

     Rute Albanita

     Representante Rioeduca.net da 1
 CRE

     ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: @Rute_Albanita

[FOTO]
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(234)

<COMENTÁRIOS>

É um orgulho essa escola!!! Parabéns a todos pelo excelente trabalho!
Postado por 
jose luiz
 em 13/08/2012 09:31

O Bairro Educador faz uma integração entre escola e comunidade com tudo que há 
de melhor. A Educação sendo ampliada para todos.
Postado por 
Helena(by troia) GED 10ª CRE
 em 25/05/2013 16:27
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 10/08/2012
<TÍTULO>
Pequenos Leitores de Música

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, creches, educaçãoinfantil, artesmusicais.
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A C. M. Zuzu Angel trabalhou com os alunos, no 1
 semestre de 2012, o projeto Pequenos Leitores de M
sica com o objetivo de desenvolver em seus alunos uma melhor expressão corporal 
e interação entre as crianças. Este projeto foi realizado a partir do centenário
de aniversário de Luiz Gonzaga.

A fascinação
 que a m
sica exerce sobre a criança é visível! Basta tocar um CD infantil para vermos 
despertar na criança a alegria, a vontade de cantar, de dançar e de interagir 
com as outras crianças. Ao fazer isso, a criança aumenta sua capacidade corporal
e a percepção do espaço que a cerca.

A musicalidade como recurso pedagógico é muito importante, pois é uma 
finalizadora do processo de ensino e aprendizagem.
A sala de aula que tem a m
sica como recurso pedagógico é um ambiente mais propenso à tranquilidade, ao 
entretenimento e à interação social.

Na 
C. M. Zuzu Angel,
as professoras entendem
que a Arte conduz à compreensão do próprio indivíduo, que a atividade l
dica, tão natural na vida da criança, é fundamental no desenvolvimento da vida 
afetiva e intelectual e que não existe cultura superior à outra, e sim, 
vivências diferentes, tradições e costumes próprios dos m
ltiplos segmentos da sociedade e que a musicalização é um processo de construção
do conhecimento.

As atividades de musicalização permitem que a criança conheça melhor a si mesma,
desenvolvendo sua noção de esquema corporal e também permitem a comunicação com 
o outro. Weigel (1988) e Barreto (2000) afirmam que atividades podem contribuir 
de maneira indelével como reforço no desenvolvimento cognitivo/ ling
ístico, psicomotor e sócio-afetivo da criança. 

Sendo assim,
a Creche
tem por objetivo
propiciar um ambiente desafiador, estimulador e rico na construção e respeito às
diversidades através do Subprojeto 
Pequenos Leitores de M
sicas
. 

No projeto, foi abordada
 a biografia de 
Luís Gonzaga,
que comemora, neste ano de 2012, o centenário de seu nascimento, ressaltando as 
tradições e costumes do povo nordestino, que muito têm a ver com a família das 
crianças de nossa comunidade
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[FOTO]

Os professores realizaram com os alunos um aula passeio à 
Feira de São Cristóvão
. O 
Centro Municipal Luís Gonzaga de Tradições Nordestinas 
sintetiza o nordeste e oferece ao visitante tudo de que a região dispõe, 
exibindo, nas suas quase setecentas barracas, sua riqueza tradicional e 
proporcionando, ainda, a aniimação caracterísitica da terrinha: o som do 
Nordeste.

[FOTO]

Alunos da C. M. Zuzu Angel visitam a Feira de São Cristóvão

A culmin
ncia aconteceu na comemoração do 
Dia das Mães
, onde as professoras aproveitaram para difundir as tradições nordestinas e a 
musicalidade na comunidade escolar através de belas apresentações musicais e 
atividades envolvendo crianças e responsáveis.

[FOTO]

As professoras trabalharam também a língua nordestina. Os nordestinos deram 
início à saga da Língua Portuguesa no Brasil, adaptando-a a novos hábitos 
fonéticos, recheando-a de termos de origem indígena e, depois, de origem 
africana. A língua do nordeste marca uma cultura rica em termos, ritmos e em 
expressão plástica.

[FOTO]

A culinária nordestina não ficou de fora do projeto! Ela é fortemente 
influenciada pelas condições geográficas e econômicas ao logo da história, assim
como pela antiga mistura da culturas portuguesa, indígena e africana.

As comidas quase sempre têm como ingredientes carnes de gado bovino e caprino, 
peixes, frutos do mar e
produtos vegetais, muitas vezes cultivados pelos índios desde muito antes da 
colonização.

[FOTO]

Diante do sucesso na apresentação das atividades desenvolvidas durante o projeto
Pequenos Leitores de M
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sica na culmin
ncia, as professoras perceberam que os objetivos foram alcançados.

Com este projeto,
a equipe da C. M. Zuzu Angel estimulou e facilitou o processo de aprendizagem e 
desenvolvimento dos alunos com a utilização da
 m
sica e de diversas experimentações. A musicalização é um processo de construção 
do conhecimento, favorecendo o desenvolvimento da sensibilidade, criatividade, 
senso rítmico, do prazer de ouvir m
sica, da imaginação, memória, concentração, atenção, do respeito ao próximo, da 
socialização e afetividade, também contribuindo para uma efetiva consciência 
corporal e de movimentação. 

Parabéns aos professores da 
C. M. Zuzu Angel,
por
perceber que
a 
m
sica possui um papel importante na educação das crianças.
A escola está contribuindo para o desenvolvimento psicomotor, sócioafetivo, 
cognitivo e ling
ístico, além de ser facilitadora do processo de aprendizagem.
É um orgulho ter professores como vocês na 6
 CRE.
Não é à toa que estamos crescendo cada vez mais!

Você gostou deste projeto? Deixe uma mensagem para a equipe da C.M. Zuzu Angel! 
Envie o seu projeto para ser divulgado no Portal Rioeduca! Divulgue o seu 
trabalho! Nós somos a se
X
ta CRE!

Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca 6
 CRE

Twitter: @PatriciaGed

E-mail:
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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(100)

creches
(89)

artesmusicais
(37)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pelo trabalho de resgate da cultura brasileira/nordestina. Nossos 
pequeninos apresentam um grande desenvolvimento através da ludicidade; e, que, 
neste momento se faz pela música de Luiz Gonzaga. Adorei os modelitos e a 
apresentação dos trabalhos.
Postado por 
Silvana Rmos
 em 10/08/2012 15:44

Parabéns amigos da Creche Zuzu Angel por mais este maravilhoso trabalho! É de 
suma importância acreditarmos em nossos pequenos cidadãos para que tenhamos um 
grande futuro. Um grande abraço à todos!!!!!!!!!!!!!!!!!
Postado por 
Katia Barboza
 em 11/08/2012 21:09

Adorei o trabalho de vocês... fiquei encantada!!!
Postado por 
Christiane Penha
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 em 20/08/2012 16:09

Parabéns aos professores da C. M. Zuzu Angel, por perceber que a  música possui 
um papel importante na educação das crianças. 
Postado por 
Helena(by troia) GED  10ª CRE
 em 25/05/2013 16:28
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 13/08/2012
<TÍTULO>
GENTE: a Reinvenção da Escola

<TAGS>
Tags: 
gente, tecnologia.
[VÍDEO]

GENTE: a reinvenção da Escola

     (texto de Rafael Parente)

A globalização, a internet e outras tecnologias têm impactado a forma como 
pensamos, agimos e nos relacionamos. Só em 2010, mais informação foi gerada do 
que nos 5000 anos anteriores. Até 2020, a quantidade de informações digitais 
crescerá 44 vezes. Diferentemente de seus pais e avós, os alunos de hoje mudarão
de emprego mais de 10 vezes antes dos 40 anos e provavelmente exercerão funções 
que ainda não foram criadas.

Para exercer essas novas funções com competência, lidar com novas tecnologias na
produção ética e responsável de riquezas, navegar funcionalmente em um novo 
mundo, com a responsabilidade de aproveitar oportunidades e enfrentar desafios, 
nossas crianças e jovens precisam ter, hoje, uma formação excepcional. Eles 
precisarão ter auto-confiança, se adaptar em diferentes contextos, construir 
relacionamentos rapidamente e virtualmente, utilizar bem sua criatividade nata e
empreender. Precisarão compreender suas forças e fraquezas, emocionais e 
intelectuais, seus direitos e deveres na vida em comunidade e desenvolver suas 
potencialidades ao máximo. Precisarão ser autônomos e solidários, compreendendo 
nossos avanços culturais e, ao mesmo tempo, não só tolerando, mas valorizando 
diferenças.

No entanto, tivemos um atraso histórico no nosso desenvolvimento educacional e 
nossos sistemas educacionais estão completamente ultrapassados. Nossas salas de 
aula se parecem com aquelas de 1890, quando os primeiros sistemas de educação p
blica do mundo foram concebidos para impulsionar a era industrial. Na época, a 

Página 2182



RIOEDUCA 2
instituição Escola foi planejada como uma fábrica de produzir operários em 
massa, de forma impessoal, padronizada e estimulando a conformidade. Esse 
sistema é completamente incongruente com o tipo de escola e de processo de 
aprendizagem que precisamos. Cada aluno é 
nico e aprenderá mais e melhor se estiver engajado, interessado e motivado. O 
processo de educar, de desenvolver competências e habilidades, é, essencialmente
e inevitavelmente, pessoal, social, acontece num contexto específico, precisa de
tempo para assimilação e requer a construção ativa e a associação de ideias.

Vejam o infográfico no final desta postagem e o vídeo abaixo para entender como 
as novas tecnologias já estão modificando a educação pelo mundo.
[VÍDEO]

Com esse contexto em mente e levando em consideração nossos avanços tecnológicos
e nas neurociências, decidimos começar um debate que leve à reinvenção da Escola
com o GENTE - Ginásio Experimental das Novas Tecnologias Educacionais. O 
objetivo é chegar a um modelo que coloque o aluno no centro do processo de 
aprendizagem, se aproprie integralmente das novas tecnologias educacionais e que
possa ganhar escala. 

Algumas propostas iniciais são:

1) Acabar com a separação por anos, turmas, salas de aula e o conceito da 
repetência. Não faz sentido ter um grupo de pessoas completamente diferentes 
numa mesma sala e esperar que todos consigam ter uma formação semelhante, como 
também não faz sentido reprovar crianças e jovens e fazê-los rever todas as 
aulas e todos os conte
dos. Cada aluno teria o seu itinerário formativo e saberia exatamente as 
habilidades que já desenvolveu e as que ainda precisa desenvolver. No lugar de 
salas de aula com carteiras, haverão grandes espaços com mesas para grupos, 
sofás e tapetes.

2) Tablets, smartphones e a Educopédia substituirão livros e cadernos. O conte
do, as habilidades e as competências serão desenvolvidos nas aulas digitais. As 
provas serão aplicadas pela Máquina de Testes, a correção será automática e os 
resultados serão imediatos. Além das competências cognitivas, também 
desenvolveremos e avaliaremos as competências não cognitivas.

3) O professor terá um novo papel, o de arquiteto que garante a personalização 
do processo de aprendizagem e que nenhum aluno está sendo deixado para trás. O 
professor também será o mentor de um grupo de alunos e o orientador de projetos 
transdisciplinares.

4) Os alunos participarão de atividades individuais ou em grupos pequenos, de 
acordo com seu desempenho acadêmico, sua responsabilidade e sua autonomia. De 
acordo com o nível de autonomia e responsabilidade, eles poderão fazer mais ou 
menos opções, inclusive de que ou quantas aulas relacionadas às disciplinas 
participarão, quantas eletivas e quantos clubes.

5) A máquina de testes será um sistema de avaliação dos alu
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nos que cobrirá, a médio prazo, todas as disciplinas, de 1
 a 9
 ano. Em fevereiro de 2013, o sistema já terá provas de Português, Matemática e 
Ciências, do 5
 ao 9
 anos. Por meio de um banco de questões, preparadas por cerca de 100 professores
da rede municipal, os alunos farão provas em ambiente digital. Todas as questões
aplicadas pelo computador serão de m
ltipla escolha, gerando um resultado imediato. O sistema será usado para as 
avaliações bimestrais, que servem como base para o acompanhamento do desempenho 
das escolas municipais. Os alunos do GENTE usarão a máquina de testes 
frequentemente, ao final de cada aula da Educopédia. Avaliações diagnósticas, 
auto-avaliações de competências e habilidades não-cognitivas também serão 
realizadas nela.

6) Projetos transdisciplinares serão desenvolvidos pelos alunos semestralmente a
partir de uma situação-problema ou uma pergunta para digestão e aplicação do 
conhecimento. Serão uma forma de educação 
hands on
 relacionada a áreas diversas. Nesses projetos, os alunos terão de analisar 
dados reais, trabalhar em grupos pré-definidos e atuar como agentes 
transformadores de suas realidades.

Há, no momento, 13 instituições parceiras apoiando o projeto. Elas são: Ensina!,
Fundação Lemann, Fundação Telefônica, Infoglobo, Intel, Instituto Ayrton Senna, 
Instituto Conecta, Instituto Natura, Microsoft, MSTech, Tamboro e UNESCO. Todos 
os diretores, professores e alunos (de 7o a 9o anos) estão convidados a 
contribuir com suas opiniões para esse processo de co-criação de um novo 
conceito de escola. 

Sugestões podem ser dadas nos comentários ou no grupo do 
GENTE no Facebook
.

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Rafael, torço muito por esse projeto! Acho que esse é o caminho e que é preciso 
trilhá-lo desde ontem. O bonde da história não espera quem tem medo de caminhar 
sempre adiante.
Postado por 
José Carlos Antonio
 em 10/08/2012 18:56

Rafael,
Fiquei encantado com a apresentação da escola que precisamos e queremos. Já 
estou indicando a leitura aos professores e alunos. 
Parabéns pela qualidade da explanação!
:-)
Postado por 
Lindomar Araujo
 em 10/08/2012 21:47

Rafael, Esta sempre foi a escola dos meus sonhos:
"No lugar de salas de aula com carteiras, haverão grandes espaços com mesas para
grupos, sofás e tapetes"
"Nesses projetos, os alunos terão de analisar dados reais, trabalhar em grupos 
pré-definidos e atuar como agentes transformadores de suas realidades."
"Os alunos participarão de atividades individuais ou em grupos pequenos, de 
acordo com seu desempenho acadêmico, sua responsabilidade e sua autonomia"

Sucesso! Mesmo aposentada gostaria de trabalhar nesta escola.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 11/08/2012 00:00

Nossa!! Isto é que é já estar no futuro. É um sonho maravilhoso que já começou a
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ser sonhado.
Postado por 
maria poyares
 em 11/08/2012 00:04

É realmente uma ideia inovadora e muito boa. Temos muito trabalho a fazer no que
diz respeito a infra estrutura das escolas, ou seja, muitos professores se 
queixam de que a recepção da internet em suas escolas é precária. Não entendo 
muito desse assunto mas é a justificativa que ouço dos professores por não 
usarem a internet como recurso da aprendizagem. Temos que nos concentrar também 
no terceiro item, o professor deve ter certeza de que nenhum aluno foi esquecido
e ter uma porcentagem significante no aprendizado desse aluno, perceber se o 
aluno absorveu o que foi proposto, de que ele não terá dificuldades em 
determinado assunto nas aulas e nos anos futuros.   Para isso é preciso que o 
grupo seja reduzido e o professor tenha tempo de auxiliar a todos.Acho de grande
importância que sejam abordados temas transdisciplinares, para que o educando 
tenha uma visão abrangente de sua sociedade e da vida como um todo, abranger 
questões onde ele seja  incentivado a pensar, analisar, interpretar e questionar
todo um contexto. Isso nos distanciaria um pouco das aulas que são dadas hoje em
dia que são quase as mesmas que foram dadas aos nossos pais.
Parabéns pelo projeto!
Postado por 
Uiara Silveira
 em 11/08/2012 00:06

Não será estranheza de minha parte saber que você, Rafael Parente, conquistou um
lugar especial em meu coração, pela sua “ousadia em ousar”. Sou e serei sua 
admiradora, pois, amo inovação, detesto mesmice. Há mais ou menos 2 anos e três 
meses lhe conheci no NAVE ficando entusiasmada com seu "inovadorismo 
educopédico". 
O GENTE será mais uma ousadia de sua parte, mas importante início de um novo 
tempo, tempo esse que vem sendo aguardado por muitos professores da rede. 
Espero, sinceramente, que sempre dê ótimos resultados todas as suas ideias de 
melhoria da qualidade de ensino, possibilitando novos espaços e novas 
ferramentas, para que nossas crianças possam competir nesse mundo de grandes 
possibilidades, mas, também, de muitas desigualdades! Parabéns meu querido!
 Regina
Postado por 
Regina Bizarro
 em 11/08/2012 14:58

Rafael, 
"Sonho que se sonha só
 É só um sonho que se sonha só
 Mas sonho que se sonha junto é realidade"

 GENTE é um sonho de todos e será uma  realidade de sucesso.
Parabéns  Rafael!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 13/08/2012 00:52
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O GENTE é muito mais do que um sonho! O GENTE é um projeto inovador e ousado 
pensando em uma escola que seja um espaço de valorização do conhecimento em que 
o aluno participa, se envolve, se encanta, pesquisa e cresce! Muito bom para 
alunos e professores!
Postado por 
Neiilda
 em 14/08/2012 11:47

Ousadia... Coragem... Visão... Eu quero fazer parte dessa transformação!
Postado por 
Liliane Balonecker Daluz
 em 15/08/2012 18:52

O vídeo é impactante, "Todo mundo fala de paz, porém não educa para paz! 
educamos para as competências e as competências são os princípios das guerras!" 
Isso já bastaria! Maravilhada com o GENTE e torcendo por essa proposta!
Postado por 
Eliane Mentzingen
 em 11/09/2012 14:39

Um projeto bem ousado! Boa sorte Rafael.
Postado por 
Melhores Aplicativos Android
 em 26/09/2012 16:55

Ver uma sala de aula com está arrumação e objeto é um dos meus maiores sonhos e 
com certeza de muito educadores ligados a tecnologia e a qualidade do saber.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 25/05/2013 16:32
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 21/08/2012
<TÍTULO>
GEC Von Martius - Leitura de Jornal

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescola, gec.

Hoje vamos conhecer uma das atividades da disciplina de
Humanas do GEC Von Martius que foi o 1
 colocado da 9
 Coordenadoria Regional de Educação no IDEB de 2011 do 2
 segmento. Leitura de Jornais, que é uma excelente estratégia utilizada pela 
professora Ednéa para o incentivo à leitura e a escrita.
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[FOTO]

Prof
 Ednéa

Em visita pelo 
blog do GEC Von Martius
, encontramos uma atividade bem interessante que a professora Ednéa, de Língua 
Portuguesa, desenvolve com os alunos do ginásio carioca.
Buscando informações do trabalho desta Unidade que ficou tão bem colocada no 
Rancking das escolas da 9
 CRE resolvemos compartilhar essa estratégia, que pelas imagens percebemos, que 
empolga muito os alunos e a professora Ednéa.

[FOTO]

Leitura de Jornal

Uma das estratégias para o incentivo à leitura e a escrita da professora Ednéa 
em suas turmas está sendo a Leitura de Jornal. Essa tarefa ganhou um espaço 
especial nas aulas de Português. Antes de iniciar o Caderno Pedagógico, que 
aborda justamente esse tema, os alunos têm a oportunidade de escolher e ler o 
que querem e, comentar o que leram de forma bem descontraída.

[FOTO]

Mural-Jornal

O trabalho com jornal em sala de aula é muito valioso por favorecer a interação 
do aluno com a realidade social, pois o coloca na vivência e reflexão da 
atualidade. A princípio as turmas do 7
 ano trazem jornal para a sala, selecionam várias notícias durante a semana e 
montam um mural-jornal. Ele é renovado periodicamente, trazendo benefícios para 
todos.

Além dessa atividade, outras serão trabalhadas ao longo do processo, garante a 
professora da turma Ednéa. Aguardem!

[FOTO]

[FOTO]

Parabéns a toda equipe do GEC Von Martius pela conquista do 1
 lugar na 9
 CRE e pelo salto obtido na meta do Ideb para 2011.
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Em breve estaremos apresentando outras matérias sobre o GEC que destacam sua 
excelência acadêmica.

Quer fazer parte desta REVOLUÇÃO?

Envie seu trabalho ao representante da sua CRE e 

compartilhe conosco suas atividades e projetos.

Representante do Rioeduca na 9
CRE

     Prof
 Márcia Cristina Alves

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

9ªcre
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(227)

blogdeescola
(73)

gec
(66)

<COMENTÁRIOS>

A Prof. Ednéa e seus alunos tiveram uma boa oportunidade de Vivenciarem o texto 
jornalístico atualizado e antenado ao mundo.Parabéns,professora e alunos.
Postado por 
Abrahao José Alves Filho
 em 22/08/2012 11:15

Sempre confiei na competência dessa professora encantadora! Parabéns, querida! 
Aprendo muito com você!!!
Postado por 
Carla de Faria Rosa
 em 22/08/2012 11:23

A dedicação e o carinho com que se trabalha é marca registrada dos que acreditam
na Educação.

PARABÉNS Ednéa pela sua dedicação e carinho.

PARABÉNS AO PROFESSORES QUE ACREDITAM NA EDUCAÇÃO E FAZEM A DIFERENÇA!
Postado por 
Teresa Cristina
 em 22/08/2012 13:14

A professora Ednéa é muito competente e criativa!!!!!
Parabéns Márcia por mais uma belíssima publicação.
Postado por 
Glaucimar Silva
 em 22/08/2012 15:39

Parabéns pelo trabalho, professora Ednéa. Troquei minha filha da escola privada 
para a pública e acertei em cheio, pois ela está muito mais aplicada e 
interessada nos estudos e credito essa mudança ao trabalho desta maravilhosa 
equipe!
Postado por 
Mágda Santos Pinto ( mãe da aluna Mariana de Jesus/1.702)
 em 22/08/2012 16:30

Eu sempre levei a sério os projetos do nosso G.E.C. parabéns Profª Ednéa pelo 
trabalho os próximos projetos de nossa escola a serem reconhecidos espero que 
sejam os ''Clubes Juvenis'' inclusive o de jornal ... Valeu
Postado por 
Anderson Antonio
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 em 25/08/2012 15:25

Parabéns professora Ednéa, de Língua Portuguesa seu trabalho dá mais qualidade a
educação e dignifica o educador!
Postado por 
Helena(by troia) GED 10ª CRE
 em 25/05/2013 16:35
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 23/08/2012
<TÍTULO>
Da Semente Para Uma Nova Planta!

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescola, cadernopedagogico, ciências.

Nos Cadernos Pedagógicos de Ciências costumam vir muitos experimentos que os 
alunos adoram realizar. O CIEP Anita Malfatti destaca no Caderno do 3
 Bimestre a experiência
 sobre Germinação que vai levar os alunos a observar as transformações que 
ocorrem até a formação das plantas.

[FOTO]

[FOTO]

A Turma 1401, da 
professora Lucimar,
está ligada no Caderno Pedagógico de Ciências do 3
 Bimestre.

Ao estudar sobre 
Germinação
, a turma realizou o experimento sugerido na página 5 do caderno, e durante 
alguns dias pode perceber com facilidade toda a transformação ocorrida em uma 
semente até se tornar uma plantinha.

Assim é mais gostoso aprender!!!

[FOTO]
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Professora Lucimar e a turma 1401

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Você pode encontrar os Cadernos Pedagógicos no portal Rioeduca na página dos 

Recursos Pedagógicos

Parabéns à equipe do CIEP Anita Malfatti por manter seu blog atualizado, 
oportunizando desta forma o compartilhamento das suas atividades.

Blog do CIEP Anita Malfatti

Se a sua Unidade Escolar desenvolve atividades como essa venha compartilhar 
conosco.

Entre em contato com a representante da sua CRE, 

basta clicar na página 
Sobre Nós 
do Portal Rioeduca.

Contatos da Representante da 9
 CRE:

Prof
 Márcia Cristina Alves

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

blogdeescola
(73)

ciências
(5)

cadernopedagogico
(1)

<COMENTÁRIOS>

É muito gostoso aprender ciências através da experimentação.Amava levar minha 
mudinha de feijão quase todos os dias para escola para ver o seu 
crescimento.Engraçado que esta experimentação realizada na minha 2a série marcou
muito minha vida escolar.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 23/08/2012 10:41

As crianças adoram participar de experiências, e isto incentiva e estimula. 
Parabéns pelo ótimo trabalho!!!
Postado por 
Renata Albudane
 em 24/08/2012 23:31

Parabéns CIEP Anita Malfatti Foram tantos acertos e benfeitorias nestes Cadernos
Pedagógicos que só tenho que agradecer seus idealizadores! Pesquisas 
maravilhosas! Parabéns

Página 2193



RIOEDUCA 2
Postado por 
Helena(by troia) GED 10 ª CRE
 em 25/05/2013 16:41
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 27/08/2012
<TÍTULO>
O Mundo aos olhos da Matemática

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, educação, infantil, evento, alfabetização.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

     Contatos: 
E-mail: 
sinvaldosouza@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

10ªcre
(292)

educação
(73)

evento
(29)

alfabetização
(19)
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infantil
(14)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a Escola Municipal Elizabeth Papera que sempre desenvolveu trabalhos e 
projetos de excelência!
Postado por 
Helena(by troia) GED 10ª CRE
 em 25/05/2013 16:47
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 21/08/2012
<TÍTULO>
Curiosos da Gallotti

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, blogsdeescolas.

Através de descobertas prazerosas e significativas, compreendemos e utilizamos a
ciência em prol da educação e da cidadania planetária 
é o que diz a professora Maristela em seu blog Curiosos da Gallotti. 

A 
E. M. Senador Francisco Gallotti
 investiu
junto aos seus professores na participação do 
Projeto Ciência Hoje
,
permitindo aproveitar a 
curiosidade natural dos alunos, despertando o interesse por ciência, 
incentivando o questionamento sobre o que ouvem e leem na mídia
.

A escola está fundamentada na prática da construção do conhecimento 
significativo através da ludicidade e do estímulo à criatividade, por isso deu 
inicio ao desenvolvimento do Projeto principal: 
Evolução dos Transportes: Novas tecnologias em prol do Meio Ambiente e da 
qualidade de vida
, 
que será apresentado ao Projeto Ciência Hoje. Este projeto objetiva analisar a 
import
ncia da evolução dos transportes para a qualidade de vida da sociedade e para 
preservação do Meio Ambiente.
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Mas a professora Maristela, da turma 1502, não se contentou e para mostrar o 
trabalho de seus alunos, criou o 
Blog Curiosos da Gallotti
, permitindo-os alçarem voos mais distantes, compartilhando seu trabalho através
deste portfólio digital.

[FOTO]

Aprender Ciências é aprender uma forma de pensar que deve contribuir para 
ampliar nossa capacidade de ter uma visão crítica acerca da realidade que 
vivemos. Através deste projeto, realizamos experiências, promovemos debates e 
assim nos apropriamos de conceitos científicos e os utilizamos em beneficio da 
sociedade. Trabalhamos temas como sustentabilidade, ciências e tecnologias, 
natureza e sa
de entre outros temas sugeridos pela revista Ciência Hoje. Transformando o nosso
conhecimento em ações, descobrimos os efeitos que estas representam sobre o 
ambiente, a sa
de e sobre os rumos da sociedade que decorrem de novas descobertas e da mudança 
de hábitos e atitudes de uma comunidade
, relata a professora Maristela em seu blog.

Segundo a professora, a
turma escolheu como tema principal para novos experimentos 
a evolução dos transportes p
blicos, as causas e consequências desta evolução, tecnologias que buscam a 
preservação do meio ambiente
 e seus benefícios para a sociedade
. Pesquisas, debates, vídeos explicativos, pesquisas de campo e visitas a 
empresas ônibus fazem
parte deste trabalho tão prazeroso quanto ler as postagens e ver as fotos
que acompanham o trabalho na/da
turma, através do blog.

Após os alunos terem
recebido exemplares da Revista Ciência Hoje, a professora realizou várias 
atividades criativas. Uma delas se deu com a divisão da
turma em grupos, levando-os à Av. Dom Hélder C
mara, onde observaram os transportes, o tráfego local, entrevistaram usuários e 
motoristas dos transportes coletivos, observaram, também, a acessibilidade aos 
portadores de deficiência física, verificaram o nível de poluição emitido pelos 
ônibus e refletiram sobre possíveis soluções para os problemas encontrados.

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

Realmente, essa foi uma atividade especial!

Acompanhe o Blog 
Curiosos da Gallotti
!

Professor, quer publicar um projeto ou uma atividade da sua escola que fez a 
diferença na vida de seus alunos? Quer enviar um relato de experiências? Então, 
escreva para o Rioeduca, clicando 
SOBRE NÓS
 e contate o professor representante da sua CRE. 

Regina Bizarro 

Professora Representante do Rioeduca 5
 CRE

E-mail: reginabizarro@rioeduca.net 

Twitter: @rebiza

[FOTO]
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blogsdeescolas
(402)

5ªcre
(268)

<COMENTÁRIOS>

Aprender ciências através do lúdico, da criatividade e de experiências é tudo de
bom.Parabéns!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 21/08/2012 09:55

É gratificante  e estimulante ver o trabalho de nossa Unidade Escolar sendo 
reconhecido e valorizado.É ter a certeza que estamos no caminho certo, em que  
descobertas, pesquisas, experiências, uma aprendizagem lúdica e significativa 
fazem parte do nosso fazer pedagógico.
Postado por 
Claudine Coordenadora da U.E.
 em 22/08/2012 08:45

É muito bom perceber a mudança de comportamento  e o interesse dos alunos. Com 
este projeto valorizamos ainda mais o "aprender de uma maneira mais interativa".
Obrigado pelo reconhecimento do nosso trabalho
Postado por 
Maristela Pestana
 em 27/08/2012 18:11

Parabéns a equipe da E. M. Senador Francisco Gallotti pelo belo Projeto 
desenvolvido! 
Evolução dos Transportes: Novas tecnologias em prol do Meio Ambiente e da 
qualidade de vida
Postado por 
Helena(by troia) GED 10ªCRE
 em 25/05/2013 20:07
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 28/08/2012
<TÍTULO>
A Hora e a Vez da África do Sul

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, projetos.
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A professora Juliana Gonzalez é professora de Artes Plásticas na E. M. Rep
blica Dominicana e se encantou com a 
arte
 dos blogs. Ela nos brinda com o espaço digital 
Mundo da Arte
.

Juliana Gonzalez criou o 
Blog Mundo da Arte
 com o objetivo de divulgar trabalhos realizados em suas aulas (baseadas nas 
Orientações Curriculares de Artes Visuais), metodologias, objetivos e conte
dos aplicados, além de trocar ideias e receber sugestões.

Professora da disciplina de Artes Visuais do 5
 ano, na 
E. M. Rep
blica Dominicana
, Juliana trabalha a Arte Africana, relacionando os elementos visuais ou 
fundamentais da linguagem plástica: ponto e linha; espaço e forma; textura e 
suporte; tempo e movimento; cor e volume.

Nesse aspecto, mostra detalhadamente através de seu blog o Projeto 
Bandeira: África do Sul
,
parte do PPP da escola denominado 
Nós fazemos a diferença: Os afrodescendentes
.

Desde a criação de seu blog, no mês de julho passado, compartilhou com os 
leitores seis projetos que falam da obra de Van Gogh, Pablo Picasso, pintura de 
Arte Rupestre, pintura em Negativo.

Projeto Bandeira: África do Sul

Introdução:

A bandeira da África do Sul foi adotada em 27 de abril de 1994. Em seis cores, a
bandeira apresenta no centro a letra 
Y
 deitada. Este 
Y
 simboliza a união de uma só nação. A cor vermelha simboliza o sangue. A cor 
azul representa o céu. O verde simboliza a terra da África do Sul coberta por 
rica vegetação. A cor preta representa os cidadãos negros e o branco os de cor 
branca. A cor amarela simboliza o ouro, minério muito presente em solo 
sul-africano.
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Objetivos:

Conhecer a bandeira da África do Sul, sua história e significado de suas cores; 
fazer estudo da linha através da colagem de barbante; experimentar as 
possibilidades expressivas da cor através do uso de tinta guache.

Conte
dos:

Produção da bandeira da África do Sul.

Estratégia:

A atividade deverá ser realizada em grupo de seis alunos cada, para que seja 
despertado o sentido de união, amizade, solidariedade e consigam, ainda, 
trabalhar com organização e disciplina.

Desenvolvimento:

[FOTO]

Apresentação da bandeira da África do Sul para que os alunos tomem conhecimento 
de seu formato, desenhos e cores. 

Os alunos irão desenhar a bandeira em papel formato A3. Após, os alunos 
experimentarão a técnica da colagem com barbante fazendo assim, o estudo da 
linha. 

Concluirão suas bandeiras utilizando tinta guache e através do uso expressivo da
cor realizarão o acabamento plástico do trabalho.

[FOTO]

Veja este e outros projetos no Blog da professora Juliana Gonzalez.

http://juliananomundodasartes.blogspot.com.br/

Professor, quer publicar um projeto ou uma atividade da sua escola que fez a 
diferença na vida de seus alunos? Quer enviar um relato de experiências? Então, 
escreva para o Rioeduca, clicando 
SOBRE NÓS
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 e contate o professor representante da sua CRE. 

Regina Bizarro 

Professora Representante do Rioeduca 5
CRE

E-mail: reginabizarro@rioeduca.net 

Twitter: @rebiza

[FOTO]
tweet

projetos
(334)

5ªcre
(268)

<COMENTÁRIOS>

Que bom ver um dos meus trabalhos concluídos.
A sensação é de dever cumprido, alegria, satisfação e orgulho!!!!
Que possamos continuar com mais e mais projetos!
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Afinal, "Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para
a sua própria produção ou a sua construção." Paulo Freire
E eu, estou aqui para isso.
Postado por 
Juliana Gonzalez
 em 28/08/2012 15:48

O seu blog está literalmente uma arte, parabéns professsora Juliana Gonzalez  e 
ao site " rioeduca" por mostra a sociedade o carinho, alegria, dedicação e 
atenção que esses alunos merecem.
Postado por 
Wagner Acioli
 em 28/08/2012 18:27

Parabéns, Juliana pelo seu belo trabalho! Mostra competência, motivação e 
alegria por despertar o gosto pelas artes plásticas em nossos alunos. Você veio 
somar!!! 
Um beijo!
Postado por 
Elisa Bamonte Figueira
 em 28/08/2012 18:49

Parabéns professora Juliana Gonzalez pelo lindo blog.
Postado por 
fatima Lucia Braga
 em 28/08/2012 19:58

Parabéns professora, é muito bom saber que contamos com profissionais igual a 
vc!  seus trabalhos mostram dedicação e amor ao que faz.
Postado por 
Gleide Maria
 em 28/08/2012 22:32

Todos os seus projetos ficam maravilhosos! Tenho muito orgulho de trabalhar com 
profissionais tão competentes quanto a professora Juliana. Parabéns.
Postado por 
Caroline
 em 29/08/2012 23:33

Quero agradecer o carinho, apoio e força de todos que com tantos elogios só me 
deixam mais motivada.
Um sincero "Obrigada"!
Postado por 
Juliana Gonzalez
 em 03/09/2012 09:48

Parabéns a professora Juliana Gonzalez é professora de Artes Plásticas na E. M. 
República Dominicana pelo projeto desenvolvido!
Postado por 
Helena(by troia) GED 10ª CRE
 em 25/05/2013 20:32
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 24/08/2012
<TÍTULO>
Consolidando o Pacto Carioca pela Alfabetização na 5ª CRE

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, pactopelaalfabetização.

Aconteceu entre os dias 6 e 10 de agosto o Pacto Carioca pela Alfabetização e, 
na 5
CRE, três momentos importantes consolidaram este acordo.

Em Solenidade ocorrida na Escola de Formação do Professor Carioca, aconteceu o 
lançamento do 
Pacto Carioca pela Alfabetização
, quando a Secretária Claudia Costin e a Coordenadora Geral do Ensino 
Fundamental do MEC - professora Lucia Couto, firmaram este compromisso com as 
Coordenadorias de Educação.

[FOTO]

Pacto Carioca pela Alfabetização

As metas a serem atingidas, da Educação Infantil - modalidade Creche 
ao 3
 ano, foram acordadas através do 
Pacto Carioca pela Alfabetização
, criando nas CREs e espaços escolares ações programadas para a Semana de 
Alfabetização que aconteceu de 6 a 10 de agosto de 2012.

Nas CREs, Escolas, EDIs, Creches, através da Direção, Professores, Funcionários 
e Responsáveis, aconteceram momentos que se tornaram solenes.

[FOTO]

Em momento solene, iniciando com canto do Hino Nacional, a Creche Municipal 
Guaraciara Rodrigues Diniz,
localizada na Comunidade da Serrinha, bairro Madureira,
assinou com alegria o
Pacto pela Alfabetização
.

Os
funcionários da Creche registraram suas impressões sobre esse evento:
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Cozinheiras e lactaristas: 
MELHOR EDUCAÇÃO, MELHOR FUTURO
.

     Auxiliares de serviços gerais:
UMA CONQUISTA PARA UM MUNDO MELHOR
.

     Portaria: 
FORMAR UM BOM CIDADÃO
.

Consolidando o Pacto Carioca
 pela Alfabetização

Por solicitação da Professora Helena Bomeny, Subsecretária de Ensino da 
Secretaria Municipal de Educação, a assinatura deste acordo aconteceu em todos 
os espaços escolares dia 10 de agosto, na culmin
ncia da 
Semana da Alfabetização
, cujo tema foi 
Consolidando o Pacto Carioca pela Alfabetização
.

Os responsáveis assumiram o compromisso de não permitir que seus filhos faltem 
às aulas e de acompanhar sua vida escolar. Os Professores assumiram com seus 
Diretores, o compromisso de se empenharem em busca de caminhos para alcançar as 
metas,
citadas no início desta publicação. Somente com união de todos os envolvidos 
este desafio será vencido.

A abertura da Semana de Alfabetização trouxe para todos mais enriquecimento, 
troca de experiências e muita aprendizagem!

Na 5
 CRE, entre os dias 08 e 10 de agosto, três momentos (dias) importantes ficaram 
registrados.

Primeiro Momento _
 Professores de Educação Infantil

Neste primeiro dia, apresentaram-se as professoras Rose, da E. M. Vicente de 
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Carvaho, e Natália, da E. M. Pio XII, compartilhando suas práticas, sem receitas
nem fórmulas, aos professores de Educação Infantil. Foram momentos muito 
enriquecedores!

De acordo com Tatiane Machado, elemento da GED, a 
Educação Infantil tem um papel fundamental na Educação básica das crianças, onde
o l
dico e o imaginário têm um papel relevante. Então, é indispensável trabalhar 
bastante o l
dico, os jogos, brincadeiras. Não deixando os 
conte
dos
 de lado, até mesmo porque a aquisição desses virá de forma natural, sem 
massificar ou atropelar as fases, a maturidade de cada um. Os jogos, as 
brincadeiras não são apenas brincar sem propósito, sem objetivo. Através das 
brincadeiras, construímos regras, limites, respeito. Já dizia Vygotsky: 
A situação imaginária de qualquer forma de brinquedo já contém regras de 
comportamento
. Além desses conceitos, a criança desenvolve sua capacidade de pensar, passando
a representar, simbolicamente, suas ações e também suas atividades motoras. O 
uso da imaginação, entre outras atividades l
dicas, é de grande import
ncia e influencia no desenvolvimento cognitivo e, também, no equilíbrio 
emocional
.

Texto retirado do 
Blog da GED/5
CRE

[FOTO]

[FOTO]

Segundo Momento - Professores de 1
 ao 3
 Ano do Ensino Fundamental

No segundo dia, 
junto aos professores do 1
 ao 3
 ano do ensino fundamental, apresentaram-se as professoras Ana Paula Simões, com
seus alunos da turma 1301 da E. M. Velinda Maurício da Fonseca, apresentando
A Palavra Cantada. 

[FOTO]

Após esta apresentação, uma maravilhosa palestra sobre avaliação, ministrada 
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pelo professor de Língua Portuguesa e Mestre em Avaliação Escolar, Douglas 
Cardelli da E/SUBE/5
CRE/GED.

[FOTO]

Com o tema 
Alfabetização: Aqui, Agora e
sem Parar!
, o prof. Douglas mostrou-nos que ama o que faz e como faz. Quando
começou na rede municipal, jamais imaginaria trabalhar com alfabetização, pois 
não tinha
a mínima experiência. Mesmo sem experiência e sem escolha, foi encaminhado a uma
turma de uma escola na Maré, que
vinha mudando de
professores durante o ano.
Muitos problemas, poucas soluções, mas o prof. Douglas não esmoreceu diante das 
in
meras dificuldades, chegando
ao fim do ano letivo
apaixonado pelas crianças e pelo trabalho de
alfabetizar.

Não temos que estar na sala de aula querendo que 90% aprendam, queremos que os 
100% dos nossos meninos aprendam...
. 

O menino precisa dominar a linguagem do dominador, precisamos ter consciência 
disso...
.

Prof. Douglas Cardelli

F

oi, realmente, um grande prazer ouvi-lo!

Num segundo momento, a professora Janine Veiga, regente da E .M. Rodolfo Garcia,
falou de sua prática em alfabetização.
Para ela, alfabetizar não tem receita, mas existem princípios...

Ela explicou que durante algum tempo, o 
jogo do bafo
 foi motivo de balb
rdia por parte dos alunos em todos os momentos e espaços da escola. Ela 
conseguiu transformar este jogo
num projeto idealizado para este fim, sendo
trabalhado por três meses. Foi um grande sucesso e ajudou sua turma no processo 
de alfabetização, mudando o enfoque do jogo em sala de aula, agora, com regras 
criadas pelos próprios alunos.
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Aprende-se a ler e a escrever relacionando diariamente textos escritos, ouvindo 
leituras variadas, observando, refletindo sobre as produções escritas, lendo e 
produzindo seus próprios textos
, disse a professora Janine.

Terceiro Momento - Diretores de Escolas, Creches e EDIs

O terceiro
 dia foi reservado aos diretores de Escolas, EDIs e Creches,
que compareceram em massa, quando
assinaram o

acordo das Metas. Mais uma vez o professor Douglas Cardelli, E/SUBE/5
CRE/GED, falou aos professores e diretores presentes, sendo muito aplaudido, 
mostrando que é possível unir amor, respeito, ousadia aos objetivos da educação.

Geriram o momento, a professora Maria de Fátima Tavares, Assessora Adjunta da 5
 Coordenadoria Regional de Educação e a
professora Vera Delgado, Assessora de Integração da 5
CRE. Presente, também, a
professora Katia Max, Coordenadora da Coordenadoria de Gestão Escolar e 
Governança, que nos fez um discurso sincero e emocionante.

[FOTO]

[FOTO]

A educação, qualquer que seja ela, é sempre uma teoria do conhecimento posta em 
prática
.

Paulo Freire

Patrono da Educação Brasileira (DOU de 16/04/2012)

Conheça o blog da GED. Lá todos encontrarão atividades, eventos, seminários, 
cursos,
que acontecerão durante
o ano. Clique e acompanhe 
http://blogdaged5cre.blogspot.com

E então, gostou desta publicação? Quer ser protagonista no 
Blog da SME
, 
A REVOLUÇÃO ACONTECE
?

Envie um relato do seu trabalho para
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o Representante do Rioeduca da sua CRE, clicando em 
Sobre Nós
.

Regina Bizarro_ Representante do Rioeduca/5
CRE

E-mail: 
reginabziarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

[FOTO]

5ªcre
(268)

pactopelaalfabetização
(3)

<COMENTÁRIOS>

"Não temos que estar na sala de aula querendo que 90% aprendam, queremos que os 
100% dos nossos meninos aprendam...".  Esse precisa ser o sentimento de todos os
professores! Linda postagem! Parabéns!

Página 2209



RIOEDUCA 2
Postado por 
Neilda
 em 24/08/2012 13:26

Parabéns a todos pelo empenho! Linda postagem.Bjs .Muita Luz!
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 25/08/2012 19:29

Excelente matéria sobre o pacto da esducação. Parabéns GED da 5ª CRE!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 25/05/2013 20:44
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 31/08/2012
<TÍTULO>
Projeto Guerreiros da Paz

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, projetos.

A Escola
Municipal Luis Carlos da Fonseca
buscou num grupo de alunos desenvolver artes marciais,
sagrando-se
campeã no 19
 Campeonato Estadual de Kung Fu
em diversas categorias.
É o Projeto Guerreiros da Paz!

O 
Projeto Guerreiros da Paz
foi idealizado
pelo diretor da E. M. Luis Carlos da Fonseca, Prof. Eduardo Rodrigues, durante 
as aulas de Educação Física, no ano de 2011, e 

busca trabalhar artes marciais de forma positiva à contribuição de valores de 
conduta aos alunos da Comunidade Escolar. 

Trivialmente é feita uma associação entre as lutas e a agressividade, mas 
existem os códigos de conduta, com orientações, reprimindo os comportamentos 
violentos e desnecessários. Existe uma visão de que se o aluno que aprende a 
lutar irá agredir os professores e os pais ou promover mais brigas com os 
colegas. Esse é um preconceito da prática de artes marciais na escola, pois 
muitos alunos possuem acesso a uma Academia ou a um instrutor que lhe ensine, 
fora da escola, e isso não determina que sejam mais violentos que os outros que 

Página 2210



RIOEDUCA 2
não a praticam.

     Objetivos:

- Vivenciar os benefícios sócioesportivos das artes marciais com os alunos da U.
E.;

- Refletir o aspecto afetivo em relação às saudações nas artes marciais 
realizadas pelos professores e, entre os alunos;

- Colaborar no desenvolvimento do pensamento pró-colega, valorizando o aluno, 
inibindo manifestações de agressividade.

É importante que se observem os seguintes comportamentos nos alunos: 

respeito ao próximo; 

humildade; 

sinceridade; 

auxílio aos iniciantes e paciência com os mais novos; 

atitudes com o relacionamento com os alunos mais tímidos; 

participação das atividades respeitando as regras; 

assumir os seus atos e não acusar os colegas, a não ser em casos de extrema 
import
ncia; 

eficiência nos estudos.

19
 Campeonato Estadual de Kung Fu

Dia 21 de julho de 2012,
 quatorze (14) alunos do Guerreiros da Paz participaram do 
19
 Campeonato Estadual de Kung Fu
, no Sport Club Mackenzie, localizado no bairro do Méier, na categoria de 
SEMI CONTATO
.
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Três (3) alunos foram campeões de suas categorias, quatro (4) alunos foram 
vice-campeões e três (3) obtiveram a 3
 colocação.

Neste mês de agosto, dia 17, aconteceu o 
Dia Olímpico 
da E.M. Luís Carlos da Fonseca, com a presença dos alunos do 
Guerreiros da Paz
.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Até o final do ano, existe a possibilidade da participação da Escola em torneios
de Kickboxing e Karatê, nas divisões: 

Infantil (Masculino e Feminino) 
 1,30m / 1,40m / 1,50m / acima de 1,50m.

Juvenil (Masculino e Feminino) 
 58 Kg e 50Kg, respectivamente.

A E.M. Luis Carlos da Fonseca está localizada a Rua Leopoldino de Oliveira, 51 -
Madureira.

Parabéns aos alunos e a equipe da E. M. Luís Carlos da Fonseca pelo brilhante
Projeto Guerreiros da Paz!

Conheçam o trabalho da Escola, clicando na imagem abaixo: 

[FOTO]

Professor, quer publicar um projeto ou uma atividade da sua escola que fez a 
diferença na vida de seus alunos? Quer enviar um relato de experiências? Então, 
escreva para o Rioeduca, clicando 
SOBRE NÓS 
e contate o professor representante da sua CRE.

Regina Bizarro _
 Professora Representante do Rioeduca 5
CRE

E-mail: reginabizarro@rioeduca.net 

Twitter: @rebiza
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[FOTO]

projetos
(334)

5ªcre
(268)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns aos nossos Guerreiros!!! O projeto é realmente muito interessante e as 
crianças que participam se orgulham muito disso.
Postado por 
Cristiane Castro
 em 31/08/2012 08:35

Parabéns a Escola Municipal Luis Carlos que com seu projeto visa desenvolver nos
seus alunos:respeito ao próximo;humildade;sinceridade;
auxílio aos iniciantes e paciência com os mais novos;atitudes com o 
relacionamento com os alunos mais tímidos;
participação das atividades respeitando as regras;assumir os seus atos e não 
acusar os colegas, a não ser em casos de extrema importância;eficiência nos 
estudos
Postado por 
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Helena(by troia) GED 10ª CRE
 em 25/05/2013 21:00
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 29/08/2012
<TÍTULO>
Popularização do basquete nas escolas da 10ª  CRE

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, rio, saudável, evento, gibi.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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10ªcre
(292)

evento
(29)

rio
(19)

saudável
(5)

gibi
(1)

<COMENTÁRIOS>

Não conhecia este projeto. Super interessante.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 29/08/2012 17:40

Professor Humberto sempre realizando seus projetos com qualidade e eficiência. 
Parabéns 10ª CRE pela qualidade de profissionais que possui.
Postado por 
Helena(by troia) GED 10ª CRE
 em 25/05/2013 21:21
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 15/08/2012
<TÍTULO>
Conhecendo a E. M. Pareto 3ª  CRE
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<TAGS>
Tags: 
3ªcre, blogsdeescolas.

Uma escola nasce da necessidade e da vontade de muitos. Vamos conhecer um pouco 
da história e do trabalho da E. M. Pareto.

O amor de pai e filho ecoa além do tempo, na história da E. M. Pareto. Ao 
homenagear seu pai, construindo em sua propriedade uma escola, João Pareto J
nior eternizou seu amor e proporcionar uma oportunidade de crescimento aos 
tantos alunos que por lá passaram. Esta é a história contada no blog da 
Escola Pareto
. Lá também está o registro da mudança do prédio e de clientela da escola. 
Nascida para atender aos adolescentes, hoje é o primeiro segmento do Ensino 
Fundamental que recebe atendimento na escola.

[FOTO]

Conforme uma das características mais marcantes do uso dos blogs educacionais, a
escola registra sua história falando de seu patrono, de atividades e projetos já
realizados pela escola e do projeto atual.

[FOTO]

O blog, assim, vai ficando com a cara da escola, seus alunos e seus professores.
Há espaço de reflexão, de troca e reivindicação. A identidade do grupo vai se 
construindo para compor junto às paredes o conjunto que leva o nome de escola.

[FOTO]

Confiram as postagens que registram as ações da escola e as sugestões de leitura
da coordenadora Elza Mello, responsável pelo blog.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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blogsdeescolas
(402)

3ªcre
(223)

<COMENTÁRIOS>

Legal conhecer um pouco do patrono da escola ,o PPP e o trabalho maravilhoso 
desenvolvido pela U.E.Amei o blog da escola.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 15/08/2012 10:43

Fico feliz em ver a escola Pareto cheia de identidade. Estudei nessa escola e 
tenho por ela enorme carinho. Beijos em toda a equipe!!! Parabéns!!!
Postado por 
Tânia Maria Barbosa
 em 15/08/2012 20:05

Parabéns, está muito legal o blog da Pareto. Foi muito bom conhecer a história 
do patrono. bjão
Postado por 
MONICA FONSECA
 em 15/08/2012 22:01

Tenho orgulho dessa escola. Estudei e hoje sou professora lá!!! Equipe 10!!! 
Comprometida e dedicada. Direção e Coordenação 1.000!!!!
Escola Pareto é Show!!!
Postado por 
Hozama Moura
 em 31/08/2012 18:02

Parabéns a Escola Municipal Pareto por sua história e criação. O blog é 
maravilhoso vale a pena dar uma olhada!
Postado por 
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Helena(by troia) GED 10ª CRE
 em 26/05/2013 17:38
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 17/08/2012
<TÍTULO>
Felizes e Lendo o Mundo

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, riodeleitores, blogsdeescolas.

A qualidade da Rede Municipal está registrada neste portal todos os dias. Hoje, 
o projeto Lendo o Mundo, da E. M. Prof. Visitação, da 3
 CRE vai te encantar.

A magia dos contos de fada fascina crianças há muito tempo. As histórias que 
envolvem princesas, lobos maus, bruxas e fadas ajudam os pequenos a entender a 
vida e prendem sua atenção. É o passaporte para o mundo encantado dos livros. 
Foi assim que a equipe da E. M. Professor Visitação, que já conhecemos aqui no 
post, a
presentou seu Patrono e sua Escola
, realizou a culmin
ncia do subpro
jeto E Viveram Fe
lizes para Sempre. O subprojeto faz parte do Projeto Político Pedagógico Lendo o
Mundo e envolveu todas as turmas da escola.

Eles mergulharam no mundo dos contos de fadas durante o bimestre de maneiras 
diversificadas como: vídeos, livros de história, dramatização, confecção de 
livros de histórias e outras. Ao final do bimestre, cada professora escolheu um 
conto para apresentar na exposição. Confiram nas fotos abaixo um pouco dos 
trabalhos expostos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

O ponto alto da culmin
ncia foi a encenação do conto Chapeuzinho Vermelho, dramatizado por funcionários
da escola. A coordenadora Sheila Rebello idealizou e coordenou a peça que contou
com a participação de agentes auxiliares de creche, professores e até garis. 

[FOTO]
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O cenário levou as crianças para o mundo da Chapeuzinho Vermelho. A floresta e a
casa da vovó eram bem ali no pátio da escola. Tudo tão bem feito que, quando o 
Lobo Mau apareceu, muitos choraram e ele teve de mostrar que era de mentirinha.

[FOTO]

Ao final do teatrinho, as crianças aplaudiram e ficaram felizes com a 
apresentação. Prova disso foi o coro característico dessa idade que tomou conta 
do pátio: De novo! De novo! Confiram os vídeos! Tenho certeza de que você também
vai se juntar ao apelo deles. Trabalho bem feito sempre merece bis!
[VÍDEO]
[VÍDEO]

Para conhecer melhor a escola e seus projetos, visite o blog. Tem sugestões 
ótimas para este mês da paternidade. Não percam!

[FOTO]

[FOTO]
tweet

blogsdeescolas
(402)
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3ªcre
(223)

riodeleitores
(165)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a toda equipe da Escola M.Professor Visistação,pelo belo trabalho que 
desenvolvem.Acompanho sempre as atividades pelo blog...A festa junina foi 
maravilhosa! Assim como os outros trabalhos desenvolvidos! Parabéns também por 
terem alcançado a meta do IDEB. Muita Paz e Luz !
Postado por 
Maria Delfina
 em 17/08/2012 14:51

Parabéns pelo blog e pelo lindo trabalho desenvolvido.
Postado por 
Fatima Lucian Braga
 em 18/08/2012 22:22

Também adoro trabalhar com contos de fada. São ótimas ferramentas motivadoras 
para as crianças. Parabéns pelo trabalho!!! Bjus
Postado por 
Elidia
 em 14/09/2012 21:56
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 01/08/2012
<TÍTULO>
Post Tags

<TAGS>
Tags: 
evento.

 Teste
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evento
(29)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 16/08/2012
<TÍTULO>
O Capanema Canta e Encanta no FECEM

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, eventos, projetos.

O Festival da Canção das Escolas Municipais (FECEM) é um tradicional evento da 
Rede Municipal que revela valores musicais entre os alunos. As Unidades 
Escolares participantes
realizam atividades que estimulam a produção musical individual e/ou coletiva 
dos alunos.

O evento desse ano, na E/SUBE/4
CRE, 
foi no auditório da UFRJ e contou com a participação de várias Unidades 
Escolares, além da presença da nossa Coordenadora a Professora Maria Váléria e 
outros representantes dessa Coordenadoria de Educação. Nosso FECEM teve como 
tema o Cacique de Ramos.
[VÍDEO]
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O CIEP Ministro Gustavo Capanema recebe o 2
 lugar do FECEM 2012!

[FOTO]

Com o objetivo de formar agentes multiplicadores de conhecimentos sobre lixo e o
meio ambiente em geral, nossa escola promoveu atividades que estimulassem a 
criatividade e seus dons musicas de nossos alunos que criaram belas m
sicas sobre reciclagem e sustentabilidade, temas que compunham nosso projeto 
CAPAPANEMA 
 POR UMA ESCOLA AUTOSSUSTENTÁVEL.

Fizemos a inscrição no FECEM com uma das m
sicas dos alunos no e participamos do evento com uma alegre torcida onde 
alcançamos os segundo lugar geral.

Este prêmio é o reconhecimento do envolvimento de nossa equipe, o excelente 
trabalho realizado por nossos professores e a criatividade e entusiasmo de 
nossos alunos.

[FOTO]

[FOTO]

PARABÉNS POR MAIS ESTA VITÓRIA DA FAMÍLIA CAPANEMA!
 Texto: Professora Gisa - Coordenadora Pedagógica da Unidade

Contatos:

     Ana Accioly

     Representante Rioeduca.net da 4
CRE

     anaaccioly@rioeduca.net

 Twitter: @Ana_Acioly 

Facebook:
 http://www.facebook.com/anapaula.silvaaccioly

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

eventos
(210)

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Só tenho a agradecer a este grupo que compartilha ideais.Nossos resultados são 
frutos de parcerias e envolvimento com o trabalho.Parabéns alunos, professores, 
pais, funcionários e colaboradores do CIEP Ministro Gustavo Capanema
Postado por 
CARMEN LUCIA FERREIRA
 em 16/08/2012 09:00

Parabéns CIEP Ministro Gustavo Capanema pelo  2º lugar do FECEM 2012!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 16/08/2012 19:57

Parabéns pelo trabalho realizado. Acho o máximo o FECEM!!!
Postado por 
Maria do Carmo
 em 16/08/2012 22:37

Parabéns a oda equipe do Ciep Ministro Gustavo Capanema pela vitória alcançada. 
É muito bom saber que existem escolas que incentivam os alunos e ajudam a 
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desenvolver seus talentos musicais.Feliciades a todo o grupo e aos alunos.
Parabéns Ana pela bonita postagem...excelente o vídeo. Bjs.
Postado por 
Maria Delfina
 em 17/08/2012 14:57

FECEM é um evento maravilhoso que une cultura e talento em um espaço 
amplo.Parabéns Ciep Ministro Gustavo Capanema pela vitória!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 26/05/2013 20:42
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 15/08/2012
<TÍTULO>
E. M. Paraíba: Terceiro Lugar na Copa Toon!

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, educaçãofísica, jogos, competições.

A E. M. Paraíba, com o apoio do prof.
 Anderson, do Mais Educação, foi a 
nica escola p
blica a participar do Copa Toon, uma competição anual entre escolas do Rio de 
Janeiro e São Paulo organizada pelo canal infantil Cartoon Network. Este 
campeonato tem por objetivo incentivar o convívio familiar, pois valoriza a 
participação dos familiares
 nos jogos de futebol.

Para chamar o p
blico infantil para a brincadeira, o canal Cartoon Network promoveu uma nova 
edição do 
Copa Toon
, que une o esporte mais popular no Brasil, o futebol, e os jogos de cards 
colecionáveis. 

[FOTO]

Desta vez, a disputa online gira em torno do troféu roubado por alguns 
personagens do prórpio canal. Os próprios telespectadores tentaram desvendar o 
mistério e recuperar o troféu. As dicas para revelar o culpado foram inseridas 
na programação do canal entre os dias 18 e 30 de junho. Informações adicionais 
puderam ser conseguidas no site do canal cada vez que os usuários participassem 
dos jogos online do Copa Toon.

A identidade do ladrão foi revelada no dia 1
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 de julho. Os usuários que acertaram o persoanagem que roubou o troféu receberam
como prêmio um traje especial para seus Toonix online.

[FOTO]

Além da disputa online, o Copa Toon realiza anualmente uma competição entre 
escolas no Rio de Janeiro e São Paulo organizadas pelo canal infantil Cartoon 
Network, com o objetivo de incentivar o convívio familiar. Esta competição 
valoriza a participação dos familiares nos jogos de futebol.

A competição permitiu que tanto os pequenos quanto suas famílias
 jogassem uma partida de futebol com a presença dos personagens mais famosos do 
canal. A disputa teve o apoio da empresa de telefonia Claro e do Movimento 
Cartoon.

[FOTO]

A edição no Rio de Janeiro foi no 
Centro de Futebol do Zico
, no Recreio dos Bandeirantes. O evento já teve os nomes de Copa Kids, Copa 
Disney, Copa Jetix e Copa Fox Kids. As disputas cariocas, este ano, foram nos 
dias 16 e 17 de junho, e contou com a participação de 48 escolas com crianças de
4 e 11 anos.

Nas edicões anteriores somente escolas particulares participaram do evento. 
Contudo, este ano, com o apoio do 
prof.
 Anderson 
do Mais Educação, a 
E. M. Paraíba 
foi a 
nica escola p
blica a participar deste campeonato, garantindo o terceiro lugar. Parabéns a 
todos!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Através desta ação, a 
E. M. Paraíba 
está ensinando seus alunos a que aprender com o outro é mais rápido e mais 
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afetivo porque é mais prazeroso. Uma das coisas que o jogo assegura é esse 
espaço de prazer e aprendizagem. 

O jogo ativa e desenvolve os esquemas de conhecimento, aqueles que vão poder 
colaborar na aprendizagem de qualquer novo conhecimento.

Este tipo de trabalho não é novidade para a equipe da 
E. M. Paraíba
, pois a escola conta com profissionais e parceiros extremamente preocupados em 
desenvolver todas as habilidades necessárias ao pleno desenvolvimento de seus 
alunos. É uma equipe 10!

Alunos, professores, gestores e parceiros merecem aplausos pelo belo trabalho 
que realizam! Um agradecimento especial deve ser dado ao cuidadoso e 
profissional 
prof.
 Anderson
, técnico da equipe, e aos 
familiares
 que acompanharam, torceram e apoiaram todas as ações da escola neste evento de 
muitas conquistas.

Parabéns à equipe da 
E. M. Paraíba,
por proporcionar aos seus alunos momentos de aprendizagem prazerosa e 
significativa através do jogo. Jogar é uma função indispensável à criança, pois 
favorece o desenvolvimento motor, cognitivo e sócioeducativo. É um orgulho ter 
profissionais dedicados e responsáveis como vocês na 6
 CRE!

Gostou desta postagem? Envie você também o seu projeto e/ou ação para ser 
publicada no Portal Rioeduca! Divulgue o belo trabalho que você realiza em sua 
escola!
 Não esqueça de dar uma passadinha no blog da E. M Paraíba para conhecer as 
outras açõe e projetos da escola. Nós somos a se
x
ta CRE!

Blog da E. M. Paraíba: 
http://escolaparaibario.blogspot.com.br

Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca 6
 CRE

Twitter: @PatriciaGed

E-mail: 
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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6ªcre
(247)

educaçãofísica
(30)

jogos
(22)

competições
(16)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns para a escola e equipe de jogadores que representaram brilhantemente os
demais alunos e mostraram o valor da escola pública.
Abraços,
Hugo.
Postado por 
Prof. Hugo Nepomuceno
 em 15/08/2012 21:09

Parabéns a Escola Paraíba. Temos muito orgulho do trabalho de vocês.
Postado por 
Christiane Penha
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 em 22/08/2012 14:01

Parabéns Equipe da EM Paraíba pela maravilhosa iniciativa! Parabéns Profº 
Anderson por proporcionar aos nossos alunos esta experiência divina! parabéns 
alunos MARAVILHOSOS!!!!!!!!!!!!!!!
Postado por 
KATIA BARBOZA
 em 23/08/2012 11:10

Parabéns à equipe da E. M. Paraíba, por proporcionar aos seus alunos momentos de
aprendizagem prazerosa e significativa. 
Postado por 
Helena(by troia) GED 10ª
 em 26/05/2013 20:29
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 15/08/2012
<TÍTULO>
Esse é o Momento: Todos Pela Alfabetização!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, semanadaalfabetização, pédevento.
Do dia 06 ao dia 10 de agosto aconteceu a Semana de Alfabetização. 
As escolas que atendem os anos iniciais desenvolveram diferentes
 atividades de promoção
 da Alfabetização e do Letramento. 
O compromisso partiu da Secretaria Municipal de Educação
e envolveu professores, alunos e responsáveis: Todos pela Alfabetização!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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pédevento
(12)

semanadaalfabetização
(1)

<COMENTÁRIOS>

"Ai de nós, educadores e educadoras, se deixarmos de sonhar sonhos possíveis". 
Paulo Freire
Alfabetizar todos os alunos é um sonho possível e que deve ter a família como 
parceira neste  importante fazer pedagógico.Sucesso a  todos da E.M. Àlvaro 
Alvim  nesta linda e difícil tarefa de alfabetizar.
Neilda,sua postagem está show!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 15/08/2012 11:12

Nossa escola é D+!!!!!
Vivemos momentos inesquecíveis!!!
Trabalhamos muuiiitttoooo!!!! Mas vale a pena!!! Nossas crianças merecem e 
ficamos felizes!!! 
Valeu RIOEDUCA!!! Nós trabalhos e vocês perceberam!!!
Postado por 
Leila Sechi
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 em 15/08/2012 15:04

Obrigada professora Neilda por parabenizar e incentivar nosso trabalho! Estamos 
todos muito felizes com o reconhecimento de nossas ações!
Postado por 
Danyelle HIkl Jacob
 em 15/08/2012 15:21

É de pequeno que se aprende! E na Alvaro Alvim o sonho de uma educação de 
qualidade começa a ser sonhado bem cedo, já na cabeça dos alunos menores. 
Parabéns a todos que se doam de coração pela educação!
Postado por 
Ana Paula
 em 15/08/2012 15:32
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 17/08/2012
<TÍTULO>
Espaço Para Compartilhar os Sonhos e as Conquistas!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, blogdeescola, projetos.
O Blog da Escola Municipal Conselheiro Zacarias de Góis registra as atividades e
projetos que são desenvolvidos na escola.

     Uma linda homenagem ao Centenário de 
Luiz Gonzaga encantou 
toda a comunidade escolar.

     As fotos e os comentários estão 
registrados no 
Blog da Zaca
!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Amamos ver o nosso blog no Rioeduca!!!! Nossa equipe é totalmente comprometida e
trabalhamos em prol de uma educação de qualidade! Muito bom poder compartilhar 
nossas conquistas com todas as escolas da rede!!! Obrigada pela força, Neilda!!!
Beijos da Equipe Pedagógica da E.M. 08.17.015 Conselheiro Zacarias de Góis
Postado por 
Adriana Marianna dso Santos Marques
 em 17/08/2012 14:22
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 16/08/2012
<TÍTULO>
Claudia Miceli - Alfabetizadora Nota 10
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<TAGS>
Tags: 
1ªcre, relatos.

No dia 09 de agosto, a 1
 Coordenadoria Regional de Educação realizou o encontro com diretores para 
assinarem o Pacto Carioca pela Alfabetização. Na cerimônia, recebeu também a 
Professora Claudia Miceli para contar sua experiência de trabalho. Claudia, uma 
das melhores alfabetizadoras do ano de 2010, falou para os presentes, o segredo 
do seu sucesso. Hoje, Claudia Miceli, compartilha com nossos leitores 
um relato 
sobre a arte, a delicadeza e os desafios de alfabetizar uma turma.

[FOTO]

.

Nós, alfabetizadores, aliançamo-nos com as nossas crianças, com o objetivo de 
assegurar-lhes a apropriação da leitura e da escrita. Temos em nossas mãos, 
crianças em transformação, cheias de energia para absorver tudo o que lhes é 
apresentado. Alfabetizar é surpreendente, pois traz a novidade, o inesperado e a
superação do grupo e do alfabetizador.

[FOTO]

Alfabetizar é expandir a mente, é provocar reações e principalmente retirar o 
pensamento estagnado em função do 
novo
. É ter a convicção de sua função social: preparamos cidadãos e não apenas 
pessoas que decifram o código linguístico.

Como alfabetizadores, precisamos exercer a sensibilidade, a paciência, a 
observação, a sondagem das necessidades do grupo, para então exercer com êxito o
comando da autoridade adulta, tendo sempre como base o laço afetivo, a 
generosidade e a amizade.

Afirmo que no contexto alfabetizador, a rotina é fundamental para a segurança e 
direção da criança. No ano inicial, a rotina promove a organização de suas 
emoções e de seu aprendizado. Parto do princípio que a sala de aula precisa ser 
um lugar agradável, atrativo, prazeroso, onde as crianças encontrem referências,
identificação e possam se apropriar do espaço alfabetizador.

Preparar alfabetários com temas admirados por eles, jogos, literatura, m
sica, sucata... objetivando o desenvolvimento da criatividade através de 
trabalhos manuais.
A leitura e a escrita, tão importantes no ano inicial, caminham juntas com a 
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criatividade, pois é preciso deixar a criança livre para que ela construa as 
suas
 bases da leitura e da escrita.

O alcance de um grupo alfabetizado consiste na construção progressiva e contínua
de uma alfabetização aliada ao trabalho, à seriedade e ao comprometimento do 
professor.
Alfabetizar é compreender que cada criança é 
nica e segue um caminho que é só seu. Aliando a prática aos elementos 
pedagógicos, a alfabetização será consolidada. Nesse caminho, o ideal nem sempre
corresponde ao real. Surge, então, a famosa pergunta: O que fazer quando o grupo
a ser trabalhado não segue os paradigmas de uma turma ideal? Simplesmente 
devemos aprender a trabalhar com a realidade que nos é apresentada e fazer o 
esforço necessário para que seja alcançado o padrão de turma ideal que todos nós
alfabetizadores buscamos.

O centro do nosso trabalho alfabetizador sempre será a criança, 
indiscutivelmente, nunca devemos deixá-la falando sozinha, pois ao ouvi-la 
teremos a oportunidade de adquirir informações vitais para a eficácia da 
alfabetização e estabeleceremos uma ligação de confiança, admiração e respeito.

Alfabetizar 
também é renunciar nosso 
ego profissional
, revendo métodos, manias e fórmulas. Não somos mágicos, soberanos, 
insuperáveis. Precisamos aprender a ensinar, todos os dias. Alfabetizar não é 
mágica, não é um pacote pronto, é trabalho e caminhada.

A equipe Rioeduca parabeniza a professora Cláudia

pelo excelente trabalho que desenvolve e que inspira a tantos outros 
professores!

Envie para o Rioeduca.net os trabalhos de sucesso

que sua escola realiza e publicaremos aqui.

Contatos:

     Rute Albanita

     Representante Rioeduca.net da 1
 CRE

     ruteferreira@rioeduca.net

Página 2233



RIOEDUCA 2

     Twitter: @Rute_Albanita

[FOTO]

1ªcre
(234)

relatos
(1)

<COMENTÁRIOS>

É um orgulho  ver uma professora deste porte atuando na rede que também faço 
parte. Claudia Micelle, conheço muito bem você e sei a excelente professora e, 
acima de tudo, a pessoa que você é. Parabéns! Profissionais assim fazem toda a 
diferença. Um grande abraço de quem lhe admira muito.
Postado por 
Rodinéa Rodrigues
 em 16/08/2012 12:06

Parabéns para a professora!
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Postado por 
Adriano
 em 16/08/2012 12:41

Parabéns Professora Claudia Miceli  pela sua competência,esforço e pelo fazer 
acontecer o melhor na educação dos pequeninos.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 16/08/2012 19:53

Parabéns professora! O seu trabalho nos enche de orgulho e esperança em dias 
melhores.
Postado por 
jose luiz
 em 22/08/2012 08:16

Alfabetizar é um dom mágico! Parabéns Professora Cláudia!!!
Postado por 
Hozama Moura
 em 10/09/2012 15:42
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 20/08/2012
<TÍTULO>
Senninha - Por um Mundo Sustentável

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

A Creche Municipal Senninha está localizada no Caju, Zona Portuária do Rio de 
Janeiro, e atende crianças das turmas de Berçario, Maternal I e Maternal II. 
Durante os meses de junho e julho, a creche desenvolveu o projeto Senninha - Por
um mundo sustentável.

[FOTO]

Justificativa

Tendo em vista que a Educação Ambiental estava sendo proposta como uma 
ferramenta para a formação de sociedades ambientalmente responsáveis, torna-se 
notória a necessidade da unidade abordar as questões que tangem a educação 
ambiental. A equipe de professores e educadores acreditam que não podem fechar 
os olhos para uma natureza que diariamente revela-se cada vez mais prejudicada 
pelas ações inconsequentes dos seres humanos.
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Desta forma, por perceber a necessidade de um trabalho que aborde discussões de 
preservação ao meio ambiente, o projeto 
Senninha - Por um Mundo Sustentável
 busca desenvolver nas crianças uma cultura de sustentabilidade. 

Objetivo:

Desenvolver ações, no seio de toda a comunidade escolar, que viabilizem a 
construção de uma consciência de preservação ambiental, bem como a mudança de 
atitude frente ao meio ambiente, e que esteja voltada para a construção de 
valores de preservação, racionalidade e sustentabilidade.

[FOTO]

Os educadores realizaram atividades com as crianças, dialogaram com as famílias,
plantaram sementinhas com os pequenos, afinal os educadores sabem que devem 
contribuir para formação de uma geração consciente em relação ao seu papel como 
cidadão voltado para uma valoração ética, social, econômica e ambiental.

Fonte:
 Blog da Creche Senninha

Envie para o Rioeduca.net os trabalhos de sucesso

que sua escola realiza e publicaremos aqui.

Contatos:

Rute Albanita

     Representante Rioeduca.net da 1
 CRE

     ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: @Rute_Albanita

[FOTO]
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1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Que lindo! Amo o trabalho das Creches e parabenizo a todos os profissionais que 
trabalham nas creches,
 Parabéns C.M Seninha pelo seu lindo trabalho.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 20/08/2012 18:17

MUITO BOM!!!! Parabéns à direção e equipe pelo excelente trabalho que vocês vem 
desenvolvendo.
Postado por 
jose luiz
 em 22/08/2012 08:14

Nosso futuro está nas mãos deles!!! Parabéns a todos da Creche pelo trabalho!!!!
Postado por 
Hozama Moura
 em 10/09/2012 15:41
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 15/08/2012
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<TÍTULO>
Colégio em Favela com Tráfico no Rio é o Terceiro Melhor do Brasil no Ideb

<TAGS>
Tags: 
rioeduca.

Ioliris Paes nasceu há 47 anos na Pavuna, bairro do sub
rbio do Rio com um dos piores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) da cidade,
próximo à divisa com a Baixada Fluminense. Desde 1996, ela dirige o CIEP Glauber
Rocha, no violento complexo de favelas na região, que inclui o Morro da Pedreira
e as favelas da Lagartixa e Quitanda.

Contra todos os prognósticos, a escol

a teve o terceiro melhor desempenho do Brasil nos anos iniciais do Ideb (Índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica), com a média 8,5. 
Nós temos nos superado. No 
ltimo Ideb, em 2009, tivemos 6,7 de média, e agora conseguimos superar a nossa 
meta, que era evoluir 12,5% em relação ao 
ltimo
, vibra Ioliris.

Antes desacreditada pela população, a escola hoje conta com a intensa 
participação das famílias e é o orgulho da comunidade. Em 1996, quando Ioliris 
assumiu a direção, eram apenas 89 alunos. Hoje são 512, da creche até o 5
 ano, e sobram candidatos para as vagas.

Nasci nesta comunidade e morei aqui até oito anos atrás. Vi esta escola ser 
construída. Era muito desacreditada pela população, não tinha alunos, não tinha 
projeto político-pedagógico. É uma área altamente desafiadora, dentro da 
comunidade da Pedreira, Lagartixa, Quitanda. Mas acreditamos no desenvolvimento 
da autoconfiança de cada criança, valorizamos a ética do esforço
, afirmou ela, reeleita com 98% dos votos de professores, alunos e pais.

A proposta de trabalho da Glauber Rocha t

em alguns pilares: educação em período integral, participação dos pais, projeto 
de formação de leitores, com eventos mensais e reforço escolar, com apoio dos 
professores, voluntários e estagiários.

A criança é atendida conforme a necessidade, e o reforço é permanentemente 
disponível. Temos aula em tempo integral, de 7h30 às 16h30, o que significa mais
tempo para enriquecer o processo
, disse a professora.

Não estamos em uma área pacificada, há violência e vulnerabilidades familiares. 
Depois que chega UPP, a paz se instaura. Mas isso não impede nosso trabalho, Não
trabalhamos em cima dos problemas, mas das soluções. Há respeito. Aqui não tem 
pichação. Eu fecho a escola na sexta-feira e na segunda, está tudo igual
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, afirmou.

Nem tudo são flores. Apesar do extraordinário desempenho, a Glauber Rocha não 
foi incluída entre as 
Escolas do Amanhã
, programa da prefeitura do Rio para colégios em locais de risco. 
Eu tenho vivência em sala de aula e sabia que era possível esse resgate. 
Trabalhamos em cima da possibilidade de sucesso da criança, nosso cliente. 
Quando não tinha professora, eu dava aula, ou minha adjunta
, contou.

Apesar do resultado positivo no Ideb, a es

cola ainda tem carências básicas, como por exemplo, a falta de secretários 
escolares para cuidar das questões administrativas. A diretora e seus 
assistentes e professores muitas vezes se ocupam desse tipo de tarefa.

[FOTO]

[FOTO]
tweet

rioeduca
(69)
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns a Ioliris e a todos os funcionários, professores, pais e alunos pela 
vitória alcançada.Sei o quanto é difícil o trabalho que realizamos, e os 
problemas que sempre enfrentamos...porém, com garra e determinação conseguimos 
superar os obstáculos.Acompanho já algum tempo o trabalho realizado pelo Ciep 
Glauber Rocha, e acho maravilhoso. Muita Luz para todos,
Postado por 
Maria Delfina
 em 15/08/2012 15:11
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 21/08/2012
<TÍTULO>
Blog e Nota Alta no IDEB da E. M. Dídia Machado

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, blogsdeescolas, ideb.

O Blog da Escola Professora Dídia Machado Fortes está no ar desde março deste 
ano e tem como objetivo principal mostrar o trabalho realizado na unidade 
escolar. Localizada na Barra da Tijuca e atendendo cerca de 500 alunos 
diariamente, a escola ficou entre as dez melhores
 da rede municipal no IDEB 2011, nos anos iniciais.

[FOTO]

A Escola Professora Dídia Machado Fortes funciona em horário integral e ficou 
com 7,3 no IDEB 2011, alcançando o 8
 lugar na rede municipal. A unidade escolar tem como proposta de trabalho o 
acolhimento dos alunos remanejados e alocados, inserção e acolhimento de alunos 
integrados, implantação das oficinas, dinamização da recuperação paralela, 
participação nos Projetos da SME e da 7
 CRE, além do próprio projeto, cuja base é a leitura nas suas mais variadas 
formas.

No blog da escola, é possível ver diversos trabalhos realizados e participações 
em eventos esportivos e culturais. O destaque fica para a participação da Escola
nos
 Jogos Estudantis, onde a equipe de futsal mirim ficou com a medalha de prata.

[FOTO]

A escola também participou do FECEM (Festival da Canção das Escolas Municipais) 
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realizado em 12 de julho, na Escola Pio X. Os alunos foram acompanhados pelo 
professor Wagner e apresentaram a m
sica 
O som do coração
 composta por eles.

[FOTO]

O 
Rioeduca
 perguntou:

A que foi atribuído o sucesso do resultado no IDEB
?

Atribuimos o sucesso do nosso resultado no IDEB, ao envolvimento de todos os 
segmentos da U. E. no diagnóstico das necessidades dos alunos, planejando e 
executando projetos de forma a levá-los ao sucesso.

Clique na imagem abaixo e acesse o blog
 para conhecer mais o trabalho da escola:

[FOTO]

Para saber mais sobre o resultado do IDEB 2011 :

http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/exibeconteudo?article-id=3066949

Confira aqui
a postagem sobre o CIEP Glauber Rocha, que é o terceiro melhor do Brasil
 no IDEB:
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=2555

O Sucesso do CIEP Pablo Neruda 
e
 da E. M. Roberto Burle Marx no IDEB 2011:
http://www.rioeduca.net/blog.php?tag=7%C2%AAcre

[FOTO]
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(402)

7ªcre
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ideb
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns equipe mirim de futsal pela medalha de prata.
Parabéns E. M. Dídia Machado pelo resultado no IDEB.Sucesso!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 21/08/2012 09:59
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 23/08/2012
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<TÍTULO>
Festa Cultural no GEC Carlos Lacerda

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos, festas.

Uma grande festa cultural agitou o GEC Carlos Lacerda no mês de julho. O Arraiá 
Cultural do Lacerda reuniu professores e alunos em uma festa tipicamente caipira
 que fez parte de um amplo projeto cultural sobre o Brasil.

[FOTO]

O Ginásio Carlos Lacerda está localizado na Taquara e atende cerca de 500 
alunos, do 7
 ao 9
 ano, com horário integral. No dia 16 de julho, professores e alunos do GEC 
celebraram o Arraiá Cultural do Lacerda. Todos puderam brincar, dançar 
quadrilha, degustar comidas típicas e mostrar tudo o que aprenderam durante a 
pesquisa cultural sobre as regiões do Brasil.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Turmas de 7
, 8
 e 9
 anos apresentaram, em salas temáticas, aspectos culturais de cada região por 
meio de cartazes, m
sicas regionais, comidas típicas, danças folclóricas e artesanatos. Os alunos 
ainda participaram de jogos na quadra que estimularam o trabalho em equipe, a 
reciclagem e solidariedade entre os participantes.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Página 2243



RIOEDUCA 2
O Arraiá Cultural do Lacerda foi um sucesso, pois o evento ampliou
 o conhecimento cultural de todos e estreitou ainda mais os laços de afetividade
entre professores e alunos. O casamento na roça e quadrilha deram o que falar!

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php

[FOTO]
tweet

projetos
(334)

7ªcre
(192)
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festas
(1)

<COMENTÁRIOS>

Festas juninas sempre trazem alegria e união entre alunos,pais e 
professores.Muito importante aproveitar a ocasião para ampliar o conhecmento 
cultural,Parabéns pelo evento!!!
Postado por 
Bernadete de Lourdes
 em 23/08/2012 07:52

Concordo com a Bernadete de Lourde "Muito importante aproveitar a ocasião para 
ampliar o conhecmento cultural"
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 23/08/2012 10:27

Festa linda!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sinceramente, devo dizer que 
formamos uma  equipe é MARAVILHOSA!!!!!!
Postado por 
Janaina
 em 24/08/2012 20:36

Nossa festa foi show!!! Um bjaum p/ toda a galera do GEC Carlos Lacerda!!!! *_*
Postado por 
Sandra Simões
 em 27/08/2012 22:46
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 16/08/2012
<TÍTULO>
Sangue, Suor, Lágrimas... E Alegrias: IDEB 2011

<TAGS>
Tags: 
ideb, educopédia.

O dia começou festivo na SME. O Inep divulgou ontem, dia 14/8, os resultados do 
Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) 2011: metas de qualidade 
foram cumpridas e ultrapassadas!

[FOTO]

A secretária de Educação, Cláudia Costin, re
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ne equipe da CED para agradecer. 

Momento emocionante para todos!

O Rio tem duas escolas entre as cinco melhores do Brasil, nos anos iniciais do 
ensino fundamental. O Ciep Glauber Rocha, na Pavuna,
dirigido há 17 anos por Ioliris Paes
,

ficou em terceiro lugar no país com o ideb 8,5. Média maior que o padrão 
europeu.

[FOTO]

Em quinto lugar no ranking brasileiro ficou o Ciep Pablo Neruda, na Taquara, com
o Ideb 8,3, O CIEP é dirigido por Maria Joelza Lins de Albuquerque há 24 anos.

[FOTO]

Desde 2005, o sistema de ensino brasileiro tem um indicador criado para medir a 
qualidade da educação básica no país. O Ideb é calculado a partir da taxa de 
aprovação e do desempenho dos alunos na Prova Brasil, avaliação aplicada pelo 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) a cada dois anos. 
Com base nessas informações, são atribuídas notas para cada escola p
blica do país, assim como para as redes de ensino e para os municípios e os 
estados.

Vale ressaltar que na cidade do Rio de Janeiro não há aprovação automática e a 
reprovação conta como obstáculo para o resultado final do índice, o que 
caracteriza ainda mais o desafio vencido, com louvor, pelos professores da 
SME/RJ.

A educação municipal avançou muito nos 
ltimos dois anos. Alcançamos 5,4 no primeiro segmento e 4,4 no segundo segmento.
Segundo a secretária: 
Demos o maior salto do país no 2
 segmento e resultados na Educação dependem de anos de trabalho transformador.

Emocionada, Cláudia Costin, agradeceu o esforço da equipe que faz acontecer a 
educação de qualidade da maior rede da América Latina. Destacou o trabalho dos 
professores que elaboram os cadernos pedagógicos e dos educopedistas e a import
ncia desses materiais serem produzidos por professores da própria rede.

Confira as cinco melhores resultados da rede:
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1
 segmento (anos iniciais 
 1
 ao 5
 ano)

- Ciep Glauber Rocha (8,5) 
 3
 lugar nacional

     - Ciep Pablo Neruda (8,3) 
 5
 lugar nacional

     - EM João de Deus (7,9)

     - EM Friedenrieich (7,6)

     - EM Barão Homem de Mello (7,4)

2
 segmento ( séries finais - 6
 ao 9
 ano)

- EM Roberto Burle Marx (6,6) 
 4
 lugar nacional

     - EM Ary Barroso (6,4)

     - EM Minas Gerais (6,3)

     - EM Orsina da Fonseca (6,2)

     - EM Affonso Penna (6,2)

Ao final da visita à equipe da CED, Cláudia Costin afirmou: 
é o início do trabalho! Ainda há muito a ser feito.

Sim, por aqui e nas escolas ainda vamos trabalhar bastante!
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PARABÉNS A TODOS OS GUERREIROS DA EDUCAÇÃO CARIOCA!!!

Resultados Gerais do Rio de Janeiro

Resultados Gerais do IDEB 2011

Resultado do 2
 Segmento

Sua escola também conseguiu atingir as metas? 

Registre isso aqui no campo de 
comentários
.

[FOTO]
tweet

educopédia
(86)

ideb
(8)
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<COMENTÁRIOS>

PARABÉNS!!! 
Que nossos dias sejam sempre prósperos e que possamos, todos, nos alegrar 
acreditando que não existe no Brasil uma rede de educação tão maravilhosa quanto
a nossa, sem desmerecer as demais. Devemos nos honrar sempre, nossas crianças 
merecem-nos. 
Ainda temos muito que crescer, ainda temos muito que aprender, ainda temos muito
que avançar, mas os passos estão sendo dados. 
Acreditemos sempre! 
Parabéns aos professores, da Creche ao 9º ano. Todos saimos vencedores.
"A esperança de que professor e alunos juntos podem aprender, ensinar, 
inquietar, produzir e juntos igualmente resistir aos obstáculos a nossa 
alegria". Paulo Freire
Postado por 
Regina Bizarro
 em 15/08/2012 20:35

Parabéns Ciep Pablo Neruda e CIEP Glauber Rocha por fazer acontecer o melhor na 
vida dos seus  alunos .
"Ai de nós, educadores e educadoras, se deixarmos de sonhar sonhos possíveis". 
Paulo Freire
Todas as escolas da PCRJ sonham sonhos possíveis e fazem acontecer o melhor na 
vida dos seus alunos.Parabéns a todas as escolas da PCRJ que lutam por uma 
Educação de qualidade  .
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 15/08/2012 23:40

Parabéns a todas as escolas que conseguiram superar suas metas no IDEB, em 
especial a E.M. IV Centenário. Isto é o resultado de um trabalho de qualidade.
Postado por 
Elaine C.Sabino N.Vieira
 em 19/08/2012 16:21

Sim, minha escola atingiu muito mais do que a meta estabelecida e estamos 
comemorando ainda o sucesso de muito trabalho e dedicação.
Postado por 
norma andrade nogueira
 em 19/08/2012 19:14

Parabéns ao Ciep Glauber Rocha e a todas as escolas que estão fazendo um 
trabalho de qualidade.
Postado por 
Christiane Penha
 em 20/08/2012 15:44

Estou extremamente emocionada a ler entre as 10 escolas que mais  melhoraram o 
nome da minha escola do coração E.M. Lima Barreto, onde fui aluna e professora. 
Parabéns a Todo mundo que faz dessa escola uma das mais 10.
Postado por 
Andréa Barros
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 em 22/08/2012 22:01

Parabéns a todas as escolas que  acreditaram e acreditam, que com um olhar 
diferencial é possível fazer a diferença.Em especial a E.M.Anton Makarenko.
Postado por 
Regina Pereira
 em 25/08/2012 01:23

A E M 0817071 Ruben Berta cresceu 83% no Ideb do 9º ano e 12% no Ideb do 5º 
ano.Toda equipe está muito feliz por ver o resultado do trabalho responsável e 
comprometido que realiza.Esse sucesso só nos impulsiona a querer sempre melhores
resultados!
Parabéns a todos!!
Postado por 
Silvania Lima de Castro
 em 25/08/2012 22:10
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 20/08/2012
<TÍTULO>
O Pacto Carioca de Alfabetização na 4ª CRE

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, projetos, capacitação, riodeleitores.

O MEC instituiu o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e as ações do
Pacto e definiu suas diretrizes gerais. Assim, fica instituído o Pacto Nacional 
pela Alfabetização na Idade Certa, pelo qual o MEC e as secretarias estaduais, 
distrital e municipais de educação reafirmam e ampliam o compromisso previsto em
Decreto, de alfabetizar as crianças até, no máximo, oito anos de idade, ao final
do 3
 ano do ensino fundamental, aferindo os resultados por exame periódico 
específico.

[FOTO]

Diante desse desafio, a E/SUBE/4
 CRE implementa um conjunto de ações que visa garantir aos profissionais de suas

Unidades Escolares as condições necessárias para melhorar, contribuir e 
construir com eficácia o desenvolvimento das atividades propostas pelo Pacto.

Saibam como foi a Semana de Alfabetização 2012

[FOTO]

A cada dia um novo encontro, uma nova ação para refletir sobre a arte de 
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alfabetizar. 

Nossa semana começa trilhando caminhos com os professores do primeiro ano, o 
Projeto Trilhas encantou os profesores com a possibilidades do uso da Literatura
para enriquecer sua prática.

[FOTO]

No dia seguinte, conversamos sobre Alfabetização com a brilhante participação da
palestrante Zuleica de Abreu da FUNDAR. 

O terceiro encontro foi a realização de um rico debate colocando o 
Alfa em Contexto
, não só com os Professores do terceiro ano, mas também com os Coordenadores 
Pedagógicos. Estudos de caso, discussão sobre alfabetização e letramento, 
consciência fonológica e fonêmica foram alguns dos tópicos desse dia. 

[FOTO]

Na qiunta-feira, foi a vez e a hora de trocarmos experiências com os Professores
da Educação Infantil. São as Creches, os Espaços de Desenvolvimento Infantil e a
Pré-Escola apresentando possibilidades de letramento desde muito cedo. 

[FOTO]

Na sexta-feira, encerramos a semana com chave de ouro, pois o nosso Expo-Alfa 
envolveu todos os Diretores da Casa de Alfabetização para a assinar o Pacto pela
Alfabetização e a apreciação da exposição dos trabalhos. 

É com grande alegria que declaramos a nossa certeza, de que as reflexões 
levantadas durante esses dias que estivemos reunidos se transformarão em ações 
produtivas ao longo do ano letivo nas nossas escolas.
Texto: Equipe GED da E/SUBE/4
CRE

Uma maneira de pensar na prática reflexiva é encará-la como a vinda à superfície
das teorias práticas do professor para análise crítica e discussão. Expondo e 
examinando as suas teorias práticas, para si próprio e para os seus colegas, o 
professor tem mais hipótese de se aperceber das suas falhas
 (ZEICHNER, 19___, p.21).

Parabéns à Gerência de Educação da E/SUBE/4
CRE por organizar e proporcionar espaços de formação continuada para os 
Professores Alfabetizadores!

Contatos:

     Ana Accioly

     Representante Rioeduca.net da 4
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 CRE

     anaaccioly@rioeduca.net

Twitter: @Ana_Acioly 
Facebook:
 http://www.facebook.com/anapaula.silvaaccioly

[FOTO]
tweet

projetos
(334)

riodeleitores
(165)

4ªcre
(164)

capacitação
(52)

<COMENTÁRIOS>
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Orgulho de fazer parte dessa equipe. A semana de Alfabetização na 4ª CRE não 
parou por aí. Muitas ações de continuidade estão sendo planejadas e executadas.
Postado por 
Fernanda Burla
 em 20/08/2012 08:13

A 4ª cre está batendo um bolão!!!! Ações eficazes com responsabilidade e 
compromisso! Parabéns a todos!
Postado por 
Gabriela Silva
 em 20/08/2012 11:58

Parabéns 4ª CRE pelo grande trabalho desenvolvido por vocês, seja na semana da 
Educação Infantil, como em todas as outras ações.
Postado por 
Rose Perez
 em 20/08/2012 13:28

É a 4ª CRE aí gente!! Unidos em um só propósito!!
Postado por 
Tatiana Chometon
 em 20/08/2012 17:27

Foi muito bom participar com a equipe desse trabalho! Que possamos estar unidas 
em muitos outros!
Postado por 
Lourdes Ferreira
 em 20/08/2012 20:13

Parabéns a toda equipe da 4ª Cre, pelo trabalho que vem desenvolvendo. Muito 
boa, essa semana de Alfabetização..deveriam repetir mais vezes tais encontros.
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 20/08/2012 20:37

Parabéns à 4ªCRE pelo trabalho desenvolvido e pelo apoio de sempre!
Postado por 
Maria do Carmo
 em 20/08/2012 22:49
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 17/08/2012
<TÍTULO>
FolcloreArte

<TAGS>
Tags: 
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6ªcre, artesmusicais, artesvisuais, artescênicas.

A E. M. Virgílio Francisco Monteiro está realizando com os alunos o projeto 
FolcloreArte com o objetivo de fazer com que os alunos conheçam a cultura e a 
tradição dos povos antigos e compreendam um pouco mais do seu modo de viver 
através da arte. As crenças, os
mitos, as
lendas, as
festas, as
superstições e a arte são a essência de um povo. Daí a ideia da escola de 
apresentar o folclore através da expressão artística.

Folcore significa sabedoria popular. A palavra folclore vem da expressão inglesa
folk-lore, que significa saber do povo. O escritor e colecionador de 
antiguidades, William John Thoms, criou essa denominação, no século XIX, para 
identificar e interpretar os saberes do povo.

As manifestações folclóricas são, na verdade, a forma de pensar, de agir e de 
sentir de um determinado povo. Com toda a sua simplicidade, o folclore apresenta
caracterísiticas de todas as regiões de uma nação. O folclore, como cultura 
popular, torna-se de fundamental import
ncia, pois somos formados por meio de expressões culturais, costumes e 
tradições.

Pensando nisso, a 
E. M. Virgílio Francisco Monteiro 
estará realizando, durante 
o mês de Agosto, o projeto 
FolcloreArte
, com o objetivo de fazer com que os alunos conheçam a cultura e a tradição de 
povos antigos e compreendam seu modo de viver hoje.
 As crenças, os mitos, as lendas, as festas, as superstições e a arte são a 
essência de um povo. Daí a ideia da escola de apresentar o folclore para seus 
alunos, através da expressão artísitica.

[FOTO]

A 
E. M. Virgílio Francisco Monteiro
reservou todo o mês de agosto para a apreciação e aprendizado do Folclore. Todos
os dias, os alunos aprenderão lendas, cantigas, brincadeiras, parlendas e danças
que representem o folclore das diversas regiões de nosso país.

No dia 26 de agosto, será realizada a culmin
ncia, onde serão expostos os diversos trabalhos realizados pelos alunos e as 
expressões de dança de algumas regiões. Todos estão convidados!

Veremos, a seguir, o trabalho que já está sendo desenvolvido com o projeto 
FolcloreArte
 na 
E. M. Virgílio Francisco Monteiro
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Os trabalhos já desenvolvidos
foram expostos na II 
UE
xpondo da 6
 CRE de 2012. A escola está toda mobilizada na produção dos cartazes, produções 
de textos, murais
e danças. E tudo isso para comemorar a cultura brasileira em nossa sociedade.

A 
UE
xpondo teve como tema 
Acolhendo a Comunidade, Cultivando nossa Cultura e Cativando nossos Alunos
. A exposição contou com grandes atrações e brincadeiras! Vamos ver as 
atividades preparadas
pelos alunos e professores da escola?

[FOTO]

[FOTO]

Os alunos e professores da 
E. M. Virgílio Francisco Monteiro 
estão dando conta do recado! Os trabalhos não acabaram aqui não! Dá uma 
passadinha no blog da escola para ver o desdobramento destas atividades durante 
todo o mês de agosto. O endereço do blog da escola é 
http://emvirgiliomonteiro.blogspot.com.br/2011/08/projeto-folclorear.html
.

Parabéns à 
E.M. Virgílio Francisco Monteiro 
por ajudar seus alunos, através do projeto FolcloreArte, a conhecerem o mundo em
que vivem utilizando a sua imaginação. Através dela, o povo procura resolver os 
mistérios da natureza,
 entender as dificuldades da vida e seus prórpios temores. Vocês estão ajudando 
a formar verdadeiros cidadãos.

Envie o seu projeto para ser publicado no Portal Rioeduca! Divulgue o seu 
trabalho! Nós somos a
se
X
ta CRE!
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Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca na 6
 CRE

Twitter: @PatriciaGed

E-mail: 
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

6ªcre
(247)

artesvisuais
(68)

artesmusicais
(37)

artescênicas
(36)

<COMENTÁRIOS>
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Manter viva as nossas memórias através de um projeto desses é fantástico... e 
viva nosso folclore tão rico!
Postado por 
Christiane Penha
 em 20/08/2012 16:10

Que lindo o projeto! Tudo o que envolve ARTE é sucesso garantido.Parabéns!!!!!
Postado por 
cassia cilene
 em 22/08/2012 18:15

Parabéns Equipe da EM Virgílio pelo maravilhoso trabalho realizado. Vocês são 
nota 10!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Postado por 
KATIA BARBOZA
 em 23/08/2012 10:54
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 20/08/2012
<TÍTULO>
O Blog do GEC André Urani Apresenta: Criação de Horta Suspensa

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, blogsdeescolas, meioambiente, protagonismojuvenil, gec.

No mês junho, nossa cidade foi sede de um grande evento sobre meio ambiente e 
sustentabilidade, a Rio+20. Para tratar deste assunto tão importante, o GEC 
André Urani está desenvolvendo, com os alunos do 7
 ano, o projeto 
Comunidade Sustentável
, cuja primeira fase está divulgada no blog da unidade escolar.

[FOTO]

A criação de uma Horta Suspensa no Ginásio Experimental Carioca André Urani faz 
parte do projeto 
Comunidade Sustentável
, que está sendo articulado pelas disciplinas de Matemática e Ciências, buscando
o desenvolvimento do Protagonismo Juvenil dos educandos.

O principal objetivo do projeto é incentivar a prática da alimentação saudável e
da sustentabilidade na comunidade local.
 A escola acredita na possibilidade da utilização de pequenos espaços e 
materiais recicláveis, tornando viável a prática de ações sustentáveis. 
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Durante o projeto desenvolvido com as turmas do 7
ano, os alunos participarão de ações como: construção do kit da horta suspensa e
a elaboração da sementeira.

[FOTO]

A criação da Horta Suspensa integra as disciplinas de Matemática e Ciências, 
pois os alunos utilizarão os conhecimentos adquiridos em ambas as disciplinas. 
Na criação da sementeira, serão utilizados conceitos matemáticos como cálculo de
perímetro e de área a serem preenchidos na sementeira. E também conceitos de 
Ciências como o cuidado, a import
ncia e a utilização do meio ambiente de forma sustentável. 

[FOTO]

Assista ao vídeo que conta um pouco sobre o projeto 
Comunidade Sustentável
.
[VÍDEO]

Parabéns ao GEC André Urani pelo desenvolvimento deste projeto de valorização do

Meio Ambiente!

Conheça outra publicação sobre
esta unidade escolar
- 
Inauguração do Ginásio Experimental Carioca André Urani

Conheça mais sobre o trabalho do GEC André Urani visitando seu blog

http://gec-andreurani.blogspot.com.br/

O portal Rioeduca é um espaço feito por e para professores. Participe divulgando
o blog ou projetos desenvolvidos por sua escola, basta entrar em contato com o 
representante de sua CRE.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Professora Renata Carvalho - Representante do Rioeduca, na 2
 CRE

Email: 

renata.carvalho@rioeduca.net

Twitter: @tatarcrj
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[FOTO]
tweet

blogsdeescolas
(402)

2ªcre
(192)

meioambiente
(95)

protagonismojuvenil
(73)

gec
(66)

<COMENTÁRIOS>

A cada dia vejo coisas novas e muito interessantes elaboradas pelo Professor 
Ivonilton e os alunos do GEC, tem sido uma experiência de vida e profissional 
muito enriquecedoras. Parabéns !!!!
Postado por 
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Luiz Claudio de Mello Alves
 em 21/08/2012 21:55

Nosso querido professor está ousando e criando a cada dia! Com os recursos 
disponíveis, ele e seus alunos nos surpeendem com frequência. Muito bom!
Postado por 
Silvana M. Huguenin
 em 22/08/2012 20:36
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 17/08/2012
<TÍTULO>
Jarilda e os Avanços do Ideb na E. M. Professora Leocádia Torres

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, escola, 3.0, ideb.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Página 2260



RIOEDUCA 2

10ªcre
(292)

escola
(8)

ideb
(8)

3.0
(2)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a toda equipe da Escola. Um trabalho de sucesso se faz com a ajuda de 
todos, cada um é único e muito importante, pois é assim que nos completamos. 
Estou muito feliz, por todos nós. Realmente foi muito sangue, suor e lágrimas. 
Muita vontade também, de todos.
Beijos e parabéns, a minha escola querida, pela qual escolhi continuar. Como 
costumamos dizer: Somos loucos, uns pelos outros.Rsrss.
Postado por 
Jane Alves Pinto
 em 17/08/2012 19:40

Parabéns à toda a equipe pedagógica, continue seguindo suas metas, nossas 
crianças precisam disso!
Postado por 
Maria Goreth Pereira Nunes Araújo
 em 17/08/2012 20:02

Esta notícia não me surpeende.
 Conheço a Professora Jarilda há muito  tempo. 
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Tanto que já não lembro mais. 
 Comprometimento, dedicação, doação, ousadia, coragem , determinação, 
competência, respeito, reciprocidade e mais uma coleção de belas e 
significativas palavras.
      Existe nesta mulher uma força bendita de acreditar no outro e trabalhar 
para que o melhor das pessoas venha à tona.   Não é apenas servir ao público 
como funcionária, é mais. É acreditar que tudo  e todos têm  seu valor e  estar 
bem consigo mesma, com sua consciência e com Deus.
 Parabéns à ela e sua equipe. Nossas crianças  agradecem.
Postado por 
Luciete Q. de Castro
 em 17/08/2012 20:19

Fazer parte dessa escola é um presente que Deus deu para mim. É um deleite dar 
aula numa escola tão organizada  como a Leocádia  Parabéns Jarikda, Elvira e 
Jane  sem  estimulo e o apoio de vocês nada conseguiríamos. Parabéns Amo a minha
escola!. Gegê
Postado por 
Angelita de Arruda
 em 17/08/2012 22:45

ADOREI A NOTÍCIA. PARABÉNS GALERA!!!!
Postado por 
FERNANDA UBIRAJARA
 em 18/08/2012 09:22

Ordem, disciplina, profissionalismo, competência e amor pelo que se desenvolve 
são ingredientes do sucesso. Parabens para toda equipe. Estou muito contente de 
ter estruturado a forma de trabalho em escola municipal a partir desse conjunto 
que envolve direção, coordenação, professores, pessoal de apoio na Leocádia 
Torres.Continuem assim .
 Abraços carinhosos a todos, pois vocês estão em meu coração.
 Prof. Denys
Postado por 
Denys
 em 18/08/2012 14:41

Parabéns  a direção e ao corpo docente da E.M. Leocádia Torres. A região de 
Guaratiba precisava deste exemplo de profissionalismo e dedicação(sem desmerecer
as outras escolas). Uma escola voltada para o aprendizado  com objetivos claros,
valorizando a sua comunidade  só poderia dar bons frutos.  Continuem trilhando o
caminho de sucesso. E viva a Educação!!
Postado por 
DEVANIR CORREA
 em 18/08/2012 22:02

Olá meninas, parabéns! Fiquei surpresa com a foto da minha turma no blog, mas 
não com o resultado do Ideb, pois sei da competência e o empenho de todos na 
escola. Estou feliz por vocês, parabéns e um grande beijo no coração e que Deus,
nosso Senhor, abençoe a todos. Ana Claudia.
Postado por 
Ana Claudia
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 em 19/08/2012 13:31

Que felicidade poder fazer parte do corpo docente dessa escola!!! Quando achamos
que tudo já vivemos, a vida nos surpreende ao encontrarmos seres humanos tão  
belos e comprometidos com o que fazem. Parabéns Jarilda, Jane e Elvira e a todos
nós que conseguimos ser um elo nessa grande corrente de Amor à profissão que um 
dia escolhemos abraçar. Um beijo carinhoso a todos . Profª Lélia
Postado por 
Lélia Rangel
 em 19/08/2012 22:35

Certamente, minha irmã, Angelita de Arruda, teve parcela no êxito da Escola 
Leocádia Torres! Parabéns a toda equipe da Escola. Não esqueçam de agradecer a 
DEUS que permitiu que isso acontecesse! DEUS NOS GUARDE,
Postado por 
Elenice Arruda
 em 20/08/2012 07:27

Quem está ou já passou por aqui sabe o qto é maravilhoso trabalhar com Jarilda! 
Todas as manhãs recebemos uma injeção de ânimo, com o "vamos lá galeraaaaaa, 
mais um dia abençoado para nós!" E, assim acontece... Aproveito então este 
espaço para desejar a minha chefe, irmã e amiga toda a sorte de bênçãos 
celestiais! E aos meus queridos amigos e companheiros da Leocádia o meu muito 
obrigada, por em todos os momentos(bons e difíceis), estenderem as mãos amigas! 
Bjks!!!
Postado por 
Elvira
 em 20/08/2012 16:46

Primeiramente desejo agradecer ao Prof. Sinvaldo pelas amáveis palavras e por me
descrever de maneira tão carinhosa. Obrigada!
Aos queridos PROFESSORES, ALUNOS, FUNCIONÁRIOS, RESPONSÁVEIS, deixo-lhes o meu  
OBRIGADA por terem se esforçado e ACREDITADO que VOCÊS SÃO OS MELHORES! As 
minhas queridas Elvira e Jane que desempenharam com galhardia o papel de Arão e 
Hur, não tenho dúvidas da capacidade de vocês. 
Aos amigos mais distantes que direta ou indiretamente contribuíram com mais esta
conquista (Vcs aí na 10ª CRE, amigos diretores), pelos incentivos, 
companheirismo e atenção, OBRIGADA. 
Em especial sou grata a minha FAMÍLIA pelo ombro amigo nas horas de sufoco e a 
DEUS sem o qual nada disto seria possível. Pra TODOS vcs fica a lembrança de que
precisamos continuar juntos não e tão somente pela alegria da conquista mas, 
PRINCIPALMENTE  pela RESPONSABILIDADE de contribuir para o futuro de crianças 
que contam conosco.
 A cada manhã sinto-me renovada pela esperança de estar partilhando com a 
FAMÍLIA LEOCÁDIA a expectativa de novas realizações. PARABÉNS a TODOS que 
acreditam que fazendo o que é NECESSÁRIO, depois o que é POSSÍVEL, de repente, 
quem sabe, estaremos fazendo o que parecia IMPOSSÍVEL. 
Que nossa ALEGRIA seja contagiante e presente em todos os momentos de nossa 
caminhada.
Postado por 
Jarilda
 em 21/08/2012 19:39
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Certa feita, o maior de Mestre de todos os tempos, Jesus Cristo, foi interpelado
pejorativamente com a seguinte indagação: "Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? 
Reporto-me a essa indagação, quando com pesar a ouço referindo-se a Guaratiba. E
hoje, respondo com muito orgulho: Não só pode, como é fato: Guaratiba tem a 
Leocádia Torres e a Leocádia Torres tem o que há de melhor: Profissionais 
apaixonados pela educação! Eu sei pois faço parte dessa equipe MARAVILHOSA!
 Parabéns para todos nós! 
 Amo muuuiitooo tudo isso!
Postado por 
Deise Lima
 em 21/08/2012 21:08

Parabéns, pelo trabalho reconhecido.
Fiquei feliz por que fui aluna desta escola, quando vcs que hoje trabalham ainda
ñ haviam nascido.1950 a 1953.
Postado por 
Verginia Rosa Alves
 em 21/08/2012 21:35

Parabéns para toda a equipe! Fico muito feliz de saber que o meu sobrinho estuda
nessa escola e tenho certeza que ele terá um futuro brilhante por conta desse 
belíssimo trabalho. Beijos!
Postado por 
Jessica Schinaider
 em 21/08/2012 22:57

Parabéns para minha amiga Jarilda e toda equipe dessa escola maravilhosa!
Fiquei muito feliz com o resultado do IDEB que vcs alcançaram! Mil bjs...
Postado por 
SANDRA BARATA MENEZES
 em 24/08/2012 12:22
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 03/09/2012
<TÍTULO>
Leitura e Escrita Como Vivência Diária

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, ideb, alfabetização, patrono.
Chego à Escola Municipal Tenente Renato César, na passagem do primeiro para o 
segundo turno. É hora do almoço. Professores e funcionários estão saindo do 
refeitório e os alunos se organizam no pátio interno para a entrada.

[FOTO]

Em frente ao portão principal de acesso, alguns pais e responsáveis vão se 
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despedindo dos seus filhos. Outros ainda aguardam a entrada em sala de aula para
voltarem para suas casas.

Sou recebido com grande simpatia pelos funcionários e também pela diretora Dayse
Gomes de Souza Bento.

[FOTO]

Todos não se esforçam para me ajudar, deixando-me bem à vontade naquele ambiente
prazeroso.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>
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Para mim, é muito gratificante fazer parte dessa grande família. Fico feliz por 
essa escola agora ter prestígio também nas redes sociais.
Sinvaldo, grande amigo, os portões de nossa escola sempre estarão abertos para 
sua visita: seja como trabalho ou apenas como simpatizante de nosso trabalho. 
Muito obrigada pelo carinho! Forte abraço.
Postado por 
Ana Rita Nunes
 em 03/09/2012 13:10

Sinvaldo, adorei seu trabalho. Saiba que você será sempre bem-vindo em nossa 
escola. Um grande abraço. Dayse Bento
Postado por 
dayse bento
 em 03/09/2012 20:08

Parabéns Escola Municipal Tenente Renato César pelo PPP .Estou encantada com a 
homenagem diária aos aniversariantes.NUNCA em 33 anos de professora vi ou soube 
de uma escola que fizesse tal  homenagem diária aos alunos aniversariantes 
publicamente e na entrada.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 03/09/2012 23:28
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 23/08/2012
<TÍTULO>
Educação Pública de Qualidade nas Escolas da 4ª CRE

<TAGS>
Tags: 
4ªcre.

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado 
para medir a qualidade de cada escola e de cada rede de ensino. O indicador é 
calculado com base no desempenho do estudante em avaliações do Inep. O índice é 
medido a cada dois anos e esse ano, muitas Unidades Escolares da Rede alcançaram
as médias com êxito.

Dentre as muitas Escolas da Rede Municipal, algumas delas destacaram-se com 
médias 

acima do previsto, como é o caso da Escola Municipal Ary Barroso,
 Escola Municipal (GEC) Anísio Teixeira,
 Escola Municipal 
Berlim e Escola Municipal João de Deus.

O Portal Rioeduca.net tem o orgulho de compartilhar com vocês, nessa página, as 
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dicas, as ações e as experiências bem-sucedidas dessas Unidades da E/SUBE/4
 CRE que alcançaram um ótimo desempenho na avaliação do IDEB.

Com a Palavra os Gestores dessas Unidades Escolares:

Professora Celi - Gestora da Escola Municipal (GEC) Anísio Teixeira

[FOTO]

O Ginásio Experimental Carioca Anísio Teixeira é inovador em suas práticas 
pedagógicas desde a sua inauguração. Nosso Projeto Político Pedagógico está 
calcado nos Valores Humanos Universais, na promoção da Paz e na construção do 
Projeto de Vida. Essa construção reforça a identidade do jovem, amadurece a 
personalidade e eleva sua autoestima. 
Compromisso com a Educação
 tornou-se o lema da
 equipe e o nosso trabalho repercutiu positivamente em toda comunidade escolar 
que se sente honrada em participar deste seleto grupo. Os responsáveis 
demonstraram confiança por seus filhos estudarem em uma escola que desenvolve 
sua autoestima e que os ensina a programarem seus estudos, o que os leva ao 
sucesso.
 Texto: Professora Celi - Gestora da Escola Municipal (GEC) Anísio Teixeira

Gestão da Escola Municipal Ary Barroso

[FOTO]

O trabalho que hoje vem nos dando um lugar de destaque é fruto das idéias 
implantadas e implementadas pela Profa Hilda, com a Coordenação do Prof Carrilho
e comunidade escolar, desde 1991.

     Através de discussoes e reflexões, 
chegamos ao conceito do que seja EDUCAÇ
O.

     Consideramos significativos o 
Planejamento Participativo pautados no pensar e agir de forma coletiva; a 
conscientização familiar quanto à sua import
ncia no sucesso e desempenho escolar de seu filho; a organização e ambiente 
físico escolar agradáveis e o estabelecimento de regras de convivência social; 
as ações da atual SME, como: reforço escolar, a implementação dos cadernos 
pedagógicos, as provas bimestrais e o incentivo à leitura facilitam o alcance 
dos resultados esperados.

     Com tudo isto, percebemos a 
receptividade dos alunos, da comunidade e o maior envolvimento de todos. O 
sucesso, nada mais é do que o reflexo desse conjunto.
 Texto: Equipe Gestora da Unidade Escolar
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[FOTO]

 Nossas ações refletem o proposto no Projeto Político Pedagógico da nossa 
escola, visando o alcance das metas projetadas. Dessa forma, nossas ações estão 
voltadas para o desenvolvimento de um trabalho paralelo aos conte
dos curriculares tradicionais possibilitando ao nosso alunado a efetiva 
construção de conhecimentos científicos, estéticos, culturais, à formação de 
leitores e plateia crítica e desenvolvendo valores morais e a reflexão ética de 
forma responsável e transformadora, objetivando a continuidade dos estudos. 
Essas ações produzem efeito muito positivo na nossa comunidade escolar como um 
todo, manifestada, principalmente pelo apreço revelado pelos nossos alunos e 
seus Responsáveis a todos os Funcionários, Professores e Equipe da Direção desta
escola. A Escola Berlim tem conseguido obter bons índices no IDEB e também no 
IDERIO, e pela 2
 vez, destaca-se entre as dez melhores escolas da Rede Municipal do Rio de 
Janeiro
 Texto: Equipe Gestora da Unidade Escolar 

Professora Luciana - Gestora da Escola Municipal João de Deus

[FOTO]

A Escola Municipal João de Deus, localizada no Bairro da Penha Circular, 
município do Rio de Janeiro tem como Diretora Luciana Landrino que a mais de 
duas décadas está à frente da gestão educacional desta unidade e auxiliada por 
uma competente e comprometida equipe de professoras.

É um lugar sem luxo, construída em estrutura pré-fabricada, possuindo ainda 
telhado de zinco e não tem quadra esportiva nem auditório, contudo os espaços 
físicos são bem otimizados para o desenvolvimento das atividades inerentes ao 
ensino.

A Escola EM João de Deus sempre foi muito bem conceituada no bairro e no seu 
entorno, pela qualidade dos resultados de ensino apresentados mesmo quando não 
havia a ferramenta de medição chamada IDEB, alcançando em 2005 o índice 6,4, 
assim considerada com índice de Ensino de Primeiro Mundo.

Deste ano em diante, o sucesso gradativo alcançado representou o fruto de anos 
de dedicação pedagógica e que hoje em 2012 ao comemorar os 50 anos de fundação 
da Escola João de Deus conquistou mais um prêmio no IDEB com a nota 7,9; que nos
coloca em 1
 lugar na 4
 CRE e 3
 lugar no Município do Rio de Janeiro.

Assim sendo, mais uma vez a Diretora Luciana e sua equipe de profissionais 
sentem-se renovados e orgulhosos por poderem colocar por terra o paradigma de 
que 
Escola p
blica não possui um bom ensino
 e sim demonstrar que o ensino p
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blico é para todos e com a qualidade almejada pela sociedade.

A gestora Luciana afirma que não há fórmula mágica para o bom desempenho 
escolar, pois possui todas as dificuldades comuns a rede escolar.

Porém lança mão de algumas ações voltadas principalmente ao estímulo à leitura 
prazerosa em sala de aula e estendendo-se até os lares dos alunos, através de 
empréstimo de livros numa média de dois volumes por semana, sendo que 
normalmente não é cobrado o conte
do nem interpretação, e sim o prazer do foi lido que na maioria das vezes é 
observável na 
nsia de pegar novos livros, relato com os colegas e indicações das leituras. 
Este hábito desenvolvido é observável nos movimentos de exposições de trabalhos 
escritos e afixados nas paredes, participação em concursos de poesias com várias
premiações, saraus de poesias, contação de histórias, elaboração de jornal mural
e cartas redigidas e depositadas numa caixa cedida pela Empresa de Correios que 
permite aos alunos exercitarem a comunicação entre as turmas.

A presença dos responsáveis pelos alunos é considerada pela Diretora Luciana 
como uma peça fundamental para o desempenho total do aluno, assim a comunidade é
sempre convidada a vir à escola, seja em eventos festivos, seja em palestras de 
conscientização do seu valor na vida da Escola, fortalecendo fundamentalmente os
valores morais e sociais.

A missão da equipe da Escola Municipal João de Deus é tornar os alunos pessoas 
felizes.
 Texto: Professora Luciana - Gestora da Unidade

O Rioeduca parabeniza as Unidades Escolares destacadas nessa página por 
realizarem um trabalho de compromisso com a Qualidade do ensino P
blico e por fazerem a diferença na Educação Carioca!

Contatos:

     Ana Accioly

     Representante Rioeduca.net da 4
 CRE

     anaaccioly@rioeduca.net

 Twitter: @Ana_Acioly 
 Facebook: 
http://www.facebook.com/anapaula.silvaaccioly

[FOTO]
tweet
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4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

A gestão participativa, o estímulo à leitura e o envolvimento das famílias na 
vida escolar são aões que realmente podem fazer a diferença! Parabéns a todos 
que vem conseguindo, com muito trabalho, colher os frutos destas ações!!!
Postado por 
STELLA REIS
 em 23/08/2012 07:51

Parabéns !!!!!!!!!!!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 23/08/2012 10:31

Fico feliz em participar de duas dessas escolas( EM(GEC) Anísio Teixeira e EM 
Berlim atendendo alunos especiais integrados.Estas escolas são inclusivas e 
fazem a diferença. Parabéns!
Postado por 
Ana Claudia Andrade
 em 29/08/2012 21:34
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 05/09/2012
<TÍTULO>
Amor, Competência e Dedicação na C. M. Maria Helena Papera

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, educação, infantil, patrono.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

     Cotatos: sinvaldosouza@rioeduca.net
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 22/08/2012
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<TÍTULO>
Jornal Mural na E. M. Goiás

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, riodeleitores, protagonismojuvenil, blogsdeescolas.

Leitura e escrita sempre andaram de mãos dadas. Para escrever bem, a leitura 
precisa estar em dia. A E. M. Goiás, da 
3
 CRE, estreia no universo dos blogs mostrando os bons frutos que rendem esta 
parceria.

A equipe de Língua Portuguesa da E. M. Goiás está afinada na busca por alunos 
leitores, mas também produtores de texto. A prof.
 Sandra Fará e o prof. da Sala de Leitura Carlos Maurício realizaram a Oficina 
de Poesia: Da Leitura à Escritura. O objetivo era aproximar os alunos deste 
gênero literário e mostrar que o olhar poético pode pousar até em atividades 
cotidianas. Já a professora Rosana Sales colocou a turma 1802 para produzir um 
jornal mural, aproveitando a relação estreita dos alunos com o jornal impresso.

[FOTO]

O objetivo era estimular a produção, a impressão e a circulação de textos entre 
os alunos da turma 1802. A turma foi dividida em grupos, os quais trabalharam 
com materiais diversos e ampliaram o alcance inicial de cada parte do jornal, 
abordando também assuntos da atualidade. As notícias buscaram espelhar a 
diversidade de interesses da turma e a personalização do jornal ao grupo.

[FOTO]

O trabalho foi dividido em cinco etapas. Na primeira, foi escolhido um nome para
a turma e para o jornal, seguido da escolha do desenho do logo do jornal. Na 
terceira fase, um texto contava sobre a turma e informava o agenda de 
aniversários de toda a turma. Finalizando a personalização, foi incluída uma 
lista com as atividades preferidas da 1802. Os grupos trabalharam duro, mas 
também tiveram direito à pausa, como em toda redação que se preze.

[FOTO]

Assim, a produção de textos se aproxima do adolescente. Ele escreve sobre o que 
interessa e pesquisa para atender a linguagem própria do jornal. Assim como, com
a poesia sobre o cotidiano, sua capacidade de produção é estimulada a expressar 
sua visão do mundo. Além disso, a produção jornalística entra em sua lista de 
atividades profissionais a exercer no futuro.

Confiram no blog recém-criado outras atividades da E. M. Goiás. Visitem!
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[FOTO]

Contate-nos

angela.freitas@rioeduca.net

twitter 
@angeladario

facebook 
Angela Regina de Freitas

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

Com uma equipe organizada, comprometida ,o trabalho floresce...o resultado 
aparece. Sou feliz por fazer parte do grupo.Obrigada,Angela! Abrçs!
Postado por 
Rosana Sales
 em 22/08/2012 19:43

Parabéns à professora Rosana Sales e toda equipe da E.M. Goiás!
Postado por 
Renata Carvalho
 em 25/08/2012 14:53
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 24/08/2012
<TÍTULO>
Educação Digital Infantil

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, educaçãoinfantil, educopédia, blogsderioeducadores.

Os paradigmas da educação estão mudando para adequar-se ao mundo cada vez mais 
digital que nos cerca. A Educação Infantil não poderia ficar de fora. Vejamos 
como a Prof.
 Elidia Correia desenvolve este projeto em sua turma na E. M. Senegal, na 
3
 CRE.

Há muito tempo a Educação Infantil ou pré-escolar deixou de lado a concepção de 
jardim de inf
ncia. Aquele conceito definia as crianças como sementes que se desenvolviam 
naturalmente e cabia ao professor 
regá-las
 e apoiá-las em seu processo. Hoje, sabemos que a criança não recebe 
passivamente o saber, mas o constrói a cada novo elemento que encontra. A 
interação entre ela, o mundo, o conhecimento, seus pares e o professor contribui
igualmente para que seu aprendizado se elabore e reconstrua continuamente. O uso
da tecnologia e mídias digitais é, hoje, um dos saberes indispensáveis mesmo aos
pequeninos. Sabendo disso, a professora Elidia Correia desenvolve, com seu E.I. 
30, na E. M. Senegal, da 
3
 CRE, um projeto de educação digital.

[FOTO]
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Sua formação em Educação à Dist
ncia permite-lhe uma visão privilegiada desse processo. Assim, a apresentação do
mundo digital aos alunos foi da maneira l
dica com que eles estão habituados a lidar em suas interações. A professora lhes
apresentou o computador partindo da base do trabalho em educação infantil: o 
estudo e reconhecimento do nome, já partindo para as observações que ajudarão no
processo de alfabetização como a quantidade e o tipo de letras que podem ser 
utilizadas na hora de escrever.

[FOTO]

O reconhecimento do próprio corpo, das suas particularidades e funcionalidades 
também ganhou espaço na telinha do computador. Para a criança de hoje, nativa 
digital, a tecnologia é tão natural quanto a televisão foi para tantos de nós. 
Eles a dominam naturalmente, sua linguagem lhes é clara e aprender com ela é 
sempre um prazer. O registro em papel é secundário, mas ainda válido. Nesta fase
inicial da inf
ncia o concreto é muito necessário para a aquisição do saber. Então as 
descobertas sobre o corpo foram também registradas de maneira mais tradicional a
partir do trabalho feito com o uso da Educopédia.

[FOTO]

O uso da tecnologia apaixona e todos queriam um computador só para si. A 
professora Elidia providenciou a realização de tal desejo e viu aparecer na 
telinha do notebook de brinquedo aquilo que mais havia encantado cada um. 

Em todos, a busca do saber foi estimulada e é certo que eles voltarão a estes 
recursos para novas aprendizagens. Afinal, quando prazer e aprender andam juntos
é tudo mais gostoso.

[FOTO]

Acompanhem no blog 
Educação Infantil - SME
, a continuidade do projeto, as reflexões e ações da professora Elidia Correia 
com sua turma. Confiram!

[FOTO]

Contate-nos

angela.freitas@rioeduca.net

twitter 
@angeladario

facebook 
Angela Regina de Freitas

[FOTO]
tweet
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blogsderioeducadores
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<COMENTÁRIOS>

Obrigada, adorei o reconhecimento!!!
Postado por 
Elidia
 em 26/08/2012 20:53

Que lindooooo !!!
Parabéns pelo trabalho e dedicação !!!
Você merece esse reconhecimento !
Postado por 
Katherine Carvalho
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 em 26/08/2012 21:33

Excelente trabalho com as crianças que está sendo feito nesta escola pela 
professora Elidia Correia, colocar as crianças na real linguagem que elas falam 
atualmente, a era digital, é muito importante para o desenvolvimento pedagógico,
uma linguagem clara, atual e que fazem com prazer para aprender. Parabéns.
Postado por 
Carlos Alberto Barone Rodrigues
 em 26/08/2012 22:06

Que trabalho lindo!!! Não é a toa que os pequenos te amam!!!! Parabéns!!!!
Postado por 
Hozama Moura
 em 27/08/2012 21:20

O investimento  educacional infantil jamais será em vão.O reconhecimento ao seu 
trabalho é mais que merecido pelo seu grande esforço e luta a favor de um ensino
de qualidade .Parabéns professora Elidia Correia!
Postado por 
Maria Elizabeth  R. Motta
 em 27/08/2012 22:24

Adorei!!!!!! Você proporciona uma educação de qualidade para os pequenos.
Postado por 
VALERIA CRISTIANE
 em 30/08/2012 19:06
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 21/08/2012
<TÍTULO>
Semana de Alfabetização na 2ª CRE

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, eventos, capacitação.

A assinatura do Pacto Carioca pela Alfabetização
 e as atividades da Semana de Alfabetização marcaram o início do mês de agosto 
na 2
CRE.

A Semana de Alfabetização aconteceu de 06 a 10 de agosto e, neste período, foram
realizadas diversas atividades envolvendo professores, diretores e equipe da 2
CRE. Cada Coordenadoria Regional de Educação organizou sua programação.

As atividades do primeiro dia foram marcadas por um encontro entre diretores das
escolas e creches. Neste evento a coordenadora da E/SUBE/ 2
 CRE, professora Maria Inêz Zain Brazuna, assinou juntamente com os diretores o 
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Pacto Carioca pela Alfabetização .

[FOTO]

Antes da assinatura
foi explicado o porquê do pacto, através de documentos oficiais, mostrando a 
história para se chegar até ao Pacto
Carioca pela
Alfabetização . 

Após formalização do documento, aconteceu uma palestra ministrada pela 
professora Joana Varejão, onde os diretores foram convidados a refletir sobre a 
identidade do povo brasileiro e como ela está inserida no contexto escolar.

[FOTO]

No segundo dia, as atividades foram direcionadas aos professores do primeiro ao 
terceiro ano do Ensino Fundamental, que se reuniram no auditório do Colégio 
Pedro II para assistir a uma palestra ministrada pela professora Ludmilla Thomé,
da UFRJ.

A ideia da palestra cujo título foi: 
Alfabetização de Crianças de Classes Populares: Escrita e Oralidade
, era gerar reflexão e discussão sobre as diversas formas de estabelecer o 
processo de alfabetização. 

Ao final do encontro foi aberto um momento para que os professores fizessem 
perguntas e discutissem o tema.

[FOTO]

No dia 08/08 foi a vez dos professores de Artes Visuais, Artes Musicais e 
Educação Física se reunirem para participar de oficinas. Estas foram realizadas 
no N
cleo de Artes Leblon e na E. M. Sérgio Vieira de Mello.

Os professores regentes das turmas que compõem os projetos de Aceleração e 
Realfabetização participaram de oficinas de produção de texto no Instituto Pão 
de Aç
car.

[FOTO]
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O evento da quinta-feira, 09/08, aconteceu na Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro e contou com a presença das professoras Maria Teresa Tedesco, da UERJ e 
Marlene de Carvalho, da UFRJ. 

O encontro
 teve como tema: Leitura, escrita e avaliação e foi destinado aos professores 
dos 4
 e 5
 anos do Ensino Fundamental. Neste dia, os professores também puderam participar
de uma mesa redonda com o tema Alfabetização Científica.

[FOTO]

Para encerrar esta semana de reflexões e trocas de conhecimentos sobre 
alfabetização, aconteceu no dia 10/08, o encontro de coordenadores pedagógicos, 
professores articuladores de creches e professores de Educação Infantil. Estes 
se reuniram para assistir à palestra: Alfabetização e Educação Infantil. Mamãe 
posso ir? Quais os passos? que foi ministrada pelas professoras Ana Cristina 
Fernandes e Ruth França Veloso (SME/2
 CRE).

[FOTO]

Parabéns à equipe e aos professores da 2
 CRE pela organização e participação nas atividades da Semana de Alfabetização!

Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por 
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o 
representante do Rioeduca em sua CRE e participe.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Contato:

Professora Renata Carvalho - Representante do Rioeduca, na 2
CRE

Email: 
renata.carvalho@rioeduca.net

Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Renata, parabéns pela postagem!!! Foi uma bela síntese!
Postado por 
Morgana Rezende
 em 21/08/2012 07:04

Sucesso nesta linda e maravilhosa missão que é alfabetizar.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 21/08/2012 10:09
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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Segunda-feira, 10/09/2012
<TÍTULO>
Contadores de Histórias no EDI Professor Celso

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, educação, infantil, riodeleitores, riosustentável, evento, edi.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Show de espaço! Parabéns a direção e equipe por gerenciar este espaço 
privilegiado. Que usufruam de todas as melhores maneiras possíveis levando os 
pequeninos do EDI a uma educação de qualidade, como planajemos para nossos 
filhos e netos. Felicidade para todos!!!
Postado por 
Regina
 em 10/09/2012 00:13
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Parabéns, Rosane.
Com a sua competência e essa equipe linda, vocês dão vida e distribuem alegria 
neste lugar.
Postado por 
Veronica
 em 10/09/2012 06:03

Parabéns EDI Professor Celso!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 10/09/2012 18:35

Um trabalho de qualidade feito com amor e muita dedicação!! Adoro essas 
meninas!! Nossas crianças merecem uma Educação Infantil assim: planejada e 
feliz, muito feliz!! Valeu ! Essa é a minha segunda... casa!!!
Postado por 
ALESSANDRA
 em 10/09/2012 19:49

Parabéns a professora Rosane e toda equipe. O incentivo, a estimulação e a 
valorização do "ser" fazendo a diferença na educação infantil.
Bjks,
Cláudia Medina
Conselho diretor 10ª CRE
Postado por 
Cláudia Medina
 em 10/09/2012 21:46

Parabéns EDI Professor Celso de Almeida Chaves pela Iniciativa do Projeto 
Contadores de Histórias, desde cedo o incentivo a leitura deve ser feito, pois é
de extrema importância na formação do indivíduo.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 15/02/2013 22:53
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 22/08/2012
<TÍTULO>
Estagiária Capacita Professores da E. M. Rose Klabin no uso da Educopédia

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, capacitação, educopédia.
No final do 1
 semestre, a estagiária Juliana de Almeida, da
 E. M. Rose klabin, capacitou os professores da Unidade Escolar no uso da 
Plataforma Digital Educopédia. Esta ação foi realizada para dar a oportunidade 
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de os professores conhecerem e aplicarem
 os conte
dos da Educopédia e seus planejamentos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet

6ªcre
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educopédia
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns a minha escola eterna...
Postado por 
Arthur Britto
 em 22/08/2012 09:06

Parabéns Juliana pelo belíssimo trabalho!
Postado por 
Christiane Penha
 em 22/08/2012 13:55

Valeu a iniciativa de capacitar os professor no uso da Educopédia.Espero ver em 
breve as professoras do PEJA se apropriando de mais esta ferramenta.
Postado por 
cassia cilene
 em 22/08/2012 17:56

Obrigada Patricia Fernandes e Christiane Penha!!! Obrigada SME e E. M. Rose 
Klabin, às diretoras, aos professores, aos alunos e aos funcionários!!! Agradeço
pela oportunidade que me foi dada, pelas experiências que venho adquirindo e 
somando a minha formação acadêmica, ao aprendizado que me ajudam a conquistar a 
cada dia, enfim, por me acolherem de braços abertos, com grande carinho e 
amizade!!!
Postado por 
Juliana de Almeida
 em 23/08/2012 00:00
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 22/08/2012
<TÍTULO>
CIEP Glauber Rocha  - Ideb 2011: 1º Lugar na Rede  e 3º Lugar no Brasil

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, entrevistas.

O CIEP Glauber Rocha ficou em 3
 lugar no país com o Ideb 2011 e em primeiro lugar na rede. Todo este sucesso é 
resultado de
muita dedicação e amor à educação. A prof. Iolíris Paes, diretora do CIEP, é uma
líder nata e conhecida por sua competência
 e empenho.

O Rio tem duas escolas entre as cinco melhores do Brasil nos anos iniciais do 
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ensino fundamental. Uma delas é da 6
 CRE, o 
Ciep Glauber Rocha
,
 que ficou em terceiro lugar no país com o IDEB de 8,5 e em primeiro lugar na 
rede. A escola atende a crianças das comunidades Quitanda, Pedreira e Lagartixa.

[FOTO]

O
Ciep Glauber Rocha 
é dirigido pela prof.
Iolíris Paes 
h
á 17 anos. A média alcançada pela escola é maior que o padrão europeu. Este 
sucesso todo pode ser observado no hino do Ciep, que é cantado e colocado em 
ação por todos na escola.

[FOTO]

A equipe do 
CIEP Glauber 
Rocha é formada pela Diretora Iolíris Paes, pelas Diretoras Adjuntas Regina 
Carla e Inês de Brito, pela Coordenadora Pedagógica Márcia Giannini
e 

por professores extremamente dedicados. Vamos conhecer as pessoas que fazem 
parte desta equipe!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Se hoje o colégio apresenta índices de excelências, nem sempre foi assim. Quando
a diretora 
Iolíris Paes 
começou seu trabalho, o CIEP era alvo de arrombamentos constantes. A alternativa
encontrada para sanar os problemas encontrados foi trazer os pais para a escola,
incentivar a leitura e fazer reforço escolar. A prof.
Iolíris Paes 
destaca que não houve ações revolucionárias, mas pequenas ações que fizeram toda
a diferença para o sucesso da escola.
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A equipe do CIEP dá atenção a todos os alunos. A dificuldade de cada criança é 
investigada. A base de pensamento e de ação da escola é que todos devem ter um 
olhar não só para o que desponta, mas para aquele que precisa de atenção também.

De origem pobre, filha de costureira e motorista, 
Iolíris 
tinha o sonho de ser professora desde os 5 anos. Sua mãe, apesar de não ter 
terminado a escola, sempre colocou o estudo como prioridade.

Após muitas noites sem dormir, dividindo o tempo entre as aulas que ministrava 
em uma

escola municipal e a faculdade de Pedagogia, à noite, ela recebeu o convite para
ser diretora do 
CIEP Glauber Rocha

, em 1995. Ali começava seu maior desafio!

[FOTO]

[FOTO]

Quem pensa que 
Iolíris
 chegou ao topo, está enganado! Os sonhos continuam! A professora quer abrir no 
ano que vem uma turma do 6
 ano na escola e mais para frente alfabetizar todos os alunos com 6 anos, assim 
como na escola particular. Para a vida pessoal, outro sonho: Escrever um livro 
que conte a sua história no CIEP e mostre que com força de vontade tudo é 
possível. Uma verdadeira heroína!

Para ser bem sucedido no trabalho, a primeira coisa a fazer é apaixonar-se por 
ele. Parabéns à toda equipe do 
CIEP Glauber Rocha 
por demonstrar todo o seu amor pela educação carioca e por transformar o seu 
trabalho em fonte de riqueza e cultura.

Fonte: 
http://ciepglauberocha.blogspot.com.br

http://extra.globo.com/

http://odia.ig.com.br/

Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca na 6
 CRE

Twitter: @PatríciaGed

E-mail: 
pferreira@rioeduca.net
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[FOTO]
tweet

6ªcre
(247)
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(28)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a toda equipe que se dedicou e se esforçou na busca de uma educação de 
qualidade, aos alunos que se esforçaram no aprendizado e aos pais que entenderam
a importância da educação na vida de seus filhos e na vida do país.Carmen 
-Diretora do Ciep Gustavo Capanema
Postado por 
CARMEN LUCIA FERReira
 em 22/08/2012 10:51

Parabéns à Equipe, sabemos resultados são consequência do trabalho árduo do dia 
a dia
Beijos
Valeria
EM Barbara Ottoni
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Postado por 
Valeria Silveira
 em 22/08/2012 12:30

É merecido! Nós somos fãs!
Postado por 
Gastão Monteiro Moutinho
 em 22/08/2012 12:32

Parabenizo à todos pelo belíssimo trabalho que vem desenvolvendo... que o 
reconhecimento desse trabalho os impulsione a continuar cada vez mais... 
parabéns!
Postado por 
Christiane Penha
 em 22/08/2012 13:59

Parabéns  pela dedicação de todos! Sinto orgulho dos meus colegas que superaram 
todas as dificuldades  com atitudes e um trabalho simples , mas bem coordenado.
Postado por 
cassia cilene
 em 22/08/2012 18:11

Fico feliz em fazer parte dessa equipe e mais feliz ainda de sabe q nossas 
crianças estao caminhando para um futuro melhor.
Postado por 
Janete domingos de Miranda
 em 22/08/2012 23:30

Agradeço a todos os meus companheiros de ideais.O momento é de muita alegria.A 
comunidade está em festa!!
Postado por 
Ioliris Paes
 em 23/08/2012 09:26

Parabenizo toda equipe do Ciep Glauber Rocha, que conheço e acompanho a muitos 
anos. Parabéns Iolires por sua dedicação e carinho! Grande Beijo!!!!!!!!!!!!!!
Postado por 
KATIA BARBOZA
 em 23/08/2012 10:43

Parabéns a toda equipe do Glauber Rocha em especial a Ioliris grande guerreira 
por uma educação de qualidade p/ os que mais precisam.
Postado por 
Sergio Alves
 em 07/09/2012 14:07
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 22/08/2012
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<TÍTULO>
Música: A Linguagem que Revela Talentos! FECEM 2012

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, fecem.
O Festival da Canção das Escolas Municipais (FECEM) é um tradicional evento da 
Rede Municipal que revela talentos musicais entre os alunos. 
A Escola Municipal Nações Unidas tem o orgulho de representar a 8
 CRE na etapa final do Festival, que é a gravação de um vídeo clip com a banda 
vencedora.

[FOTO]
Alunos interpretando a canção 
Pensando em Você
 no FECEM - 8
 CRE, que aconteceu na Lona Cultural
Hermeto Pascoal, em Bangu.

[FOTO]
 esquerda, o aluno Lucas Silva e seu professor Nilton Barbosa

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
O Rio de Janeiro quer compartilhar histórias de sucesso!

[FOTO]
tweet

Postado por 
Neilda Silva - Representante Rioeduca da 8ª CRE
Comentar
 (7)
Indicar para amigo(a)

Página 2292



RIOEDUCA 2

       Comentário enviado com 
 sucesso, aguardando moderação.

Comentário

X Fechar

Nome:

Email:

Home Page:

Comentário:

         Sua 
 indicação foi enviada com sucesso!

Indicação

X Fechar

Nome

8ªcre
(193)

fecem
(5)

<COMENTÁRIOS>

Quero deixar registrado que a E. M. Nações Unidas sente-se orgulhosa deste 
trabalho e mais orgulhosa ainda pelo desempemho e dedicação desses alunos que 
acreditam no trabalho da escola pública.
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Toda a equipe torce por vocês e deseja a todos muito sucesso. E por tudo que tem
sido feito e dado resultado, torcemos para que vocês se consagrem na Fase Final 
no Teatro Carlos Gomes.
Um grande   O / !
Prof. Nilton
Postado por 
Nilton Barbosa Filho
 em 22/08/2012 08:38

Conheço esta escola! É aqui perto de casa. Fico feliz em saber que os jovens 
estão envolvidos em projetos culturais e saudáveis. É um caminho que deve ser 
seguido por todos. Parabéns aos professores pelo empenho, paciência e dedicação.
Parabéns para a 8ª CRE!
Postado por 
Adriano
 em 22/08/2012 08:56

Linda postagem e  maravilhoso trabalho dos alunos envolvidos no  FECEM.É desta 
maneira que se descobre talentos ocultos na sala de aula.Showwwwwwwwwwwww!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 22/08/2012 15:27

Nenhuma novidade!
A escola Nações Unidas sempre apresenta um lindo trabalho no FECEM. Parabenizo 
toda a equipe pelo sucesso!
Postado por 
Adriana Cappola
 em 22/08/2012 16:19

Oi, professor!
Como sempre fazendo esses trabalhos maravilhos. Voce tem que vir pra cá minha 
escola para que possamos também formar uma  equipe que desenvolva este tipo de 
projeto. Só de ver a postura dos alunos, nota-se que o trabalho tem resultado. 
Eu acessei o vídeo e a a música é muito linda. Parabéns a você, aos lindos 
alunos e a todos aqueles que te deram suporte (o que infelizmente não acontece 
onde trabalho), vc entende porque tb deve ter passado por isso. Nada é fácil, 
porque as pessoas são difíceis. Sucesso a todos!
Postado por 
Ramon Patrick
 em 23/08/2012 12:47

estou muito feliz por representar a 8ª cre e a minha escola nações unidas com a 
musica ''Pensando em Você'' ,quero agradecer o professor Nilton  e a todos da 
banda por sua dedicação e esforço,e Concerteza  vamos bem preparados para a 
final com todo entusiasmo para ganhar a final do Fecem!!!
Postado por 
Lucas Silva!
 em 26/08/2012 00:53

Como Coordenadora Pedagógica da E. M. Nações Unidas tenho muito orgulho deste 
trabalho que nos tem dado muitas alegrias. Parabéns Prof. Nilton e aos alunos 
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que, com seu talento, souberam defender muito bem o nome da nossa escola.
Postado por 
Mariza Garrido
 em 27/08/2012 15:36
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 24/08/2012
<TÍTULO>
Centenário de Edison Carneiro, Um Conhecedor do Folclore Brasileiro

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, patronos, escoladoamanhã.

No dia 12 de agosto, Edison Carneiro completaria 100 anos!

Para homenagear este estudioso homem
que dedicou-se a conhecer as manifestações folclóricas de nosso país, o Rioeduca
apresenta o patrono de uma das escolas da 8
 CRE.

[FOTO]

[FOTO]

neildasilva@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Estudei na Edison Carneiro quando o prédio ainda era de "isopor" (rsrsrs, bem, 
diz a lenda que era). Bons tempos. Parabéns!
Postado por 
Isabelle
 em 24/08/2012 15:22
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 28/08/2012
<TÍTULO>
As Eletivas do GEC Von Martius – 9ª CRE

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescola, gec, eletivas.

Nos Ginásios Experimentais Cariocas do Rio de Janeiro existem Atividades 
Diversificas (eletivas) que são de livre escolha do aluno, para apoiar seu 
Projeto de Vida. Estas atividades são desenvolvidas ao longo do semestre. Vamos 
conhecer as Eletivas que o GEC Von Martius esta desenvolvendo neste semestre.

[FOTO]

Professora Aldenora de Ciências

No GEC, antes dos alunos escolherem as eletivas, foi passado para cada turma, 
uma apresentação em PowerPoint, feita pelos professores de cada uma delas! 
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Assim, o aluno via qual delas era melhor para o seu perfil. 

Vamos conhecer as Eletivas do 2
 semestre do GEC Von Martius:

As orientações curriculares das 
disciplinas eletivas 
têm como objetivo geral a
 utilização de diferentes linguagens - verbal, matemática, gráfica, plástica, 
corporal - como meio para expressar e comunicar ideias, interpretar e usufruir 
das produções da cultura. Assim, segundo o PCN do Ensino Fundamental (1999), a 
escola, em cumprimento ao seu papel primordial, deve pensar num currículo como 
instrumentação da cidadania democrática, contemplando conte
dos e estratégias de aprendizagem que capacitem o ser humano para a realização 
de atividades nos três domínios da ação humana: a vida em sociedade, a atividade
produtiva e a experiência subjetiva, incorporando como diretrizes gerais e 
orientadoras as quatro premissas apontadas pela UNESCO para a educação na 
sociedade contempor
nea: Aprender a conhecer; Aprender a fazer; Aprender a conviver; Aprender a ser.

Esta e outras atividades do GEC Von Martius você encontra no Blog da Unidade, no
link a seguir:
 http://gecvonmartius.blogspot.com.br/

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todos que fazem parte desta linda escola, GEC Von Martius! 
Excelente trabalho!
Postado por 
LIVIA ANDRADE
 em 28/08/2012 09:00

Parabéns!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 28/08/2012 20:16

Parabéns a todos do GEC e um beijinho especial à querida Vânia!
Postado por 
Lelia
 em 28/08/2012 23:15
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 30/08/2012
<TÍTULO>
Rio da Prata, Um Lindo Bairro Cercado Pela Mata Atlântica

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescola.

Hoje vamos conhecer o blog da E. M. Alfredo Cesário Alvim, que é uma das 
Unidades Escolares da 9
 Coordenadoria Regional de Educação e que está localizada no sub-bairro Rio da 

Página 2298



RIOEDUCA 2
Prata, em Campo Grande.

O blog da 
E. M. Alfredo Cesário Alvim 
foi iniciado em março deste ano, mas por alguns desencontros só me foi 
apresentado neste mês de agosto. O blog inicia contando a história da escola que
fica localizada no Rio da Prata, um sub-bairro muito conhecido por ser 
considerado o centro gastronômico de Campo Grande e por ainda conservar muita 
área verde em seu entorno.

Vamos conhecer um pouco de sua história:

A história da escola começa no casarão que existia no século XIX, na Fazenda do 
Outeiro, cujo dono era David Patrício, o Laranjeira. A denominação da escola 
naquela época era Escola 6.14. A casa ainda existe, mas a escola foi transferida
para um sobrado, na Estrada do Cabuçu, que pertencia à família Ferreira. Em 
1913, a escola passou a se chamar Escola Municipal Alfredo Cesário Alvim, em 
homenagem ao Superintendente de Educação da época, Alfredo Cesário Alvim. Em 
1945, mudou-se para o loteamento do mesmo bairro da antiga propriedade da 
Cia América Fabril
. Hoje localiza-se neste loteamento, na rua Luísa de Marillac, 20.

A escola foi fundada ainda no século XIX e tem o atual nome desde 1913. Foi 
inaugurada no atual prédio em 1946.

[FOTO]

Nossa escola localiza-se no Rio da Prata, um lindo bairro cercado pela Mata Atl
ntica, em Campo Grande, Rio de Janeiro.

[FOTO]

Estas e outras imagens podem ser vistas no link a seguir:

Clube dos Aventureiros

O blog que tem o objetivo de ser colaborativo, conta com as postagens e 
trabalhos dos alunos em várias atividades. Procuramos destacar algumas dessas 
postagens para termos uma ideia da diversidade que a escola apresenta como 
poderemos ver a seguir:

Água: bem precioso

[FOTO]

O trabalho da turma 1501, da tia Marília; muito criativo e participativo. Os 
alunos desenvolvendo autonomia e apreendendo os conhecimentos através da 
construção e apresentação coletiva de seus trabalhos.

Reforço Escolar
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O reforço escolar visa auxiliar os alunos na consolidação da leitura e da 
escrita.

[FOTO]

Projeto de leitura Mico Maneco

A Coleção Mico Maneco, escrita por Ana Maria Machado, é rica para a evolução da 
leitura e da escrita e satisfaz a necessidade do pequeno aprendiz. A criança 
deve pensar, errar, refletir sobre o ato de ler e escrever. Através da proposta 
do projeto com literatura infantil, a aprendizagem deixa de ser mec
nica e descontextualizada como nos modelos apresentados pelas cartilhas que, por
sua vez, criam texto artificializando o cotidiano, deixando de retratar a real 
necessidade comunicativa que deve possuir a língua materna, principalmente nas 
séries iniciais. 
Para saber mais...

Turma 1301 aprendendo e se divertindo!

A tia Lenita resolveu trabalhar a alfabetização de seus alunos de uma forma 
diferente e din
mica!

[FOTO]

Culmin
ncia do projeto 
Meio Ambiente: Cuide, a vida agradece!

[FOTO]

[FOTO]

O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado todo dia 5 de junho de cada ano. 
Esta data foi estabelecida pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 15 de 
dezembro de 1972, durante a Conferência de Estocolmo, que tratou do tema 
Ambiente. Foi durante esta conferência que foi aprovado, também, o Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente. 

 Para ver mais...
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Turma 1401 e 1402 trabalhando com jornal

[FOTO]

O trabalho com várias tipologias textuais favorece a aprendizagem dos alunos e 
desperta o interesse pela leitura e escrita. As turmas 1401 e 1402, da tia 
Selma, estão engajadas em ler diariamente os jornais para junto com outras 
leituras se informarem e se desenvolverem como leitores!!!

Semana da Educação Infantil

[FOTO]

A Presidente Dilma Roussef, através da Lei Federal n
mero 12.602/2012, instituiu a Semana Nacional da Educação Infantil, que se 
comemora na semana do dia 25 de agosto. A Lei presta uma homenagem à fundadora 
da Pastoral da Criança, Zilda Arns, falecida em um terremoto no Haiti em 2010. 
Zilda trabalhou por mais de 30 anos com gestantes e crianças menores de seis 
anos na Pastoral, tendo beneficiado com isso mais de 1,4 milhões de famílias 
carentes.

Parabéns a toda equipe da E. M. Alfredo Cesário Alvim pela iniciativa de criar o
blog e por compartilhar conosco suas atividades.

Conheça o Blog da E. M. Alfredo Cesário Alvim
e veja
na íntegra estas e outras atividades, para isso basta clicar nos títulos e 
imagens desta postagem.

Venha compartilhar conosco suas atividades.

Entre em contato com a representante da sua CRE, 

basta clicar na página 
Sobre Nós 
do Portal Rioeduca.

Contatos da Representante da 9
 CRE:

Prof
 Márcia Cristina Alves

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter:
 @marciacrisalves
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[FOTO]
tweet

9ªcre
(227)

blogdeescola
(73)

<COMENTÁRIOS>

Amei o blog da escola e as atividades pedagógicas desenvolvidas pela 
U.E.Atividades que mostram a preocupação  em proporionar uma educação de 
qualidade aos alunos.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 30/08/2012 18:14

Parabéns pelo blog, porém isso só foi possível devido a dedicação e 
comprometimento de toda equipe e que ganhou com isso foram os alunos... 
continuem assim... Parabéns!!
Postado por 
Ariana
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 em 30/08/2012 19:09

Sou muito orgulhosa de trabalhar na E.M. Alfredo Cesário Alvim, escola em 
destaque  no Rioeduca.net,hoje!! Nosso trabalho é seeeeempre desenvolvido com 
VIDA, pois não fica só no papel...!!!! Já passamos daquela fase de lançarmos mão
só daquilo que o aluno tem e traz como realidade própria!! Temos ousado ir 
muuuuuito além!!! E o resultado tem sido surpreendente!!! MERECIDO DESTAQUE!!!

          Maríla Chaves /Professora das turmas 1501 
&
 1502 /2012
Postado por 
Marília Chaves
 em 30/08/2012 21:31
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 28/08/2012
<TÍTULO>
Semana da Educação Infantil no Blog da C. M. Sempre Vida Nise da Silveira

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, blogsdeescolas, educaçãoinfantil.

Na semana de 20 a 25 de agosto foi realizada em todas as unidades da rede p
blica municipal, que atendem creche e pré-escola, a Semana da Educação Infantil.
A creche Nise da Silveira divulgou, através de seu blog, o bonito trabalho 
realizado nesse período.

[FOTO]

Desde
 fevereiro de 2012, o Blog da Creche Municipal Sempre Vida Nise da Silveira 
mostra os projetos e trabalhos desenvolvidos com as crianças da unidade escolar.
Na Semana da Educação Infantil, podemos ver que as comemorações começaram com 
visitas dos pais e responsáveis às respectivas salas dos seus filhos para 
vivenciarem com eles atividades do dia a dia.

Cada segmento deixou registrado o seu olhar diante do trabalho realizado na 
creche e foi muito gratificante saber o que cada pessoa pensa ou sente. Foi 
montada, então, uma árvore com material reutilizado (caixa de leite, jornal e 
gravetos de árvores) com as seguintes representatividades: as folhas = 
responsáveis; flores = educadoras e frutos =alunos.

[FOTO]
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A culmin
ncia da semana na creche foi com um teatro para as crianças sobre personagens do
folclore brasileiro e fechando a semana da E. I. foram expostas produções das 
diferentes turmas no evento da SME/7
CRE, na Pça do Barro Vermelho -Tanque, onde também havia outras exposições das 
unidades escolares que atendem creche e pré-escola.

[FOTO]

A Semana da Educação Infantil

Em homenagem à fundadora da Pastoral da Criança, a médica Zilda Arns, foi 
decretada, no mês de abril deste ano, uma lei que estabelece a semana do dia 25 
de agosto como a Semana da Educação Infantil, não somente para homenagear a 
médica, como também para valorizar o trabalho dos educadores.

     Clique na imagem abaixo e acesse o blog 
para conhecer mais o trabalho da creche:

[FOTO]

 PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

 E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

 RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php

[FOTO]
tweet
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blogsdeescolas
(402)

7ªcre
(192)

educaçãoinfantil
(100)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pelo blog.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 28/08/2012 20:21
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 30/08/2012
<TÍTULO>
Meio Ambiente Sempre Presente na E. M. D. Pedro I

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos, meioambiente.

A preocupação com as questões relacionadas ao Meio Ambiente está no cotidiano 
das propostas pedagógicas da E. M. Dom Pedro I, situada entre o mar, a lagoa e a
encosta da Mata Atl
ntica.
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[FOTO]

Estimulados
 desde a Rio+20, o espaço escolar da E. M. D. Pedro I borbulhou de projetos: 
tudo começou com a exibição do vídeo: 
Heróis do Futuro
 (FIRJAN/SESI) para toda a comunidade escolar.

O 9
 ano assistiu também ao filme 
Corrente do Bem
 (Mimi Leder, 2000), com a professora Tiana (Matemática) e produziu histórias em
quadrinhos e charges com a professora Sirlei (Português), enfatizando algumas 
mensagens de conscientização política; já a professora Ana Bouças (História) 
produziu um mural intitulado 
Rio+20 / ECO 92, Memórias , M

udan ças s e Permanência, onde os alunos fizeram uma reflexão histórica sobre 
esses eventos.

[FOTO]

A professora Vera Pedroza exibiu o vídeo 
Lixo
 para os alunos do 8
 ano, que refletiram sobre o impacto do mesmo no meio ambiente; no 6
 ano, a professora Maria Augusta incentivou os alunos a confeccionaram um mural 
com o tema 
Import
ncia da Rio+20 para o RJ e para o mundo
, através de desenhos e textos informativos puderam expressar suas visões; a 
professora Rosa (Inglês) e suas turmas do 6
 ano produziram cartazes com palavras referentes ao evento na língua 
estrangeira.

[FOTO]

A professora Carminha (Ciências) apresentou o documentário 
A História das Coisas
 (Annie Leonard) e um trecho do programa Globo Rural: 
Sabores do Cerrado
, objetivando apresentar um alerta para criarmos um mundo mais justo e 
sustentável.

Em outra atividade, como os alunos gostam de fotografar e vivem num mundo 
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tecnológico, a prof.
 Daniele Cristina convidou o professor e fotógrafo Marcus Vinicius para 
ministrar uma oficina de Fotografia, explanando sobre a história da fotografia e
a foto como um registro histórico. A intenção era levar os alunos a buscarem 
outros focos: as paisagens, a fauna, a flora, estimulando o desejo de preservar 
estes seres que dependem de nós.

[FOTO]

Artes Visuais (professora Neyla) e Língua Estrangeira, Francês (professora Ana 
Maria), uniram-se para dar beleza aos trabalhos artísticos dos alunos, 
trabalhando as cores primárias e secundárias e textos em francês sobre 
Sustentabilidade.

Cristina Paraizo (Artes Cênicas), por sua vez, trabalhou a reciclagem de papel, 
papelão, garrafa PET, barbante, tampas de garrafas, fazendo seus alunos 
liberarem a criatividade. A Estatística também esteve presente no projeto com a 
professora Fátima Gaspar (Matemática), que instigou a reflexão sobre as condutas
menos prejudiciais que devemos adotar, relativas ao consumo de água, energia e 
ao transporte.

O trabalho estatístico foi apresentado pelos alunos através de recursos 
tecnológicos como pen drive e Power Point. Professores com tanta competência e 
profissionalismo realizaram projetos que contagiaram os alunos, impulsionando 
para reflexão e tomadas de decisões em busca de um mundo melhor. Parabéns pelo 
belo trabalho!

Texto enviado pela coordenadora Marleyde Fernando

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM, NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

 E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

 RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

7ªcre
(192)

meioambiente
(95)

<COMENTÁRIOS>

Parabén E.M. D.Pedro I pelo lindo trabalho realizado.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 30/08/2012 18:18
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 04/09/2012
<TÍTULO>
Espaço Virtual da Professora Simone Pereira

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, blogsdeeducadores.
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O blog da professora Simone Pereira está no ar desde junho. No entanto, agora, 
no mês de agosto, é que podemos ver muitos trabalhos realizados pela educadora, 
nas turmas 1103 e 1303, na E. M. Desembargador Ney Palmeiro.

[FOTO]

O Cantinho da Tia Simone Pereira é um espaço virtual, onde seus alunos e alunas
 têm a oportunidade de mostrar as atividades e projetos realizados na Escola 
Municipal Desembargador Ney Palmeiro, que fica localizada em Jacarepaguá.

A professora Simone Pereira tem 10 anos de magistério e, segundo o blog, adora 
sua profissão e está muito feliz com suas escolhas. 

O 
Rioeduca 
perguntou:

O que te incentivou a criar o blog?

Resolvi fazer meu blog, pois tenho 10 anos de prefeitura e jamais tive algum 
tipo de reconhecimento ou incentivo para continuar. Claro que nao trabalho por 
reconhecimento, mas é sempre bom uma sugestão, uma critica ou qualquer coisa que
venha a acrescentar. Ja tentei fazer coisas diferentes, mas só agora, na escola 
atual, encontrei o apoio necessário. Amo minha profissão e acredito que um blog 
me ajude a registrar essa nova fase que estou passando.
Hoje estou em um lugar onde gostam e apreciam meu trabalho. Cada conquista 
minha, é uma conquista da escola inteira. Apesar de ter chegado esse ano, 
sinto-me como se sempre estivesse lá. Quero muito mostrar o trabalho maravilhoso
que sempre sou incentivada a realizar. Um dos motivos essenciais para a criação 
desse blog foi a possibilidade de mostrar a equipe maravilhosa em que trabalho 
hoje.

Em agosto, além das atividades do mês, é possível ver atividades desenvolvidas 
no decorrer do ano letivo. 

FOLCLORE

[FOTO]

TANGRAN

[FOTO]

RECICLAGEM DE CAIXOTES
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[FOTO]

CLIQUE NA IMAGEM ABAIXO PARA CONHECER MAIS 

O BLOG CANTINHO DA TIA SIMONE PEREIRA:

[FOTO]

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM, NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

 E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

 RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php

[FOTO]
tweet

7ªcre
(192)
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blogsdeeducadores
(9)

<COMENTÁRIOS>

Esse blog é demais!! Mostra fielmente as atividades que essa Super-Professora 
realiza com seus alunos. Posso afirmar(pois a conheço pessoalmente) que as 
turmas dela estão sempre criando e recriando! Parabéns, professora Simone!!
Postado por 
Natalia Tavares
 em 04/09/2012 07:12

Parabéns professora. Seu trabalho é de excelência. Vamos torcer para que suas 
ideias se multipiliquem.
Sucesso!
Postado por 
Dilma Vianna Guimar
 em 04/09/2012 08:54

Parabéns professora Simone pelo excelente trabalho desenvolvido!!Profissionais 
como você, com certeza, fazem a diferença. Quero tê-la na minha equipe sempre. 
Mil beijinhos e sucesso para você.
Postado por 
Flavia Mattosos
 em 04/09/2012 21:34

Parabéns pelo blog.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 05/09/2012 22:44
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 06/09/2012
<TÍTULO>
Dia Temático na E. M. Pedro Américo

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos, amigosdaescola.

No dia 31 de agosto, a Escola Municipal Pedro Américo realizou o 3
 Dia Temático, que faz parte do projeto Amigos da Escola.

[FOTO]
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Aproveitando o mês de agosto, a equipe da Escola Municipal Pedro Américo decidiu
 juntar dois temas através da Literatura de Cordel: o nosso rico Folclore e a 
import
ncia da leitura na escola e na vida das pessoas.

Cada uma das professoras/turmas escolheu um tema de sua preferência, tais como: 
mitos e lendas brasileiras, problemas vivenciados pelos alunos e professores, 
etc. Também foi feita uma homenagem ao grande compositor brasileiro, que este 
ano completaria seu centenário: Luiz Gonzaga. Tantos temas enriqueceram muito os
trabalhos expostos.

[FOTO]

O dia marcado para a culmin
ncia deste projeto foi o próprio Dia temático, escolhido pela Rede Globo, ou 
seja, no dia 31 de agosto, 
ltima sexta-feira do mês. A alegria foi ainda maior quando na véspera,
 no final do dia,
 a Rede Globo avisou que seria filmado o Dia Temático, para que ele aparecesse, 
ao vivo, no RJ TV.

Toda a equipe da escola, incluindo a direção formada pela diretora Sandra Mara 
Paes, diretora adjunta Márcia Cristina do Canto e a Coordenadora Pedagógica 
Raquelly dos Santos Dalmaneck,
 professoras, funcionários, alunos, responsáveis, enfim, toda a comunidade 
escolar ficou muito feliz com a oportunidade de mostrar o trabalho realizado na 
unidade escolar.

[FOTO]

Uma equipe bem grande da Rede Globo esteve presente na escola, incluindo 
coordenadores de gravação, repórter, responsáveis pela filmagem, um grupo de 
recreadores cooperativos, o ator/contador de histórias Marcio Moura, e os atores
Rodrigo Fagundes, que interpreta o Patrick de Zorra Total, e Tadeu Mello, que 
interpreta o Tatá da Turma do Didi.

[FOTO]

[FOTO]

Segundo a professora Viviane Ardilha, regente na escola, 
é muito importante que a sociedade em geral veja que nossas escolas p
blicas procuram realizar um trabalho de qualidade e que, apesar das dificuldades
encontradas, os professores buscam sempre o melhor para seus alunos. Só assim a 
Educação P
blica, sendo mais conhecida, será mais valorizada.
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PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM, NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php

[FOTO]
tweet

projetos
(334)

7ªcre
(192)

amigosdaescola
(1)
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns pelo trabalho. Mais um evento que reflete o compromisso com a formação 
das nossas crianças e jovens.
Um beijo a todos que participaram deste DIA TEMÁTICO!
Postado por 
Dilma Vianna guimar
 em 06/09/2012 08:30

Parabéns equipe da E. M. Pedro Américo pelo excelente trabalho, admiro muito a 
Literatura de Cordel e a valorização da nossa cultura.
Postado por 
Márcia Cristina Alves
 em 06/09/2012 08:55

Parabéns equipe da E. M. Pedro Américo .
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 06/09/2012 20:45

Parabéns a toda equipe da Escola Pedro Américo!!!
Postado por 
Adriana Passos
 em 09/09/2012 11:42

Que trabalho legal, Equipe ! Parabéns !
Postado por 
Sônia Maranhão
 em 12/09/2012 20:18
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 23/08/2012
<TÍTULO>
Leitura e Escrita no Mês da Valorização da Paternidade

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

Agosto é o mês da Valorização da Paternidade e a Professora Beth Lopes, do CIEP 
01.02.502 (Sambódromo- antigo setor 6), aproveitou o tema para trabalhar com sua
turma de Educação Infantil a import
ncia do afeto e amor da família. A professora também realizou atividades de 
leitura e escrita além de contação de histórias.

.
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     Projeto PAI - AFETO E LETRAMENTO NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

[FOTO]

O tema 
PAPAI
 permeou boa parte dos movimentos realizados na turma da EI - 11, no mês de 
agosto. Histórias de pais amorosos, de avós, de adoção renderam muitas 
conversas, permitiram que as crianças colocassem suas ideias ao grupo, 
manifestassem sua história preferida. Os títulos dos livros foram registrados 
para identificação das palavras e dos títulos que possuíam mais e menos palavras
em sua composição. Os nomes foram listados para identificação de vogais, 
contagem de suas letras, montagem do alfabetário e 
cópias nos cadernos, que começaram a ser usados.

[FOTO]

Os alunos da turma ouviram histórias e trabalharam os nomes dos pais, além de 
desenhar os homenageados do mês. As crianças e a professora confeccionaram a 
listagem dos livros, contaram as palavras de cada título e destacaram com 
pintura cada uma delas. Também identificaram os que possuíam mais ou menos 
palavras.

Os pequenos Identificaram e nomearam as vogais encontradas no nome do papai e 
até usaram o caderno para fazer trabalhinhos! A letra estava um capricho!!!

[FOTO]

A turma da Professora Beth Lopes participou de atividades mil e de 
descobertas incríveis! Eles criaram, brincaram, observaram, leram, escreveram e 
ouviram história. Foram momentos de riqueza, inspiração e superação. A 
professora Beth diz orgulhosa: 
Ei -11 - Eita turminha boa!

     Fonte
http://meusmovimentos.blogspot.com.br/

Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por 
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! 

Entre em contato com o representante do Rioeduca em sua CRE e participe.

Contatos:

Rute Albanita
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     Representante Rioeduca.net da 1
 CRE

     ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: @Rute_Albanita

[FOTO]
tweet

projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns Beth, parabéns a todos do Ciep Av. dos Desfiles.
Postado por 
jose luiz
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 em 23/08/2012 08:36

Parabéns pelo trabalho!Sempre amei utilizar datas comemorativas para trabalhar a
escrita e leitura ,a criança fica mais incentivada a escrever .
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 23/08/2012 10:30

Parabéns pelo trabalho!!!!
Postado por 
Hozama Moura
 em 10/09/2012 15:40
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 27/08/2012
<TÍTULO>
Creche Samora Machel e o Pacto Carioca pela Alfabetização

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos, alfabetização.

A Creche Municipal Samora Machel está localizada na Rua Leopoldo Bulhões , 
Benfica e atende crianças de dois e três anos, das Turmas de Maternais. As 
diretoras Mabel Loureiro e Ines Giesta e toda equipe, participaram com 
entusiasmo do Pacto Carioca pela Alfabetização pois acreditam que a instituição 
infantil deve oferecer aos pequenos um espaço l
dico de acesso à leitura e escrita .

Pacto Carioca pela Alfabetização

O Pacto Carioca pela Alfabetização faz parte do Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa lançado pelo governo federal através do Ministério 
da Educação.
O Pacto tem como meta alfabetizar os alunos da rede p
blica aos seis anos de idade e consolidando a alfabetização ao final do 3
 ano do Ensino Fundamental. O documento também estabelece que todo aluno da 
Educação Infantil deve estar imerso em ambiente letrado, por isso todos os 
Professores de Educação Infantil também assinaram o pacto.

A Creche Samora Machel já trabalha com as crianças em ambiente letrado, com 
contação de histórias e atividades que despertam a curiosidade e o gosto dos 
pequenos pela leitura. É com prazer que as crianças brincam com as letras 
através de livrinhos, desenhos, jogos, brincadeiras, poesias, parlendas.. . Tudo
trabalhado de forma l
dica e muito prazerosa.
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[FOTO]

[FOTO]

Assim, no dia 04 de agosto, os responsáveis foram convidados a assinar o pacto, 
comprometendo-se a evitar que seus filhos faltem à creche. No dia 10 de agosto, 
os professores da unidade assinaram o Pacto pela Alfabetização se comprometendo 
a possibilitar que os pequenos descubram sua visão do mundo escrito e apoiá-lo 
nas novas descobertas com objetivo de sempre oferecer suporte para as 
curiosidades que nascerão sobre o incrível mundo das letras.

Fonte:
http://cmsamoramachel.blogspot.com.br/

Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por 
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós!

Entre em contato com o representante do Rioeduca em sua CRE e participe.

Contatos:

Rute Albanita

     Representante Rioeduca.net da 1
 CRE

ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: @Rute_Albanita

[FOTO]
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projetos
(334)

1ªcre
(234)

alfabetização
(19)

<COMENTÁRIOS>

Trabalhar em ambiente letrado, contando, recontando, dramatizando histórias, 
dando acesso às crianças a livros, revistas, jornais, tem sido base para nosso 
trabalho pedagógico. Temos muito orgulho em pertencer a Rede Municipal de 
Educação, que cada vez mais valoriza o aprendizado e crescimento de nossas 
crianças.
Postado por 
Creche Samora Machel
 em 27/08/2012 22:04

PARABÉNS a todos os envolvidos!!! Muito sucesso!
Postado por 
José Luiz
 em 01/09/2012 12:06

Parabéns!!!! Os pequenos merecem esse compromisso.
Postado por 
Hozama Moura
 em 10/09/2012 15:39
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 12/09/2012
<TÍTULO>
Carlos Nejar apresenta Ariano Suassuna

<TAGS>
Tags: 
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10ªcre, riodeleitores, maratona, escolar.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

A Maratona Escolar Ariano Suassuna na 10
 CRE vem sendo coordenada pela Gerência de Educação

com os agradecimentos e aplausos do Rioeduca às professoras Rosa Raimundo, 
Anelize, Norma Sueli Santana e equipes, que não têm poupado esforços para que 
todos os diretores, coordenadores pedagógicos, regentes de salas de leitura, 
professores e alunos possam acompanhar da forma mais intensa possível toda a 
programação.

[FOTO]
tweet

Página 2320



RIOEDUCA 2

10ªcre
(292)

riodeleitores
(165)

maratona
(2)

escolar
(1)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns por esta bela apresentação de cultura aliado a alegria.A Maratona 
Escolar Ariano Suassuna na 10ª CRE foi coordenada pela Gerência de Educação com 
os agradecimentos e aplausos do Rioeduca às professoras Rosa Raimundo, Anelize, 
Norma Sueli Santana e equipes, que não pouparam esforços para que todos os 
diretores, coordenadores pedagógicos, regentes de salas de leitura, professores 
e alunos pudessem acompanhar da forma mais intensa possível toda a programação 
que foi oferecida!.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 15/02/2013 21:49
--------------------------------------------------------------------------------
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<DATA>
Sexta-feira, 24/08/2012
<TÍTULO>
Leio, (Re)leio e Passeio!

<TAGS>
Tags: 
protagonismojuvenil, riodeleitores, 6ªcre.

A Gerência de Educação da 6
 CRE realiza com os alunos do 6
 Ano Experimental o projeto Leio, (Re)leio e Passeio, com o objetivo de 
proporcionar aos alunos o prazer e o encantamento ao ouvir o texto literário; 
possibilitando não apenas o manuseio de livros, mas também outros olhares, 
percepções, opiniões, argumentações e passeios.

Nos 
ltimos tempos, a cultura escolar tem sofrido grandes influências da tecnologia 
com novas linguagens e novos costumes, mas tais transformações ainda cedem 
espaços para se contar, ler e ouvir histórias.

Um questionamento perpassa a prática de qualquer docente: 
Como despertar nos alunos o encantamento pelo texto literário?
 Na busca da resposta para essa e outras questões, a professora 
Kátia Barboza 
pensou no presente projeto:
Leio, (Re) leio e Passeio!

[FOTO]

Para encantar o aluno pela leitura, faz-se necessário, dentre outros fatores, um
contato diário com textos nos seus vários gêneros. Muitos professores ainda não 
contemplam de forma satisfatória a prática da leitura durante o processo 
educativo, principalmente com os alunos do 6
 ano.

Assim, o projeto 
Leio, (Re) leio e Passeio 
optou por oferecer aos alunos do 
6
 Ano Experimental 
o acesso a duas obras literárias durante o ano vigente: 
O Roubo no Paço Imperial 
e
O Rubi do Planalto Central
. Esses livros foram escritos por 
Luis Eduardo Matta 
e fazem parte da coleção Os Caça-Mistérios.
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[FOTO]

Esses livros fazem parte de uma série em que o leitor faz parte
 da aventura. Texto e ilustração armam um cenário onde toda sorte
 de desafios aguardam o leitor. Para vencê-los, o aluno precisará contar com o 
seu raciocínio rápido e poder de observação.

No livro
O Roubo no Paço Imperial
, 
J
lia, André, Rachid e dona Olga vão a uma exposição de moedas raras no Paço 
Imperial, no centro do Rio de Janeiro. Mas, quando chegam à sala onde ela está 
exposta, a moeda havia sumido. Inconformado com o roubo e com o fato de a 
polícia não se envolver na busca pelo criminoso, eles resolvem investigar o 
mistério por sua própria conta e risco. 

Nessa aventura, além do aluno
participar da história resolvendo os mistérios, ainda vai conhecer um pouco mais
da história do Brasil e do Rio de Janeiro.

As personagens
acima também participam do livro
O Rubi do Planalto Central
.
 De simples turistas, J
lia, André, Rachid e dona Olga passam a testemunhas de um ardiloso mistério: o 
valiosíssimo rubi indiano Ágni Ki F
ol, que foi roubado bem debaixo do nariz do Marajá Rajesh Mishra II.

[FOTO]

O leitor fará uma viagem por vários lugares como o Palácio Itamaraty, o 
Congresso Nacional, a Sala Villa-Lobos e a Ermida Dom Bosco
 que podem ter pistas importantes para solucionar o enigma.

No decorrer das histórias vão aparecer perguntas que o aluno deverá responder 
usando seu conhecimento, sua inteligência e intuição. No envelope anexo à capa 
do livro, o aluno encontrará um decodificador para colocá-lo sobre o texto 
oculto na superfície vermelha da página para conseguir ler a resposta.

[FOTO]

No 1
 semestre de 2012, a prof.
Kátia Barboza
, Gerente de Educação da 6
 CRE, apresentou o projeto aos Diretores, Coordenadores Pedagógicos e Regentes 
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das turmas de 6
 ano experimental. A chegada dos livros na escola foi marcada por momentos de 
grande alegria e expectativa. 

Várias perguntas passaram pela cabeça dos alunos: Nós vamos receber o livro 
mesmo? Ele será nosso? Eu não vou precisar devolver no final do ano? 

Cada escola organizou uma festa para apresentar o projeto aos alunos e entregar 
os livros. A prof.
Kátia Barboza 
e a prof.
Débora Belloni
 acompanharam cada entrega e deixaram os alunos maravilhados quando falaram que 
o livro era deles e que não precisariam devolver no final do ano. A
alegria tomou conta de todos! 

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

No primeiro momento, a leitura do capítulo inicial foi feita pelo regente da 
turma, de maneira a
 possibilitar o contato com uma leitura fluente, entusiástica e momentos de 
inferências dos alunos ao livro / texto. A leitura dos demais capítulos foi 
feita pelos alunos, sabendo que num determinado dia um aluno voluntário iria ler
um capítulo para os colegas de sua turma.

Outras ações estão sendo realizadas
 a partir da leitura do livro 
O Roubo do Paço Imperial
. As turmas de 6
 Ano Experimental estão pesquisando, utiliza
ndo a rede virtual,
a história do Rio de Janeiro. Os alunos farão ainda um passeio ao Paço Imperial 
e aos bairros cariocas citados na obra. Além disso, o autor da obra 
encontrar-se-á com os alunos e professores para uma conversa descontraída. A 
expectativa dos alunos para este encontro é grande!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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A prof.
Kátia Barboza
, idealizadora deste projeto, demonstra todo o seu amor pela leitura ao 
proporcionar aos alunos e professores da 6
 CRE o prazer e a encantamento ao ouvir um texto literário; possibilitando não 
apenas o manuseio do objeto-livro, mas outros olhares, percepções, opiniões, 
argumentações e passeios.

O caminho percorrido entre a idealização e a prática
 das atividades do projeto
Leio, (Re) leio e Passeio 
foi longo e trabalhoso. A prof.
 Kátia Barboza contou com uma equipe dedicada e afinada: a prof.
 Débora Belloni, os Professores regentes do 6
Ano Experimental, as Coordeandoras Pedagógicas e Diretores dass escolas.

[FOTO]

Toda a equipe busca a integração e a participação de todos durante as leituras e
as atividades propostas mediante as competências e habilidades de cada um e, a
 partir daí, formar um
 Rio de Leitores
.

Parabéns à prof.
Kátia Barboza 
por ajudar a cultivar um Rio de Leitores! Sua forma revolucionária de trabalhar 
para que todos aprendeam é contagiante! Sua essência está em suas ações, 
acredita que não há ensino sem exemplificação, sem prática testemunhal. 
Parafraseando Paulo Freire, 
ensinar exige a corporeificação da palavra pelo exemplo.

Parabéns à prof.
Débora Belloni
, por ser o braço direito e esquerdo da prof.
 Kátia na realização deste projeto. Os adultos, por dever e por afeto, precisam 
assumir a responsabilidade de passar para as crianças o hábito da leitura e da 
literatura.

Parabéns aos 
professores, coordenadores pedagógicos e diretore
s das escolas de 6
 Ano Experimental por proporcionar um espaço de leitura prazerosa
na escola, que funciona como os primeiros passos para a articulação no 
desenvolvimento educacional, trazendo uma grande possibilidade de alcançar novas
perspectivas para a construção do leitor enquanto indivíduo crítico socialmente.

Um parabéns muito especial aos 
alunos do 6
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 Ano Experimental 
por demonstrarem todo o seu amor e carinho pela leitura. Vocês são maravilhosos 
e verdadeios leitores!

Em breve, veremos aqui a segunda parte do projeto Leio, (Re) leio e Passeio com 
o livro O Rubi do Planalto Central! Fique ligado! Nós somos a seXta CRE!

Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca na 6
 CRE

Twitter: @PatriciaGed

E-mail: 
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

6ªcre
(247)

riodeleitores
(165)

protagonismojuvenil
(73)
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns à 6ª CRE!!!!!!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 24/08/2012 11:40

Parabéns pelo projeto!
Postado por 
Luciana G. R. Lima
 em 24/08/2012 11:49

Parabenizamos a equipe responsável pela idealização do projeto por proporcionar 
algo tão singular na formação de nossos alunos. O envolvimento dos alunos é 
latente, o que por si só já demonstra uma avaliação do mesmo.
Abraços e que possamos ter o privilégio de contar com mais iniciativas como 
essas.
Prof. Hugo Nepomuceno (diretor do CIEP Rubens Gomes)
Postado por 
Prof. Hugo Nepomuceno
 em 24/08/2012 12:15

Kátia e equipe idealizaram um projeto de leitura com ações viáveis e criativas. 
Está sendo uma experiência muito inovadora, trazendo aos nossos alunos momentos 
que , com certeza, jamais esquecerão.
Postado por 
Leila  f. Salles-diretora da E.M. Hildegardo de Noronha
 em 24/08/2012 19:45

Parabéns à Profª Katia Barbosa e sua equipe pela belíssima iniciativa, pois além
de nos presentear com o Projeto, ainda nos deu a oportunidade de ver alunos 
felizes no evento proporcionado pela escola e  interessados em ler livros, que 
agora pertencem a eles próprios. Precisamos presentear nossos alunos cada vez 
mais, e, o melhor presente é sem dúvida, a  LEITURA. Um abraço a toda Equipe. 
Profª Maurinéa Fritz (Diretora da E.M. Artur Azevedo)
Postado por 
Profª Maurinéa Fritz
 em 24/08/2012 20:55

Toda iniciativa em despertar o gosto pela literatura deve ser divulgado. É 
gratificante ver alunos alegres em ganhar livros. Mais lindo ainda é o movimento
crescente em nossas Salas de Leitura.
Parabéns a todos !!!!!
Postado por 
cassia cilene
 em 26/08/2012 21:30

Parabéns à Gerente Kátia Barboza, a Professora Débora Belloni na idealização do 
projeto e à todas escolas que abraçaram e fizeram dele um sucesso. Formar 
cidadãos leitores é a meta ! Nossa CRE tem como foco o aluno, por isso tem dado 
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muito certo! Nós somos a SeXta CRE !
Postado por 
Flávia Sardinha
 em 26/08/2012 22:19

Lindo projeto...bjs a todos....Nós somos a 6ª CRE
Postado por 
Denise
 em 27/08/2012 12:52

É através da leitura que conseguimos mudar nossa visão sobre o mundo, as 
pessoas, as coisas e o meio em que vivemos. 
Parabéns a Tod@s!!
Postado por 
Claudia Soares
 em 28/08/2012 09:26

É uma honra e uma alegria enormes ter a oportunidade de, por meio dos meus 
livros, participar desse projeto maravilhoso. Como bem disse a Claudia Soares 
num comentário anterior, a leitura é transformadora. E o estímulo ao prazer da 
leitura é fundamental. Parabéns à professora Kátia Barboza, à 6ª CRE e a todos 
os envolvidos por dar vida ao "Leio, (Re) leio e Passeio". E muitíssimo obrigado
pela confiança depositada no meu trabalho.
Um forte e fraterno abraço,
Luis Eduardo
Postado por 
Luis Eduardo Matta
 em 08/09/2012 06:11
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 27/08/2012
<TÍTULO>
Superando Desafios e Alcançando Metas – E. M. Friedenreich

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, entrevistas.

No dia 14 de agosto foi divulgado o resultado do Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica 
 IDEB. E algumas escolas da 2
CRE se destacaram nesta avaliação do Governo Federal, dentre elas está a E. M. 
Friedenreich.

O IDEB é um indicador usado pelo MEC para medir a qualidade das escolas e de 
cada rede de ensino. Este índice de qualidade é medido a cada dois anos, onde os
estudantes participam de avaliações produzidas pelo Inep. A qualidade das 
escolas e redes de ensino é medida pelo desempenho dos alunos nesta avaliação e 
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na taxa de aprovação. (Informações retiradas do 
Portal do MEC
)

[FOTO]

O Rio de Janeiro possui escolas municipais que foram destaques nas notas no IDEB
2011, uma delas é a E. M. Friedenreich, que pertence à 2
 CRE e está localizada no bairro do Maracanã.

A E. M. Friedenreich, que alcançou nota 7.6 na avaliação do IDEB 2011, está 
entre os cinco melhores resultados de nossa rede nesta avaliação. Para conhecer 
um pouco do trabalho da escola, o portal Rioeduca entrevistou a professora 
Sandra Malias, diretora da unidade escolar.

[FOTO]

Portal Rioeduca: Quais foram as dificuldades enfrentadas ao longo deste processo
de conquista? Como foram superadas?

Diretora Sandra Malias:
 A maior dificuldade que enfrentamos é a substituição dos professores 
licenciados. Devemos garantir os direitos tanto dos alunos quantos dos 
professores. Desde que assumi a direção da escola, esta é uma prática: professor
faltou, o aluno tem seu dia letivo garantido com aula, para isso, fazemos uma 
escala de atendimento.

Outra dificuldade é conscientizar algumas famílias da import
ncia do seu papel no acompanhamento da aprendizagem dos seus filhos. É um 
processo contínuo e necessário, que exige muito diálogo.

Rioeduca: A que se deve o desfecho de sucesso no IDEB? 

Diretora Sandra Malias:
 A escola possui uma equipe que trabalha integrada em conson
ncia com o PPP desta unidade. Todos os professores planejam com seus parceiros 
de segmento; há um projeto anual dividido por bimestres ocorrendo uma culmin
ncia com a exposição dos trabalhos realizados no período, onde toda escola 
compartilha as experiências vivenciadas.

Nosso compromisso de formar sujeitos leitores e escritores nos remete ao maior 
enfoque na leitura e na escrita dos alunos, por isso realizamos o empréstimo 
semanal de livros (Ciranda da leitura), o reagrupamento dos alunos no período da
segunda época, a recuperação paralela com diversas estratégias e contamos também
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com o apoio dos estagiários.

A cada ano, aprimoramos nossa parceria com o N
cleo de Arte de Copacabana, através da Oficina Itinerante de Vídeo que muito 
enriquece nossa proposta pedagógica.

Assim, entendemos que o aluno é da escola e que todos somos responsáveis por 
ele, vibramos com seus avanços e juntos buscamos a solução para as dificuldades 
encontradas pelo caminho, nos preocupando com o pleno desenvolvimento do aluno.

Manter o padrão de qualidade da escola é um trabalho desafiador, assegurado pelo
compromisso de todos os profissionais da escola bem como a maioria dos pais que 
se faz bastante participativa. O trabalho pedagógico é baseado nos PCN
s, na Multieducação, em alguns teóricos que nos ajudam a pensar a relação do 
sujeito com o conhecimento, nos cadernos pedagógicos, na Educopédia e nos 
instrumentos de avaliação que contribuem para qualidade do nosso trabalho.

[FOTO]

Rioeduca: Como a equipe da Escola Municipal Friedenreich se sente ao saber do 
bom desempenho da unidade escolar no Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica 
 IDEB?

Diretora Sandra Malias: 
A equipe se sente muito gratificada em verificar que todo o seu compromisso e 
empenho estão sendo reconhecidos. Nosso maior enfoque é com o aprendizado do 
nosso aluno, pois procuramos prepará-lo para a vida, para que ele se torne um 
cidadão crítico e participativo.

Sabemos que ainda não atingimos o ideal, se é que o ideal existe enquanto lugar.
O ideal é um sonho, uma utopia, e a utopia é que nos alimenta. Todavia, na 
atualidade, as utopias são construídas ouvindo o outro, incluindo o outro e 
levando em conta os sonhos dos outros. Os resultados, os n
meros são importantes para balizarmos nosso trabalho, porém, como educadores, 
certamente o mais importante é o processo de construirmos a cada dia de nossa 
jornada, nossos erros, nossos acertos, novas tentativas...

Agradecemos a professora Sandra Malias pela entrevista e parabenizamos a equipe 
da E.M. Friedenreich pelo bom desempenho no IDEB 2011. Muito sucesso a vocês!

Conheça mais sobre o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
 IDEB clicando
 aqui
.
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Leia outras publicações sobre o trabalho da E.M. Friedenreich: 
História do Patrono da E.M. Friedenreich
 e 
Leia
Sempre, Leia Mais, Ler é Bom Demais

Visite também o blog da escola. Clique na imagem abaixo!

[FOTO]

Professor, o portal Rioeduca é um espaço feito por e para professores. Participe
também! Entre em contato com o representante de sua CRE para divulgar o blog ou 
projetos desenvolvidos por sua escola.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Contato:

     Professora Renata Carvalho 
 Representante do Rioeduca, na 2
CRE

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet
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2ªcre
(192)

entrevistas
(28)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todos da Escola!!
Postado por 
Paula Martins
 em 27/08/2012 23:46
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 04/09/2012
<TÍTULO>
Alfabetizar, uma Paixão da Professora Larissa Manhãs

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, alfabetização.

Larissa Manhãs é uma professora apaixonada pela alfabetização, atuando como 
regente na turma 1101
da Escola Municipal Cardeal Arcoverde.
Vamos conhecê-la e seu trabalho.

Larissa Manhãs faz parte do vasto grupo de professores da rede municipal que 
atua como alfabetizadora. Ela é formada em Pedagogia pela UERJ, concluindo a 
pós-graduação lato sensu em Psicopedagogia e atua na rede particular, na cidade 
de Niterói. 
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Larissa está lotada na E. M. Cardeal Arcoverde, bairro de Madureira, e em agosto
assinou junto com os responsáveis, professores, funcionários, coordenação 
pedagógica e direção, o Pacto Carioca pela Alfabetização que enfatiza estarem 
alfabetizados todos os alunos da rede até o 3
 ano de escolaridade e ao fim do ano letivo.

[FOTO]

[FOTO]

Larissa nos enviou um lindo relato,
exposto abaixo:

Sou professora, pedagoga formada pela UERJ e cursando a especialização em 
psicopedagogia. Atualmente trabalho com turmas de 1
 ano (alfabetização) no município do Rio e num Colégio em Niterói. 

Penso que a fase da alfabetização é o momento mais incrível que uma criança 
possa viver. É um mundo todo novo se mostrando a cada dia. É o despertar da 
primavera, o canto dos pássaros e a delícia de um banho de rio num calor que só 
o Rio de Janeiro tem. 

Tento transformar cada dia em sala de aula como 
nico, cheio de fantasias, diversão e descobertas. Para mim, criança tem que ter 
prazer em ir para escola, deve desejar a 2
 feira, imaginando tudo de bom que tem por vir. A criatividade, a organização e 
o comprometimento com meus alunos me fazem muito bem. 

O blog foi pensado e elaborado para aproximar ainda mais a relação família X 
escola. Acredito que a excelência em educação só poderá acontecer dessa forma. 
Com o blog, abro mais um canal de trocas com os professores dessa rede e de 
outras, ou com pessoas interessadas em encantar-se no universo mágico da 
alfabetização. Convido todos a acompanharem nossas publicações. Esse blog foi 
pensado e criado com muito carinho!

[FOTO]

Alfabetizar é comprometer-se de forma reflexiva, organizada e criativa.

Blog da Larissa Manhãs 
http://larissamanhaes.blogspot.com.br/

Gostaram dessa publicação? Então, exponham suas opiniões comentando abaixo.
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Sua escola tem algo a nos mostrar? Leia no Portal Rioeduca 
SOBRE NÓS
e escreva ao representante de sua CRE.

Representante do Rioeduca na 5
CRE

Professora Regina Bizarro

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

Facebook:
http://www.facebook.com.br/#rebiza

[FOTO]

5ªcre
(268)

alfabetização
(19)
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<COMENTÁRIOS>

Fico muito feliz de ver o trabalho de excelentes colegas com visibilidade.
Parabéns
Postado por 
Luciene Mendes
 em 04/09/2012 10:23

Fico muito feliz de ver o trabalho de excelentes colegas com visibilidade.
Parabéns
Postado por 
Luciene Mendes
 em 04/09/2012 10:23

Parabéns, Larissa! Sempre fui fã do seu trabalho! Uma profissional competente e 
apaixonada pela alfabetização! Já aprendi muita coisa com você nesses poucos 
anos  trabalhando na mesma escola, E. M. Cardeal Arcoverde! Você merece essa 
homenagem. Parabéns também à Regina Bizarro, representante da 5ª CRE, pela 
postagem, sempre divulgando excelentes trabalhos da nossa rede!
Postado por 
Luciana Monteiro
 em 04/09/2012 13:50

Parabéns, tia Larissa pelo seu blog e pela notícia sobre seus alunos. Parabéns! 
Amei! Beijos, amo você!
Postado por 
Gabriella Monteiro
 em 04/09/2012 13:58

Professora Larissa, gostei muito do trabalho da sua turma. Eu entrei no blog e 
vi os trabalhos de vocês... amei! A senhora é uma professora de sorte por ter 
uma turma tão legal assim.
Postado por 
Eliza Oliveira da Rosa
 em 04/09/2012 14:01

Larissa, você é muito legal com as crianças. Sempre quis ser seu aluno. Você 
ensina muito bem. Parabéns! Abraços! Gabriel Augusto
Postado por 
Gabriel Augusto
 em 04/09/2012 14:04

Tia Larissa, gosto muito do seu trabalho, ele é muito legal e também muito 
divertido. Gostei também das fotos... beijos. Adorei!
Postado por 
Yasmim dos Santos da Veiga
 em 04/09/2012 14:07

Professora Larissa, gosto muito do seu trabalho. Seus alunos estão lendo muito 
bem. A senhora é uma professora muito legal, carinhosa, bonita. Quero te dar os 
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parabéns e desejar que a senhora continue assim.
Postado por 
Claudia Eline
 em 04/09/2012 14:11

Professora Larissa, eu gostei muito do seu blog. Adorei! Beijos, Larissa.
Postado por 
Larissa da Silva Santos
 em 04/09/2012 14:27

Parabéns, tia Larissa. Sou  fã do seu trabalho e das suas músicas engraçadas. 
Beijos!
Postado por 
Rondnelle Moura
 em 04/09/2012 14:29

Muito bom trabalho, demonstrando capacidade de educar, e transformar a sociedade
através da cultura.Parabéns Larissa, continue assim,ser útil a sociedade sempre.
Postado por 
Ilzomar Soares
 em 04/09/2012 14:30

Professora Larissa, eu te admiro pela sua dedicação. pela sua força de vontade. 
Eu acho você super dedicada e quero que você sempre seja assim. Beijos.
Postado por 
Isadora
 em 04/09/2012 14:32

Parabéns, tia Larissa, pelo blog e por ser uma professora bem legal. Eu gosto 
muito da senhora. Li e gostei do seu blog. Beijos!
Postado por 
Nathália de Lyra Guimarães
 em 04/09/2012 14:35

Tia Larissa...Parabéns pelo seu blog. Eu gostei muito do trabalho da sua turma.
Postado por 
João Vitor
 em 04/09/2012 14:37

Tia Larissa, parabéns pelo seu trabalho. Gostei muito do seu blog. Beijos.
Postado por 
Mateus
 em 04/09/2012 15:05

Fico feliz em ter esse espaço de divulgação. Obrigada a todos pelo carinho, 
apoio e comentários.
Postado por 
Larissa Manhães
 em 04/09/2012 15:28

Oi, professora Larissa. Parabéns pelo blog. Um beijo.
Postado por 
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Lucas Martins
 em 04/09/2012 17:24

Tia Larissa, eu gostei muito do seu trabalho com sua turma e queria fazer 
também. Parabéns!
Postado por 
Hallyson
 em 04/09/2012 17:25

Fiquei muito feliz em ver a participação das crianças da EM Cardeal nos 
comentários dessa publicação. Muito lindo e significante. Parabéns Larissa pelo 
carinho que eles têm por você. Deus lhe conserve assim.
Postado por 
Regina Bizarro
 em 04/09/2012 17:31

Parabéns !!! Seu trabalho é de fato muito bom !! Tem mesmo que ser divulgado. 
BJks.
Postado por 
Ana Carla
 em 04/09/2012 18:41

Professora Larissa, eu quero dizer que você está linda , que você é uma mulher 
maravilhosa e uma professora linda e super legal. A senhora é uma pessoa 
completa e muito especial para mim e para muitas crianças que eu sei. Parabéns 
pelo seu blog e eu te amo muito!
Postado por 
Celine
 em 05/09/2012 08:14

Parabéns! Professora Larissa, eu sempre soube que você era uma ótima professora.
Eu te adoro e fiquei muito feliz por você. Falaram coisas ótimas sobre você. Eu 
te desejo muita sorte na profissão que você segue com tanto amor e carinho. 
Beijos da sua antiga aluna Camila, que te ama muito!
Postado por 
Camila
 em 05/09/2012 08:19

Professora Larissa, eu quero te dar parabéns por você ser a melhor professora, 
mesmo não tendo sido minha professora e por ser elogiada por sua profissão. 
Estou muito feliz por você! Beijos. Isis.
Postado por 
Isis
 em 05/09/2012 08:21

Professora Larissa, eu já fui da sua sala e minha mãe tem que agradecer. Eu 
também agradeço e te dou parabéns. Eu gosto muito seu trabalho.
Postado por 
João Gabriel Pereira Reis
 em 05/09/2012 08:39
--------------------------------------------------------------------------------
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<DATA>
Terça-feira, 11/09/2012
<TÍTULO>
Literatura de Cordel  - Rima Marcante, Temas Atuais

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, educopedia.

A professora T
nia Almeida e a turma 1602, da Escola Municipal Maestro Pixinguinha, trabalharam
várias poesias e a de cordel foi a que mais agradou aos alunos, pela rima 
marcante e por seus temas atuais
.

Literatura de
 Cordel, um gênero literário com características 
nicas, de métrica, rima e textos desenvolvidos em linguagem coloquial, foi tema 
dos trabalhos desenvolvidos pela professora T
nia Regina Almeida,
da área de Língua Portuguesa na E. M. Maestro Pixinguinha. Alunos da turma 1602 
ao conhecerem a poesia de Cordel ficaram apaixonados, pois sua rima é fácil de 
ser lida e criada.

[FOTO]

Segundo a professora T
nia, os objetivos desse trabalho são de conhecer e criar versos de cordel, 
observando o modo como ele é estruturado; reconhecer as unidades fonológicas: 
rimas, sílabas, início e término de palavras; familiarizar com a grafia e o 
significado das palavras chave do cordel.

Nesse período de familiarização com a poesia popular, a prof
 T
nia convidou a prof
 Regina Bizarro, graduada em Língua Portuguesa e redatora do Portal Rioeduca, 
para falar aos alunos sobre o tema. Regina
é autora de livretos
de cordel e
participou com poesias
em
Colet
neas
da Camara Brasileira de Jovens Escritores (CBJE). No dia 15 de agosto
passado, aconteceu o encontro com os alunos
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da turma 1602 e a professora propôs a criação de poesias após falar
sobre Literatura de Cordel, sua história e suas regras.

[FOTO]

Os alunos ficaram atentos às informações e
ouviram a poesia intitulada 
Novos Tempos - O Cordel na Internet
, através do site 
Compadre Lemos
.

A professora Regina explicou regras básicas do cordel, que envolvem entonação 
das palavras através das sílabas tônicas, além de conversar sobre os variados 
temas, pois estes são, em geral, do cotidiano os quais permeiam momentos da 
nossa vida. Ela também falou sobre o poeta 
Patativa do Assaré
, um ícone da poesia popular,
sendo
seu trabalho reconhecido internacionalmente
e
agraciado no Brasil com o título de doutor 
honoris causa
 por Universidades locais. 

[FOTO]

Logo após, os alunos passaram a criar poesias e algumas foram lidas em sala de 
aula. Devido ao grande interesse dos alunos pelo cordel o propósito foi 
atingido. Eles ficaram motivados a compor poesias e aprenderam a observar 
aspectos da grafia, unidades fonológicas,
sílabas, que serão transformadas em livretos e deverão estar sendo expostos ao 
fim do ano na semana da cultura, conforme informação da professora da turma.

A professora Regina Bizarro dá algumas dicas de como trabalhar literatura de 
cordel em sala de aula:

Num trabalho inicial, distribua uma cópia de uma poesia de cordel para a turma; 
dite algumas palavras do cordel distribuído e peça aos alunos que as circulem; 
leia uma estrofe e peça aos alunos que marquem as suas rimas; faça o ditado de 
algumas palavras fáceis de rimar e verifique se os alunos já estão estabelecendo
relações entre a fala e a escrita. Com essas atividades você poderá perceber em 
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que aspectos da aprendizagem os alunos avançaram e o que ainda necessita ser 
mais trabalhado. 

Outra dica: apresente
uma poesia de cordel à turma. Organize os alunos numa roda e peça
que um deles segure um objeto qualquer. Solicite à turma que leia as primeiras 
palavras rimadas escritas nas fichas anteriormente separadas, como por exemplo, 
as palavras MÃO/CORAÇÃO; o aluno que estiver com o objeto deverá dizer outra 
palavra que rime com MÃO/CORAÇÃO, entregando o objeto para um colega; cada aluno
que receber o objeto deverá dizer uma palavra que rime com MÃO/CORAÇÃO; à medida
em que as crianças falarem as palavras, o professor poderá listá-las no quadro 
chamando atenção para a sua grafia e o seu som; repetir o mesmo procedimento com
outras palavras do cordel. 

A
literatura de cordel é gênero literário
riquíssimo, tanto na forma como no conte
do. Por considerá-la tão rica, especialistas
a têm como uma
ferramenta excepcional para desenvolver nos alunos o comportamento leitor. 

Você também pode encontrar nas aulas digitais da 
Educopédia
 o tema Cordel acessando a disciplina de
Língua Portuguesa, aula 17, 6
ano = 
Lendas urbanas e cordel: características e temáticas.

E então, gostaram?

Visitem o blog da professora T
nia Almeida: 
http://i9suasaladeaula.blogspot.com/
. 

Lá encontrarão
outros trabalhos desenvolvidos nas suas turmas.

Escreva um e-mail
ao representante da sua CRE relatando uma experiência ou mesmo um projeto 
desenvolvido por você ou sua escola. Para saber clique em 

SOBRE NÓS
no Portal Rioeduca.

Prof
 Regina Bizarro - Representante do Rioeduca/5
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CRE

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

Facebook: 
https://www.facebook.com/#!/rebiza

[FOTO]

5ªcre
(268)

educopedia
(16)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns ! Trabalhar Literatura de Cordel e poesias com os alunos é tudo de bom.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 11/09/2012 14:16
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Muito Legal!! A Escola está de Parabéns
Postado por 
Tatiane Machado
 em 11/09/2012 16:15

Qualquer trabalho em prol do Cordel é louvável.
O Cordel tem suas regras rígidas desde a sua origem com Leandro Gomes de Barros 
: Estrofes de sextilhas com rimas na forma xaxaxa; Raramente: Septilha com rimas
na forma xaxabba
e raríssimo em décima...O Cordel tem enredo: lirico, épico, dramático...Início 
meio e fim. Qualquer outra forma de manifestação poética fora dessas regras não 
é Cordel. Um livreto que começa com estrofes de sextilhas, mesmo com cem ou 
duzentas estrofes, a sextilha prevalece, podendo ser de septilha ou décima a 
última estrofe quando no caso de acróstico. Aderaldo Luciano, Rio de Janeiro,  é
mestrado e doutorado em literatura com tese em Cordel e tem trabalhado para 
mostrar o verdadeiro Cordel com os seus livros e palestras. É editor e rvisor na
tradicional editora Luzeiro em São Paulo.Parabéns professora pelo seu trabalho. 
Conte com a gente aqui em São Paulo.
Postado por 
Josué Gonçalves de Araujo
 em 11/09/2012 20:59

Aderaldo, que alegria poder recebê-lo no Portal Rioeduca! Suas considerações 
serão sempre muito bem vindas. Tenho seu livro "Acorda Cordel na Sala de Aula", 
o qual guardo com muito carinho, assim como um DVD, ambos presenteados por você.
Sei do seu zelo pela Literatura de Cordel e quando vier ao Rio comunique-se 
comigo, pois será muito bem vindo às aulas de LP nas escolas da rede municipal. 
Seu trabalho é louvável. Obrigada por seu comentário.
Postado por 
Regina Bizarro
 em 12/09/2012 18:45

Regina, Arievaldo Viana do livro Acorda cordel não é o Aderaldo Luciano. São 
dois autores. Aderaldo Luciano é ai do Rio.
Postado por 
Josué
 em 12/09/2012 23:52

Minha turma adorou receber à profª Regina Bizarro. A aula foi ótima e a presença
de nossa querida cordelista é recomendada a todas as escolas que queiram 
aprender "a fazer Cordel com quem sabe"! Obrigada, professora!
Postado por 
Tânia Almeida
 em 13/09/2012 04:19
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 27/08/2012

Página 2342



RIOEDUCA 2
<TÍTULO>
O Fantástico Mundo da Literatura

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, projetos, riodeleitores.

Garantir o contato com as obras literárias e apresentar diversos gêneros às 
crianças é a principal função dos professores 
para desenvolver os comportamentos leitores e o gosto pela literatura.
A boa literatura facilita o desenvolvimento da inteligência, interação e é fonte
de divertimento e prazer. A literatura 
é o marco inicial de uma cultura e, por isso, é fundamental fazer parte da 
prática pedagógica do professor em todas as séries.

Segundo Lobato, 
quem começa pela menina
da capinha vermelha pode acabar nos Diálogos de Platão, mas quem sofre na inf
ncia a ravage dos livros instrutivos e cívicos, não chega até lá nunca. Não 
adquire o amor da leitura
.

VIVENDO AS EMOÇÕES DO LIVRO NA PRÓPRIA PELE

No dia 17 de agosto, a turma 1702 da Escola Municipal Presidente Eurico Dutra 
visitou o Museu Histórico Nacional, no Centro do Rio. 

[FOTO]

A visita foi mais uma etapa de um projeto desenvolvido na aula de Língua 
Portuguesa com o professor Igor Ferreira. A turma foi acompanhada durante a 
visita pelos professores Igor e Rafael Cruz, de História, pela coordenadora 
Claudia Cabral e pela professora Marja, do MHN.

[FOTO]

A partir da leitura do livro 
O Mistério no Museu Imperial
, da autora Ana Cristina Massa, os alunos puderam viajar pelo fantástico mundo 
da literatura, num livro recheado de aventura e suspense, no qual cinco crianças
formam o grupo dos invencíveis para desvendar o grande segredo da história: quem
é o misterioso personagem 
sombra
 que ronda o museu em Petrópolis.

Mesmo a visita não podendo ser feita fora da cidade, no museu original da 
história, em Petrópolis, os alunos não perderam o prazer de visitar um 
importante museu no Rio, e puderam sentir emoções muito parecidas com as dos 
personagens Goma, Eugênio, Sofia e Isadora.
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Em sala, agora os alunos da 1702, divididos em cinco grupos, devem, ao longo dos
próximos dois bimestres, participar de atividades que possam integrar o conte
do da disciplina, sem perder o prazer da aventura que encontraram no livro. Após
a visita, que teve uma atenção especial ao setor do Brasil Império 
 aquele que serviu de cenário para o livro - cada grupo terá que desenvolver 
trabalhos que devem envolver criatividade, espírito de equipe, imaginação e 
disciplina.

O objetivo do projeto é proporcionar maior envolvimento dos alunos com as aulas,
entre eles, e principalmente, com a própria escola, reforçando de forma criativa
os escritores de Língua Portuguesa, habilitando-os cada vez mais a uma leitura 
reflexiva e prazerosa.

     O projeto envolve também atividades de 
escrita, participação em aula, e já vem mostrando resultados no compromisso da 
turma com os deveres, presença, melhora no comportamento e no rendimento nas 
avaliações.

Parabéns ao Professor Igor por suas ações pedagógicas de import
ncia fundamental para a disseminação e
formação leitora de seus alunos.

Ana Accioly

     Representante Rioeduca.net da 4
 CRE

     anaaccioly@rioeduca.net

Twitter: @Ana_Acioly 
 Facebook: 
http://www.facebook.com/anapaula.silvaaccioly

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Por meio da leitura, a criança desenvolve a criatividade, a imaginação e adquire
cultura, conhecimentos e valores.Acho maravilhoso essa interação entre a sala de
aula e o mundo real, através de passeios e encadeando os assuntos tratados no 
meio escolar.A vivência e os conhecimentos adquiridos jamais serão 
esquecidos.Parabéns ao ProfºIgor pelo belo trabalho desenvolvido com seus 
alunos. Um abraço.
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 27/08/2012 08:54

O professor Igor está de parabéns! Sempre envolvido nos projetos da escola e 
compromissado  com o trabalho. Ele realmente "veste a camisa da Eurico". Não é à
toa que o professor é tão querido pelos alunos.
Postado por 
Claudia Cabral
 em 27/08/2012 10:56

Como é bom trabalhar com uma equipe que valoriza a leitura e trabalha 
interdisciplinarmente.  Nossa mente devaneia em  sonhos e imaginações quando é 
instigada por obras maravilhosas.  Este é o trabalho de um professor:  
proporcionar a seus alunos o prazer de vivenciar um mundo diferente através da 
literatura.  Parabéns, professor Igor!
Postado por 
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sANDRA RODRIGUES
 em 27/08/2012 11:48

Parabéns, Igor.
Postado por 
Ana Lucia
 em 27/08/2012 14:47

Parabéns, Igor !!!!! É através da leitura que nossos sonhos criam asas e 
tornam-se realidade. Quando perdemos a capacidade de sonhar, perdemos a vontade 
de viver. Continue assim: educando através dos sonhos da literatura. Mais uma 
vez, PARABÉNS!!!!!!!
Postado por 
Doroti Cunha
 em 27/08/2012 16:52

Parabéns, Igor!
Ler bons livros, além de ser um prazer, estimula a criatividade e o raciocínio. 
É sempre muito bom ver nossos alunos aprendendo e construindo conhecimento a 
partir de uma prazerosa leitura e de novas vivências!
Postado por 
Renata
 em 28/08/2012 21:13

Vi esse trabalho nascer desde o dia em que o Prof. Igor pegou emprestado, na 
Sala de Leitura, todos os exemplares do livro "O Mistério no Museu Imperial". A 
partir daí eu sabia que estava surgindo mais um projeto que só iria aguçar ainda
mais aos nossos alunos o prazer pela leitura. Desde então trocamos muitas 
"figurinhas" sobre o projeto e via sua empolgação até culminar com o passeio e a
continuação com as atividades em sala. Parabéns, professor e amigo Igor. Desejo 
que esse seu vigor perdure durante todo o tempo de sua carreira e pode contar 
comigo pra projetos futuros. Professora Edith Maria - Sala de Leitura.
Postado por 
Edith Maria Cordeiro Dias
 em 29/08/2012 15:31

Como um dos professores da turma 1702, agradeço a todos os comentários e junto 
com os alunos também agradecemos a toda equipe da escola Presidente Eurico 
Dutra. É muito bom poder trabalhar com esta parceria entre professor, diretora, 
coordenadora e professora de sala de leitura. Vocês sempre apoiaram os projetos 
e nos incentivam a fazer o trabalho da melhor forma possível! Muito bom poder 
fazer parte dessa equipe e ver o resultado disso se refletindo na crescente 
qualidade da nossa escola. Obrigado em nome da turma 1702!
Postado por 
Igor Ferreira
 em 30/08/2012 20:53
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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Quarta-feira, 29/08/2012
<TÍTULO>
Educação Infantil em Ação na 3ª CRE

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, educaçãoinfantil, eventos.

Continuando nossa reflexão sobre a import
ncia da Educação Infantil no sucesso escolar de nossas crianças, vamos conhecer 
algumas ações da 3
 CRE voltadas para este segmento.

A Semana Nacional da Educação Infantil foi instituída em abril por reconhecer a 
relev
ncia do trabalho pedagógico mesmo com a criança em tenra idade. Assim se pontua 
a necessidade de um olhar mais atento a este segmento etário. Sobre esta base se
constrói a educação do país e para ela devem 
dirigir-se nossos esforços. Na 3
 CRE, este olhar já havia recebido um momento especial quando da realização da 
Jornada Pedagógica de Educação Infantil, ao final do primeiro semestre letivo.

As escolas se mobilizaram para realizar ações de formação continuada com os 
profissionais que atuam neste segmento. As equipes aproveitaram o momento para 
troca de experiências e foi marcante o viés alfabetizador das atividades 
compartilhadas. Nas fotos e no blog da 
E. M. Hermenegildo de Barros
 e 
EDI Educandário Santa Cruz
, podemos observar algumas delas.

[FOTO]

Este momento exclusivo dos profissionais ligados à Educação Infantil foi 
ampliado na Semana Nacional da Educação Infantil. A participação da família nas 
atividades de rotina das turmas foi solicitada para que também os responsáveis 
pudessem perceber o olhar educacional que permeia qualquer ação nas salas de 
aulas de nossas creches e escolas. A integração familiar ao processo educacional
é essencial para o bom termo da aprendizagem. Sentir-se amparada por sua família
torna a criança mais segura de sua capacidade e mais dedicada aos estudos. As 
fotos retratam um pouco dessas ações nas turmas da 
C. M. Sylvia Orthof
, das professoras 
Hozama Moura
 e 
Elidia Correia
.

[FOTO]

Os Projetos Pedagógicos das escolas e creches ampliaram o olhar em busca desse 
acolhimento e, já que a maioria delas falava de folclore, foi ele o fio condutor

Página 2347



RIOEDUCA 2
dessa integração. É ele que predomina nos trabalhos expostos no CIEP Coronel 
Sarmento, onde se deu comemoração pelo Dia Nacional da Educação Infantil. A 
excelência dos trabalhos impressionou até mesmo os que estão habituados a ela, 
como a Coordenadora da 3
 CRE Prof.
 Amparo Reis que declarou via twitter:
Parabéns às creches, EDIS e escolas da 3
 CRE! Deram um show de competência e criatividade hoje: Lobato, Portinari, 
folclore, meio ambiente... 

[FOTO]

Nossas crianças, lá representadas por seus trabalhos e virtualmente no monitor 
do computador da E. M. Pernambuco, estão a caminho do futuro. Então, fiquemos 
com Drummond e tenhamos em mente que:

 O presente é tão grande, não nos afastemos.

     Não nos afastemos muito, vamos de mãos 
dadas. 

Contate-nos:

angela.freitas@rioeduca.net

twitter 
@angeladario

facebook 
Angela Regina de Freitas

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Obrigada pelo reconhecimento e pelo carinho !!!
Agradeço também à equipe da Hermê que faz acontecer !!! Raquel Hollanda
Postado por 
Escola Hermnegildo de Barros
 em 29/08/2012 00:07

A Educação Infantil transforma a criança! Amo trabalhar e ver o desenvolvimento 
dos pequenos. Obrigada pelo reconhecimento do meu trabalho.
Postado por 
Hozama Moura
 em 29/08/2012 06:24

Parabéns, diretores, professores e agentes auxiliares de creche! Vocês deram um 
show e mostraram o trabalho competente desenvolvido nas creches, EDIs e escolas 
da 3ª CRE.
Postado por 
Amparo
 em 29/08/2012 08:06

Parabéns para todas as escola, lindos trabalhos. Minha escola(Brício Filho) tb 
esteve presente com lindos trabalho no evento. Depois visitem o blog da nossa 
escola e vejam as atividades em que as mães participaram, voces irão gostar. 
bjão
Postagem do dia 25 de agosto
link- http://embfilho.blogspot.com.br/
Postado por 
MONICA FONSECA
 em 29/08/2012 12:26

Parabéns a toda equipe da C.M Silvia Orthof,ficou show! Provamos a cada dia que 

Página 2349



RIOEDUCA 2
juntos fazemos muito mais e melhor, o nosso trabalho na educacao infantil. 
Professora Rose Kerly.
Postado por 
Rose Kerly Godinho dos Santos
 em 29/08/2012 17:44

Parabéns para todos do EDI EDUCANDÁRIO DE SANTA CRUZ pelo lindo trabalho 
realizado por todos.
É muito bom ser CP neste EDI!
Postado por 
ANGELA
 em 29/08/2012 18:21

A Semana de Educação Infantil foi  um sucesso. Parabéns a todas as Unidades que 
abrilhantaram o Sábado. Parabéns aos professores e agentes aux de creche que 
fizeram lindos trabalhos. Parabéns a toda equipe, a qual faço da parte, da 
Creche Municipal Aconchego que apresentou lindos trabalhos.
Postado por 
Edna Novaes
 em 29/08/2012 19:25

Obrigada novamente pela citação ao meu trabalho... Muito feliz em poder auxiliar
na revolução da 3CRE.
Postado por 
Elidia
 em 29/08/2012 19:33

Todas as escolas estão de parabéns, pois todas apresentaram ótimos trabalhos, o 
que possibilitou uma ótima  e rica troca de experiências.
Nós da E.M. Pernambuco estamos muito felizes por fazermos parte desse importante
momento!
Abraços e parabéns a todos!
Ana Cristina
Postado por 
Ana Cristina Corrêa
 em 29/08/2012 21:27
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 31/08/2012
<TÍTULO>
Aprender a Ser e a Conviver

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, escoladafamília, blogsdeescolas, eventos.

O século XXI exige uma formação global do ser humano. Não basta somente ter 
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conhecimento científico. Saber interagir com o outro, com a sociedade e a 
natureza também são valores essenciais, como bem trabalhou a E. M. Rubens 
Berardo 3
 CRE.

Em nossa sociedade notadamente consumista, expressões que nós, professores, 
costumamos chamar de palavras mágicas estão caindo em desuso. 
Bom dia, com licença, por favor, obrigado e desculpe-me
 muito vezes não fazem parte do vocabulário de algumas pessoas, mas são elas que
mostram o grau de civilidade de um povo, bem como a gentileza no dia a dia e o 
respeito ao próximo e a si próprio.

A Escola Municipal Rubens Berardo apostou no trabalho com os quatro pilares da 
educação para este século: Aprender a Aprender, Aprender a Fazer, Aprender a 
Conviver e Aprender a Ser. Seu recorte focou nos dois 
ltimos pilares. O aprender a ser e o aprender a conviver formaram a base do 
projeto que teve sua culmin
ncia do primeiro semestre no final de julho.

[FOTO]

A valorização da gentileza e das regras de boa convivência como ponto de partida
para um ambiente de estudo interacional e agradável. Os valores e virtudes foram
subdivididos e trabalhados por quinzenas. Amizade, cooperação, respeito, 
responsabilidade, carinho, amor, bondade, honestidade, justiça e solidariedade 
foram discutidas em sala e colocados em prática por todos. O objetivo é
 uma escola que seja um espaço aberto a mudanças e à troca de idéias, em que 
haja comprometimento com uma educação justa, inclusiva, din
mica e solidária, que respeite as diferenças de sexo, cor, religião e ideais. Um
espaço onde todos aprendam, na convivência harmoniosa, o valor de ser uma pessoa
melhor a cada dia.

     Claro que o respeito ao planeta em que 
vivemos não poderia ficar de fora neste ano de Rio +20. As ações de reciclagem e
reutilização marcaram os trabalhos expostos.

[FOTO]

A família, como primeiro lugar de convivência, não poderia ficar de fora do 
projeto. A participação foi ativa durante todo o processo e sua contribuição 
para a exposição foi a mensagem na Árvore Ecológica da Paz. Solidariedade, 
respeito a si mesmo, ao outro, ao patrimônio, ao planeta, amizade, carinho, 
amor, compreensão e toler
ncia deveriam vir da família para a escola, embora saibamos que as famílias nem 
sempre consigam suprir essa necessidade das crianças.

[FOTO]
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Tudo isso foi apenas a primeira parte do projeto. Vem muito mais no segundo 
semestre. Acompanhem no 
blog
 o desenvolvimento do projeto e vejam mais detalhes sobre a culmin
ncia da primeira parte.

[FOTO]

Informações do blog e do PPP enviado pela Prof.
 T
nia Barbosa

Contate-nos

angela.freitas@rioeduca.net

twitter 
@angeladario

facebook 
Angela Regina de Freitas

[FOTO]
tweet
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blogsdeescolas
(402)

3ªcre
(223)

eventos
(210)

escoladafamília
(22)

<COMENTÁRIOS>

Trabalhar valores e regras de convivência é muito bom para que o aluno se torne 
um cidadão que respeite o outro e 
coloque em prática tais regras de convivência entre todos na escola e fora 
dela.Parabéns!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 31/08/2012 10:00

Essa é a escola da minha amiga Tânia!!!
Equipe dedicada e comprometida com o que faz.
Mesmo com os problemas do dia a dia aqui a Educação acontece!!!
Postado por 
Hozama Moura
 em 31/08/2012 18:07

Parabéns pelo PPP! Sucesso a escola Rubens Berardo que está sempre comprometida 
com uma educação de valores!
Postado por 
lucimere fernandes
 em 02/09/2012 19:17
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 17/09/2012
<TÍTULO>
E. M. Euclides Roxo, escola premiada pelo destaque no Ideb

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, ideb, riodeleitores.
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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10ªcre
(292)

riodeleitores
(165)

ideb
(8)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a Escola Municipal Euclides Roxo, da 10ª CRE, que teve como metas, a 
apropriação da leitura e da escrita por todos os alunos, a qualidade do ensino e
a melhoria do desempenho escolar, isto é uma educação de qualidade!
Postado por 
Helena (by troia)
 em 15/02/2013 18:43
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 31/08/2012
<TÍTULO>
Culminância da Semana da Educação Infantil na 5ª CRE

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, educaçãoinfantil.
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A 5
 CRE, em parceria com o Parque de Madureira, celebrou a Culmin
ncia da Semana da Educação Infantil, reunindo centenas de pessoas que foram 
prestigiar os trabalhos desenvolvidos nas Escolas, Creches, EDIs e
CIEPs desta Coordenadoria.

O dia 25 de agosto foi o 
Dia nacional da Educação Infantl 
e o escolhido
 pela Secretaria Municipal de Educação da Cidade do Rio de Janeiro para
culminar
a
 Semana da Educação Infantil.

A 
5
 Coordenadoria Regional de Educação 
escolheu o
Parque de Madureira 
como o local para este evento
. 

[FOTO]

O 
Parque de Madureira
 é um
local
privilegiado do sub
rbio carioca que
dispõe de
 uma
área de lazer com mais de 93 mil metros quadrados, com
vários espaços para todas as idades, sendo a 
Nave do Conhecimento
 um eixo de encontro de internautas. A Nave é um prédio dotado do que existe de 
mais moderno em tecnologia da informação. Seu teto verde, ecologicamente 
correto, contribui para o aproveitamento da água da chuva. Um cinema ao ar livre
contribui para a cultura dos frequentadores.

Na 
Semana da Educação Infantil,
Escolas, Creches, EDIs e CIEPs se prepararam para mostrar aos visitantes 
trabalhos realizados com seus alunos. Na Culmin
ncia,
dança, teatro, m
sica aconteciam simultaneamente com a grande exposição de trabalhos em dezenas 
de tendas. 
[VÍDEO]
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No 
Palco do Samba,
 alunos e professores apresentaram peças teatrais, danças, tudo regado a uma boa
m
sica. 

[VÍDEO]

Estiveram presentes no evento a Coordenadora da 5
 CRE, professora Célia Napole, suas assessoras, elementos da CRE, professores, 
alunos, responsáveis, convidados e comunidades escolar e local, além de Regina 
Bizarro, professora representante do Rioeduca na 5
 CRE, sempre presente registrando
eventos desta Coordenadoria.

Foi literalmente um dia especial!

Parabéns 
a todas as escolas, professores e alunos que abrilhantaram este mega evento, 
mostrando que a educação municipal está trilhando o caminho do futuro.

Nossas escolas superaram quaisquer expectativas! 

Parabéns a todos!

Professor, mostre seu trabalho ao Mundo,
publicando no Portal Rioeduca, mas para isso precisa contatar o representante de
sua CRE, clicando em 
SOBRE NÓS
.

Regina Bizarro 

Professora Representante do Rioeduca 5
CRE

E-mail: reginabizarro@rioeduca.net 

Twitter: @rebiza

[FOTO]
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5ªcre
(268)

educaçãoinfantil
(100)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns 5a CRE!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 31/08/2012 09:52

Belíssimo trabalho, parabéns a todos os envolvidos neste evento.
Postado por 
Erick Marques
 em 31/08/2012 15:40

Esse dia foi realmente muito especial. Dia de troca de experiências bem 
sucedidas e de valorização do nosso trabalho. Amei ver a foto da nossa aluna 
Taís da turma EI-10 que representa a força do trabalho de nossa Educação 
Infantil, baseada na aprendizagem  lúdica e significativa.
Postado por 
Claudine Gomes
 em 31/08/2012 16:21

Parabéns a todos os professores vocês são D+ /
Postado por 
Ana Márcia Vieira
 em 31/08/2012 18:25
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Educação e comprometimento, uma parceria que dá certo. Parabéns 5ª CRE.
Postado por 
Adriana Monteiro
 em 31/08/2012 19:10

Realmente foi um dia muito especial. Nos empenhamos muito para apresentar 
trabalhos de qualidade. A equipe de nossa creche está muito contente e 
empolgada.  É muito bom ver a Educação Infantil ganhando espaço, voz e vez!!!
Postado por 
Fabiana Dias
 em 31/08/2012 20:13

Parabenizo as escolas que enfeitaram mais ainda o Parque de madureira num belo 
dia de sol. Todas mostraram o lindo e respeitável trabalho que realizam sem suas
unidades. Parabéns crianças, professores, diretores e responsáveis!!!!!
Postado por 
Evanilda Negreiros Costa
 em 01/09/2012 21:04
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 14/09/2012
<TÍTULO>
Projeto Brincando na Praça

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, projetos.

A Creche Municipal Guaraciara Rodrigues Diniz

     desenvolveu o 
Projeto Brincando na Praça

     durante a Culmin
ncia da Semana de Educação Infantil/5
 CRE,

     realizada no Parque de Madureira. 

A 
Creche Municipal Guaraciara Rodrigues Diniz 
participou, com muito empenho, com o projeto 
Projeto Brincando na Praça 
na Culmin
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ncia da Semana de Educação Infantil, que aconteceu no 
Parque de Madureira
, o mais novo Parque da Cidade do Rio de Janeiro localizado no sub
rbio de Madureira. 

Os Eixos: 

 Linguagens - Oral e Escrita, M
sica e Artes Visuais;

 Matemática - Conceitos;

 Natureza e Sociedade - Sa
de e Sustentabilidade;

 Corpo e Movimento - Expressividade, Equilíbrio e Coordenação.

[FOTO]

Seus objetivos:

 Estimular o prazer pela leitura através de diferentes linguagens; Explorar 
alguns conceitos matemáticos presentes no cotidiano; Estimular respeito ao meio 
ambiente sustentável, mobilizar no combate à dengue; Ampliar possibilidades 
expressivas de gestos e ritmos; explorar as diferentes din
micas do movimento como a força, velocidade e flexibilidade.

[FOTO]

Atividades desenvolvidas ao longo do evento:

 Manuseio de livros diversos, Enquete: 
Ser criança é...
, Avental de histórias, Dramatização da história 
Os Três Porquinhos
, Origami: A casa do porquinho, Desenho, Oficina de bolas;

 Brincadeira na piscina; Contação da história 
A viagem de um barquinho
 (Domínio P
bico), Origem do barquinho; Olimpíada de Matemática, Caixa de Contagem; 

 Inspetor Dengue, Contação da história 
O mosquito dengoso
 (Zeneida Lima), Manifesto 
Xô, Dengue!
, Apitaço Planeta Sustentável;

 Sombra Ataca!; Brinquedos cantados, Folclobrincando: Contação da história 
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Saci Pererê
, Pulando com o Saci Pererê, Dança do Boi Bumbá, Academia do 
Mexa-se!
.

[FOTO]

Foi um dia 
prá lá
 de especial com
a participação da
Creche Municipal Guaraciara Rodrigues Diniz
e todas as outras Creches, EDIs, Escolas da 5
 CRE, culminando com belos trabalhos de todos os professores e seus alunos da 
Educação Infantil.

Parabéns para todos!

A CM Guaraciara já tem blog criado na 
ltima 
Oficina de Blogs
 que aconteceu na 5
CRE, mas, no momento, encontra-se em fase de atualização do seu design e, logo, 
logo estará entre as centenas de blogs da nossa rede. 

Professor, mostre seu trabalho ao Mundo, publicando no Portal Rioeduca, mas para
isso precisa contatar o representante de sua CRE, clicando em 
SOBRE NÓS
.

Regina Bizarro 

Professora Representante do Rioeduca 5
CRE

E-mail: reginabizarro@rioeduca.net 

Twitter: @rebiza

[FOTO]
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(334)
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<COMENTÁRIOS>

Muito legal o projeto e as atividades! Tomara que se repita em outras ocasiões! 
Parabéns para todos os que colaboraram para a realização do evento!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 14/09/2012 06:57

Lindo projeto.Parabéns!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 14/09/2012 19:07
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 19/09/2012
<TÍTULO>
20 anos da Creche Municipal Buriti Congonhas

<TAGS>
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Tags: 
5ªcre.

Duas décadas se passaram e a
C. M. Buriti Congonhas
nos mostra sua
trajetória ao longo deste tempo,
comemorando seu aniversário no Dia Nacional da Educação Infantil.

Em 25 de agosto de 2012, a Creche Municipal Buriti Congonhas completou 20 anos 
de existência. Não há ocasião mais oportuna para comemorar essa data do que o 
Dia Nacional da Educação Infantil.

No dia anterior,
24 de agosto, várias atividades aconteceram na Creche, antecipando seu 
aniversário e para celebração final deste evento foi escolhido o Parque de 
Madureira, durante a 
Culmin
ncia da Semana de Educação Infantil / 5
CRE
.

História da Creche Municipal Buriti Congonhas

Uma longa
trajetória de lutas marca a vida da
Creche Municipal Buriti Congonhas, resultando no espaço que é hoje, um espaço 
criado essencialmente para conscientizar os sujeitos envolvidos com a realidade 
local e transformá-la.

Sua diretora, a professora Luciana Feidman Prietos, não se cansa de promover nas
mídias sociais os trabalhos de toda a sua preciosa equipe. De fato, o trabalho 
em equipe resulta em melhor qualidade para todos os envolvidos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

A Creche Municipal Buriti Congonhas foi inaugurada em 25 de agosto de 1992, pelo

Página 2363



RIOEDUCA 2
então prefeito da Cidade do Rio de Janeiro 
Marcelo Alencar e era administrada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social, inicialmente chamada CEMAC Buriti Congonhas. 

As crianças ficavam no CEMAC Buriti Congonhas até os 6 anos de idade, quando 
então iam para a escola e até hoje, os moradores antigos lembram com saudades e 
dizem que as crianças deveriam sair da creche nessa idade. 

A instituição foi concebida através do esforço da comunidade e da Associação de 
Moradores, com o apoio da Escola de Serviço Social da UFRJ, pois a comunidade 
fazia e faz parte de projeto de extensão da Universidade e sendo assim, há vasto
material na Faculdade de Serviço Social, como produções acadêmicas, inclusive 
fitas de vídeos onde o grupo responsável pela construção da creche apresenta o 
terreno e os objetivos propostos. No ano de 2003, a creche foi transferida da 
Secretaria Municipal de Assistência Social para a Secretaria Municipal de 
Educação, nesse momento, a Professora Maria Vírgínia foi indicada para dirigir a
unidade e tendo como companheira nessa tarefa a professora Simone Teixeira 
Oliveira como professora articuladora e hoje diretora adjunta da instituição. No
início, as instalações eram precárias, faltavam l
mpadas, cadeiras, o computador era antigo, não havia impressora para os 
trabalhos administrativos. Em agosto de 2006, assumiu a direção, a professora 
Luciana Feidman Prietos, em sua primeira experiência fora de turma. 

Os profissionais eram todos terceirizados, no início, a Associação de Moradores 
era a empregadora desses funcionários, passando posteriormente para as OSC 
(organizações da sociedade civil) e as 
nicas funcionárias da SME eram a diretora e a professora articuladora.

A Creche Buriti Congonhas continuou o trabalho com a UFRJ, através da parceria 
formalizada pela 5
 Coordenadoria Regional de Educação da Secretaria Municipal de Educação 
 Rio de Janeiro, que previa o planejamento e realização em conjunto de 
atividades destinadas às crianças, especialmente as referentes a questões de sa
de e de educação. Infelizmente, por motivos de falta de segurança e apoio da 
Associação de Moradores, o projeto foi temporariamente suspenso, a biblioteca 
que havia na comunidade, foi desfeita, e a 
nica instituição ativa no local, hoje, é a creche.
, relata a direção, através do 
Blog da Creche
.

O Rioeduca tem o enorme prazer de compartilhar este momento lindo com os 
leitores do 
Blog A Revolução Acontece / SME
 e deseja à Creche Buriti sucesso nesta
caminhada brilhante, desejando também
paz e união de todos, além de
grandes parcerias com a comunidade, pois certamente resultarão, em todos os 
momentos, um ganho para seus alunos.

O carinho, a dedicação, o compromisso com seus alunos, junto ao talento de toda 
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equipe foram, são e serão fundamentais para galgarem o sucesso!

Parabéns!

Visite o Blog da CM Buriti Congonhas, clicando no link 

http://cmburiticongonhas.blogspot.com.br/

Professor, mostre seu trabalho ao Mundo através do Portal Rioeduca, 

mas para isso entre em contato com
o representante de sua CRE, clicando em 
SOBRE NÓS
.

Regina Bizarro 

Professora Representante do Rioeduca 5
CRE

E-mail: reginabizarro@rioeduca.net 

Twitter: @rebiza

[FOTO]
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5ªcre
(268)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns C.M. Buriti Congonhas pelos 20 anos dedicados à educação  buscando 
educar os pequeninos com qualidade , competência e dinamismo.Que Deus derrame 
muitas benção sobre todos nesta Unidade escolar.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 17/09/2012 10:19
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 20/09/2012
<TÍTULO>
Aprendendo a gostar de ler na E. M. Professora Sonia Mota Molisani

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, educação, infantil, riodeleitores, patrono.

[FOTO]
A Escola Municipal Professora Sônia Mota Molisani está situada na Estrada de 
Santa Eugênia, bem no centro da localidade conhecida como Sete de Abril, no 
bairro de Paciência, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

[FOTO]

É um dos logradouros mais movimentados do bairro, tendo, em sua área de entorno,
a Igreja Católica Jesus Salvador do Mundo, a Creche Municipal Adalto Bastos, o 
Posto de Sa
de Dr. João Batista Chagas e a Clínica da Família Dr. Lourenço de Melo, além de 
intenso comércio.

[FOTO]

O prédio é do tipo 
Lelé
 e a E. M. Sonia Molisani foi inaugurada em 1991, na administração do prefeito 
Marcello Nunes de Alencar, tendo como secretária de Educação a professora 
Mariléa da Cruz.

É um espaço bonito, simpático, bem arborizado e acolhedor. Há murais produzidos 
com muito carinho e arte, tanto nas áreas de circulação como no interior das 
salas. 
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Há registro fotográfico de algumas atividades realizadas na escola e preocupação
constante com a limpeza e manutenção do aprazível jardim interno, onde as 
crianças costumam se reunir para brincar no parquinho, e os professores 
aproveitam o pouco tempo livre dos intervalos, para o bate-papo amigo e troca de
ideias sobre as atividades pedagógicas do dia a dia.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

A equipe da direção da escola, composta pelas professoras Valéria Cristina, 
diretora; Sandra Rita, diretora adjunta e Laudemira, coordenadora pedagógica, 
bem como a professora Ros
ngela Trindade estão na unidade escolar desde a sua inauguração, há mais de 
vinte anos.

O texto do Projeto Político Pedagógico da Escola Municipal Professora Sonia Mota
Molisani, que se propõe a trabalhar a partir de um novo conceito de ensino, 
começa falando sobre a import
ncia da participação de todos e do significado do trabalho em equipe, cada um 
contribuindo com a sua individualidade em benefício de todos.

Conversando com a diretora Valéria Cristina, durante a minha visita feita para a
postagem do Rioeduca, e acompanhando o trabalho dos professores em sala de aula,
pude ver um pouco do compromisso dos profissionais na crença da responsabilidade
social da educação.

Valéria também fez questão de frisar a preocupação de todos com o desejo da 
inovação, ressaltando a prerrogativa da unidade escolar na construção de um 
Projeto Político Pedagógico em conson
ncia com as necessidades e anseios da comunidade escolar.

[FOTO]

Falando sobre o seu trabalho na Sala de Leitura, a professora regente Roberta da
Silva Pereira, começou explicando a origem da denominação, em homenagem póstuma 
feita à professora Edna de Medeiros, que deu aulas na E. M Sonia Molisani.

[FOTO]

[FOTO]

De forma resumida, o que se pretende com o trabalho em execução na Sala de 
Leitura Professora Edna de Medeiros, é motivar o aluno da Escola Municipal Sonia
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Molisani para uma leitura prazerosa, para que ele possa desenvolver suas 
potencialidades criativas e venha a se tornar um cidadão formador de opinião, 
sempre capaz de interagir no contexto social.

Como faz parte da Escola Municipal Sonia Mota Molisani desde a sua fundação, a 
diretora Valéria Cristina conhece muito bem a comunidade escolar, seus 
professores, funcionários, pais e responsáveis pelos alunos ali matriculados e 
também o bairro de Paciência, onde a escola está localizada.

Valéria descreve cada recanto do bairro, aponta as suas características e define
aproximadamente o quantitativo de alunos matriculados na E.M Sonia Molisani, que
recebe crianças de diversas partes do bairro de Paciência.

Um dos orgulhos da diretora é a da participação da Escola Professora Sonia Mota 
Molisani no desfile da Semana da Pátria, no bairro de Paciência.

Segundo Valéria Cristina, a escola vem abrilhantando os desfiles há muitos anos.
A participação é quase total, segundo declarou a diretora, que fez questão de 
apresentar alguns dos professores responsáveis pelos ensaios dos alunos que 
estarão desfilando, participando do Pelotão da Bandeira e apresentando uma 
coreografia especial, que neste ano estará prestando homenagem ao centenário de 
nascimento de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Outro motivo de orgulho da diretora da E. M Professora Sonia Mota Molisani é o 
trabalho de integração de alunos que apresentam algum tipo de problema físico, 
necessitando de equipamentos para locomoção, como cadeira de rodas, ou anomalias
que provocam o retardamento na aprendizagem. Todos estão muito bem integrados no
ambiente escolar e têm apresentado resultados favoráveis quanto ao aprendizado, 
segundo declarou a diretora.

     Percorrendo as salas pude constatar dois
casos exemplares: o primeiro do aluno Kaíque, muito bem integrado à turma 1201, 
onde participa de todas as atividades com os seus colegas e o segundo da aluna 
Maryanne, cinco anos, que está integrada à turma EI 21, e vem sempre acompanhada
pela mãe, Jeane.

[FOTO]

[FOTO]

A Escola Municipal Professora Sonia Mota Molisani tem um papel de destaque na 
comunidade do Sete de Abril, no bairro de Paciência, e vem fazendo parceria com 
os postos de sa
de e com outras inst
ncias do bairro, nas campanhas de combate ao mosquito da dengue, atendimento 
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médico e odontológico e desempenho na preservação do meio ambiente.

[FOTO]

Acreditando na possibilidade de modificar o conceito de ensino, objetivando 
construir uma escola em permanente diálogo com a comunidade onde se encontra 
inserida, a equipe da direção, professores e funcionários da E.M Sonia Molisani 
investem cada vez mais nas atividades de incentivo à leitura tendo como meta 
primordial a educação de qualidade.

[FOTO]
tweet

10ªcre
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riodeleitores
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Página 2369



RIOEDUCA 2
(14)

<COMENTÁRIOS>

Maravilhosas palavras!!!! Tudo é realizado com muito amor e carinho mesmo!!!
Postado por 
ELIZETE A. RONQUE
 em 20/09/2012 21:58

O jardim interno ficou lindíssimo!!!!! Saudades do povo da Sonia  Mota!
Postado por 
Grasiele Simões Gualhanunes
 em 25/09/2012 14:40

nParabéns a Escola Municipal Professora Sônia Mota Molisani e toda equipe pelo 
belo trabalho desenvolvido em prol de uma Educação de Qualidade.A 10ª Cre 
mostrando a qualidade de seus educadores no portal do Rioeduca.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 15/02/2013 14:09
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 28/08/2012
<TÍTULO>
União, Cooperação e Sucesso na E. M. Leitão da Cunha

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, entrevistas.

A E. M. Leitão da Cunha, localizada no bairro da Tijuca, também se destacou na 
avaliação do IDEB 2011, que foi criada pelo Governo Federal para medir a 
qualidade das redes de ensino e escolas.

[FOTO]

Nesta publicação, apresentaremos uma entrevista que mostra o trabalho de mais 
uma unidade escolar da 2
CRE que obteve bom desempenho no IDEB 2011. 

A E. M. Leitão da Cunha recebe alunos da Educação Infantil até o 5
ano do Ensino Fundamental e ficou com nota 7,0 no IDEB 2011. 
 frente da direção da escola está a professora Nancy Cartier e na coordenação 
pedagógica a professora Fernanda Vargas, que respondeu as perguntas do portal 
Rioeduca.
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[FOTO]

A professora Fernanda Vargas relata que para manter uma educação de qualidade e 
alcançar um bom desempenho no IDEB, a escola conta com um acompanhamento 
permanente em sala de aula com atividades diversas e uma equipe com vontade de 
realizar um trabalho de qualidade que garanta a aprendizagem de todos.

Segundo Fernanda, algumas dificuldades foram encontradas ao longo deste processo
de conquista. A falta de interesse de alguns alunos e de acompanhamento de 
algumas famílias foram as maiores destas, mas a equipe unida conseguiu superar 
estes impedimentos e alcançar o sucesso com louvor.

Aqui na escola, temos professoras muito comprometidas e que cumprem seus papéis 
de educadoras com louvor. Minimizamos os problemas recuperando os alunos vindos 
de outras unidades escolares e aproximando as famílias do processo pedagógico 
desenvolvido.
Professora Fernanda Vargas.

[FOTO]

Rioeduca: 

A que se deve o desfecho do sucesso no IDEB? A escola criou alguma estratégia 
especial?

Fernanda Vargas:
 O sucesso do IDEB é nosso! Todos têm sua parcela de contribuição, afinal temos 
alunos que estão aqui desde a Educação Infantil. A coordenação pedagógica e as 
professoras, apoiadas pela direção, criaram avaliações simuladoras que foram 
aplicadas aos alunos ao longo do ano. Em seguida, as correções foram feitas, 
coletivamente, questão por questão para que os alunos pudessem dialogar com as 
questões e possíveis falhas.

Rioeduca: 
Como a equipe da Escola Municipal Leitão da Cunha se sente ao saber do bom 
desempenho da unidade escolar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
 IDEB?

Fernanda Vargas:
 Toda a equipe sente-se orgulhosa! Afinal de contas, trabalhamos duro não só 
para alcançar o IDEB, mas para oferecermos um ensino de qualidade aos nossos 
alunos.
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[FOTO]

Renato, ex-aluno da turma 1501

Parabéns à equipe da E. M. Leitão da Cunha! Sucesso a vocês!

Conheça outras publicações sobre a E.M. Leitão da Cunha aqui no portal Rioeduca.

Dia da Poesia na E.M. Leitão da Cunha

Maratona de Histórias na E.M. Leitão da Cunha

Visite também o blog da escola 
http://leitaodacunha.blogspot.com.br/

Professor, o portal Rioeduca é um espaço feito por e para professores. Participe
também! Entre em contato com o representante de sua CRE para divulgar o blog ou 
projetos desenvolvidos por sua escola.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Contato:

     Professora Renata Carvalho 
 Representante do Rioeduca, na 2
CRE

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet
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2ªcre
(192)

entrevistas
(28)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 27/08/2012
<TÍTULO>
Concurso de Ilustrações - Resultado Final

<TAGS>
Tags: 
concursodeilustrações, rioeduca, artes.

Finalmente o tão aguardado resultado do Concurso de Ilustrações Rioeduca

Adorei os trabalhos. Excelentes!

     Foi um prazer muito grande.
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(Cybele Meyer)

Obrigada pelo privilégio de participar do j
ri com 

um conjunto de trabalhos tão rico e diverso.

(Andrea Ramal)

A equipe do Portal Rioeduca agradece a participação de todos e se orgulha de ter
contado com ilustres jurados: Andrea Ramal, Cybele Meyer, Giselle Arruda, Aline 
Bottcher e Beto Lima.

Os trabalhos finalistas foram avaliados de acordo com n
mero e nome enviado a cada um dos jurados e este foi o blog submetido à 
avaliação: 
Ilustrações - Finalistas

No blog também é possível encontrar outras informações, como o próprio 
regulamento e os quesitos a que cada trabalho foi submetido.

Documentos aqui postados:

1. Notas dos jurados para todos os finalistas;

2. Vencedores do Concurso;

3. Ganhadores do Prêmio (mediante capítulo VIII, art. 2 do regulamento);

Lembramos a todos que a premiação ocorrerá entre 

os meses de novembro e dezembro de 2012.

[FOTO]
tweet
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rioeduca
(69)

artes
(14)

concursodeilustrações
(3)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todos os ganhadores! Muito merecido!
Os trabalhos estavam excelentes! Foi muito difícil escolher em quem votar. Muita
Paz e Luz! Bjs
Postado por 
Maria Delfina
 em 27/08/2012 08:39

Parabéns ao Rioeduca por mais esta ação !
Um abraço forte aos vencedores e também aos participantes.
Muito show este concurso!
Postado por 
Dilma Vianna Guimar
 em 27/08/2012 09:59

Parabéns  a todos os participantes e aos ganhadores um  grande abraço.Amei 
!!!!!!!!! Todos criativos e muito bem feitos.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 27/08/2012 12:22

Difícil expressar minha alegria com a vitória do meu aluno  Lucas Peres 
(Educomundo). É  incluído no 5º ano , tem mts problemas de saúde, mas é um 
habilidoso guerreiro, que luta a cada dia por vitórias e mais vitórias. Tenho 
ctz q este dia será inesquecível na minha vida, pois ele mereceu plenamente esta
conquista! Parabéns aos participantes! Parabéns ao nosso Lucas Peres, da 
E.M.Thomas Jefferson, único representante da sexta CRE!!!
Postado por 
Mara Malheiros
 em 27/08/2012 15:52
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Art. 2. O prêmio "Ipad" não é cumulativo. Caso o autor da arte seja o primeiro 
colocado em mais de um tema, premiaremos o seu sucessor - nesse caso, a 
categoria em que se premiará o sucessor será estabelecida por sorteio.

Onde está o resultado do sorteio?
Postado por 
Pedro
 em 27/08/2012 18:38

Parabéns ao Lucas!
A equipe Thomas Jefferson está feliz com o reconhecimento de seu talento.
Postado por 
Suellen Rocha
 em 27/08/2012 20:42

Pedro, o resultado final de "premiados" já levou em consideração o sorteio feito
através de um site específico para esta finalidade.
Postado por 
Rioeduca
 em 27/08/2012 23:23

Parabéns ao vencedores e aos participantes...boa sortena sua jornada 
profissional e obrigado a Rioeduca pelo convite p/ fazer parte do corpo de 
jurados.
Postado por 
Beto Lima
 em 04/09/2012 12:39

Quando será a premiação ??????????
Postado por 
Luciana Carvalho
 em 30/10/2012 21:09
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 04/09/2012
<TÍTULO>
Folcloreando na Marita de Vasconcelos!

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescola, folclore.

A E. M. Marita de Vasconcelos desenvolveu um projeto interdisciplinar, elaborado
pelos professores de Artes e Educação Física que além de resgatar a cultura 
popular brasileira, possibilita a promoção do desenvolvimento integral das 
crianças. Foi um dia cheio de atividades, com oficinas de Ciranda de Tarituba, 
confecção de brinquedos, contação de histórias, trava-línguas, parlendas e 
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vídeos da coleção 
Juro que Vi
. 

[FOTO]

Atualmente, a cultura do brincar tem sido valorizada e disseminada nas 
instituições de ensino, visto que sua import
ncia para o desenvolvimento do imaginário infantil torna-se cada vez mais 
evidente. É na inf
ncia, e especialmente através das brincadeiras, 
que a criança satisfaz em grande parte seus interesses, necessidades e desejos 
particulares, sendo este um meio privilegiado de inserção na realidade, pois 
expressa a maneira como ela reflete, ordena, desorganiza, destrói e reconstrói o
mundo
 (DALLABONA e MENDES, 2004, p. 107).

No entanto, com o acelerado avanço da tecnologia, muitas crianças não têm tido 
contato com conte
dos relacionados à cultura popular, limitando-se a brincar com brinquedos já 
prontos, em espaços e tempo cada vez mais limitados.

Sendo assim, o Folclore, com conte
dos de singular riqueza, torna-se agente facilitador para o resgate da cultura 
popular brasileira, possibilitando a promoção do desenvolvimento integral das 
crianças. Através dele, é possível resgatar elementos que fazem parte da 
cultura, festividades e comemorações, jogos, brincadeiras, dentre outros. A 
partir deste conhecimento, podemos compreender o povo e assim passamos a 
refletir, descobrir e reconstruir a história.

Partindo deste princípio, nossa escola desenvolveu um projeto interdisciplinar, 
elaborado pelos professores de Artes e Educação Física, com o objetivo de:

- Despertar e estimular o prazer pela cultura popular, valorizando as 
manifestações folclóricas e a diversidade cultural do Brasil;

- Resgatar, vivenciar e valorizar as manifestações folclóricas brasileira;

- Levar ao reconhecimento da import
ncia do folclore na história do país e das brincadeiras folclóricas como 
promotoras da cultura;

- Desenvolver o gosto pela m
sica, pela dança e por ouvir histórias;

- Promover o interesse por manifestações artísticas;
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- Construir o conhecimento do folclore brasileiro através da participação e 
vivência real nas brincadeiras;

- Resgatar o valor cultural das brincadeiras folclóricas.

Fizemos um dia cheio de atividades, com oficinas de Ciranda de Tarituba, 
confecção de brinquedos, contação de histórias, trava-línguas, parlendas e 
vídeos da coleção 
[VÍDEO]
Juro que Vi
. 

No fim, fizemos uma grande roda para receber o Bumba Meu Boi, que sem d
vida, foi motivo de grande alegria e curiosidade de todos os nossos alunos. 
Confiram algumas fotos!

(Este conte
do foi retirado do blog da escola)

[FOTO]

Alunas do EI 10 confeccionam Sacis Pererês

[FOTO]

Contação de histórias/lendas

[FOTO]

Eris, o professor de Artes, construíndo o Bumba Meu Boi

[FOTO]

Aparecida, professora de Educação Física, 

dançando Ciranda de Tarituba com alunos da turma 1201

[FOTO]

Oficina de vídeos 
com a coleção 
Juro que Vi

[FOTO]

Durante a Semana da Educação Infantil, 

os pais ajudaram seus filhos a confeccionar Bumbas Meu Boi com rolinho de papel 
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higiênico

[FOTO]

Os alunos adoraram o Bumba Meu Boi, principalmente os da Educação Infantil!

[FOTO]

[FOTO]

Por fim, fizemos uma grande ciranda, para que todos pudessem dançar com o Bumba 
Meu Boi!

Parabéns, equipe da E. M. Marita de Vasconcelos, por resgatar nos pequenos a 
cultura das brincadeiras folclóricas e por compartilhar conosco esta atividade.

Para acessar mais fotos e vídeos, entre no álbum disponibilizado no Picasa 
clicando aqui
.

Acesse
o 
Blog da E. M. Marita de Vasconcelos 
e veja esta e outras atividades que a escola desenvolve.

Venha compartilhar conosco suas atividades.

Entre em contato com a representante da sua CRE, 

basta clicar na página 

Sobre Nós 

do Portal Rioeduca.

Contatos da Representante da 9
 CRE:

Prof
 Márcia Cristina Alves

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

blogdeescola
(73)

folclore
(4)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 06/09/2012
<TÍTULO>
Blog da Escola Municipal Rosária Trotta

<TAGS>
Tags: 
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9ªcre, blogdeescola.

A E. M. Rosária Trotta, que já participou deste espaço em outros momentos, 
retorna agora com uma novidade: sua adesão às mídias sociais, com a recente 
criação do seu blog escolar. O blog nos traz um breve histórico da sua criação, 
a comemoração dos seus 50 anos
e algumas atividades desenvolvidas pela UE.

Vamos conhecer um pouco do Blog da Escola Municipal Rosária Trotta.

Histórico de inauguração da escola, em 22.08.1959

Identificação e Histórico da Instituição de Ensino

A ESCOLA MUNICIPAL ROSÁRIA TROTTA pertence à rede de escolas da Prefeitura da 
Cidade do Rio de Janeiro, na área da 9
 Coordenadoria Regional de Educação (E/SUBE/CRE09) e está situada no bairro de 
Campo Grande, Zona Oeste da cidade, dentro da XVIII Região Administrativa.

Foi construída nos fundos da Praça que recebe o mesmo nome, na confluência das 
ruas Coronel Aníbal de Andrade e Alfredo Mariano e nas imediações da Rua Arthur 
Rios, via principal de ligação entre a AV. Cesário de Melo e AV. Santa Cruz, 
junto ao viaduto novo de Campo Grande.

Inaugurada em 22 de agosto de 1959, como Escola Primária Rosária Trotta, atendia
a comunidade com o antigo curso primário. Com as mudanças introduzidas pela Lei 
5692, de 1971, passou a oferecer turmas da C.A à 8
 série.
 A partir de 1995, a escola passou a atender apenas ao segundo segmento do 
Ensino Fundamental.

[FOTO]

[FOTO]

A Escola Municipal Rosária Trotta passou por modificações durante os anos que 
compartilha seu trajeto junto à comunidade de Campo Grande até hoje, como a 
conhecemos.

Quem foi Rosária Trotta?

[FOTO]

Comemorando os cinquenta anos!

50 Rosaria Trotta - Parte 1

[VÍDEO]

50 anos Rosária Trotta - Parte 2
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[VÍDEO]

Feira ambiental. Sustentabilidade em pauta!

A responsabilidade social e a preservação ambiental significa um compromisso com
a vida.

     João Bosco da Silva

[FOTO]

[FOTO]

Feira Ambiental: instruindo e garantindo um desenvolvimento autossustentável

A vida na Terra depende da vontade humana. A Terra será o que os homens nela 
farão. Nós vivemos, desde agora, este momento histórico decisivo da evolução 
terrestre.

     Rudolf Steiner

[FOTO]

Parabéns, equipe da E. M. Rosária Trotta, pela criação do blog e por 
compartilhar conosco suas atividades. Acompanharemos seu trabalho e sejam sempre
bem-vindos a este espaço.

Para conhecer o blog da Unidade, clique na imagem abaixo.

Relembre as outras participações desta unidade aqui no Rioeduca:

Nosso Lixo é Extraordinário

Releituras Digitais na E. M. Rosária Trotta

Venha compartilhar conosco suas atividades.

Entre em contato com a representante da sua CRE, 

basta clicar na página 

Sobre Nós 

do Portal Rioeduca.
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Contatos da Representante da 9
 CRE:

Prof
 Márcia Cristina Alves

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter:

 @marciacrisalves

[FOTO]
tweet

9ªcre
(227)

blogdeescola
(73)

<COMENTÁRIOS>
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Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 29/08/2012
<TÍTULO>
Pacto Carioca de Alfabetização na 6ª  CRE

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, eventos.

A Coordendora
da 6
 CRE, Rejane Faria, os professores e diretoras assinaram o Pacto Carioca de 
Alfabetização, que estipula como meta alfabetizar os estudantes da rede p
blica aos seis anos de idade. 

No dia 31 de julho, a Secretária de Educação Claudia Costin reuniu-se com 
Coordenadores de CRE, Gerentes de GED, Professores e Diretores das escolas para 
o lançamento do 
Pacto Carioca pela alfabetização 
e para a palestra da prof.
 Magda Soares.

O
 lançamento do Pacto e a palestra da prof.
 Magda soares, Desafios da Alfabetização no Século XXI, aconteceram na Escola de
Formação do Professor Carioca Paulo Freire.

O 
Pacto pela Alfabetização 
no 1
 ano do Ensino Fundamental estipula como meta alfabetizar os estudantes da rede 
p
blica aos seis anos de idade. Esta iniciativa faz parte do 
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, 
firmado com o Ministério da Educação.

O documento também estabelece que todo aluno da Educação Infantil deve estar 
imerso em ambiente letrado e determina que toda criança, ao final do 3
 ano do Ensino Fundamental, deve estar com a alfabetização consolidada. Mas além
da alfabetização, um dos desafios é reduzir a evasão escolar.

A Coordenadora da 6
 CRE, 
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Rejane Faria
, assinou o pacto e assumiu o compromisso de entrar na luta pela alfabetização 
de todos os nossos alunos. Para isso, a Coordenadora contará com o apoio de 
todos os Diretores de Escolas do 1
 segmento e de Creches.

No dia 10 de agosto, a professora Rejane reuniu-se com os Diretores na E. M. Max
Fleiuss para fazer o lançamento do Pacto pela alfabetização. Os Diretores 
compareceram em peso!

[FOTO]

Neste dia, a professora Rejane Faria conversou com os Diretores sobre a import
ncia de estarmos todos unidos em prol de um objetivo comum: A aprendizagem dos 
nossos alunos. As professoras premiadas da 6
 CRE apresentaram para todos, o trabalho de excelência que realizam com suas 
turmas. A prof.
 Patrícia Fernandes, Assistente da GED, apresentou o Pé de Vento e sua import
ncia para as turmas de 1
 ano.

Após as apresentações, os diretores puderam expor seus comentários. A aceitação 
foi un
nime! Todos compreenderam a grande import
ncia deste Pacto pela Alfabetização!

[FOTO]

[FOTO]

A fala dos diretores
 durante o encontro mostrou que a alfabetização está diretamente ligada à 
libertação de uma pessoa, pois a partir do momento em que o sujeito aprende a 
decifrar o código alfabético e a, principalmente, entendê-lo, de maneira que 
consiga interpretar o que lê, ele começa a se tornar o sujeito de sua própria 
história. E nós, como educadores, temos o dever de garantir isso ao nosso aluno.

Os diretores saíram do
encontro com a missão de repassar para a comunidade Pacto Carioca pela 
Alfabetização. Cada escola se reuniu com seus professores, alunos e 
responsáveis, apresentou a proposta do Pacto e mostrou que todos precisam atuar 
de forma responsável, pois a alfabetização dá igualdade de condições a todos 
dentro de uma nação. Sem ela, o sujeito é facilmente manipulado e alienado pelo 
mundo que o rodeia.

Mais uma vez a 6
 CRE mostrou a que veio. Contamos com o apoio da maioria dos professores! Nossos
docentes têm consciência de que alfabetização e informação andam de mãos dadas; 
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uma pessoa que lê e escreve, que busca conhecimento, não fica dependente das 
demais. Deste modo, pode se movimentar no seu universo e fazer suas escolhas, 
que gerará opiniões próprias para o efetivo exercício da cidadania.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Agora é mãos à obra! Nós somos a se
X
t
a CRE!

A alfabetização não é um luxo nem uma obrigação; é um direito. Um direito de 
meninos e meninas que serão homens e mulheres livres, cidadãos e cidadãs de um 
mundo onde as diferenças linguísticas e culturais sejam consideradas uma riqueza
e não um defeito.

Emília Ferreiro

Parabéns a todos os
 integrantes da 6
 CRE por lutarem e acreditarem 
numa educação que leva a humanização do cidadão e e proporciona a sua 
inclusão na era da informação! A cada ação planejada, vocês demonstram toda a 
competência e dedicação possuem! É um orgulho ter uma equipe de excelência 
trabalhando na rede municipal de ensino.

Envie o seu projeto para ser publicado no Portal Rioeduca! Este espaço é meu, é 
seu, é nosso! Nós somos a seXta CRE!

Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca 6
 CRE

Twitter: @PatriciaGed

E-mail: 
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

Para nós, profissionais da 6ª CRE, o Pacto já faz parte de nossas vidas, de 
nosso trabalho, pois lutamos para que todos os nossos alunos aprendam, que se 
alfabetizem aos 6 anos, que se tornem cidadãos conscientes e capazes. 
Acreditamos em nossas crianças e jovens, acreditamos sim que é possível 
alfabetizar aos 06 anos pois isto faz parte de nossa rotina. Abraços a todos os 
amigos/parceiros da 6ª CRE!!!!
Postado por 
KATIA BARBOZA
 em 29/08/2012 14:07

A adesão do Pacto Carioca pela Alfabetização demonstra o compromisso e toda 
6ªCRE com nossos alunos.  Parabéns a todos!
Postado por 
Lúcia Brizzio
 em 30/08/2012 13:16

Parabéns a 6a CRE por mais esse desafio.
Postado por 
Christiane Penha
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 em 06/09/2012 19:53
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 29/08/2012
<TÍTULO>
Semana de Alfabetização na 6ª CRE

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, capacitação, educopédia.

A 6
 Coordenadoria Regional de Educação realizou a formação dos professores de 1
 ao 3
 ano
na Semana de Alfabetização
 com o objetivo de consolidar o Pacto Carioca pela alfabetização. Os professores
participaram de várias atividades durante esta semana: palestra com o prof.
 J
lio Furtado, Oficina do Pé de Vento, Oficina da Educopédia e Oficina de 
Alfabetização e Letramento.

A 
Semana de Alfabetização 2012,
consolidando o Pacto Carioca
pela Alfabetização, aconteceu no início de agosto e foi dedicada aos professores
de 1
 ao 3
 ano do Ensino Fundamental.

No período de 30 de julho a 03 de agosto, os professores participaram de 
palestras e oficinas voltadas para a atuação deles como alfabetizadores e como 
agentes de transformação de uma
realidade que não condiz com o ideal de sociedade em que acreditam e defendem.

As ações realizadas nesta semana tiveram grande import
ncia e impacto na formação e atuação diária do professor. Novos horizontes foram
almejados! Percebeu-se que cada atitude, cada escolha tem que ser consciente e 
segura.

O professor alfabetizador precisa ser um problematizador, ou seja, alguém que 
propõe desafios, que coloque o alfabetizando na condição de autor. Seu papel é 
propor atividades onde a escrita apareça como instrumento de interação, pois a 
aquisição da leitura e escrita ocorre quando é usada de forma real, concreta, 
não de forma artificial e simulada.

Nesta concepção, foi pensada a 
Semana de Alfabetização da 6
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 CRE
. Um momento para os alfabetizadores compartilharem saberes e experiências, numa
forma conjunta de ensinar e aprender coletivamente.

[FOTO]

No dia 30 de julho, professores, coordenadores pedagógicos e diretores 
reuniram-se em suas Unidades Escolares para replanejar o 2
 semestre. Cada U. E. montou a din
mica, a partir 
do texto 
Hora dos Três R
s: Refletir, Reavaliar e Replanejar,
enviado pela Gerência de Educação da 6
 CRE.

No dia 31 de julho, a Prof.
 Patrícia Fernandes, Assistente da GED,
 ministrou a 
Oficina do Pé de Vento 
no Laboratório de Informática da E. M. Rose Klabin. Esta oficina tinha por 
objetivo analisar o programa e montar, junto com os professores, atividades que 
pudessem ser desenvolvidas no dia a dia a partir do Pé de Vento.

[FOTO]

[FOTO]

No dia 1
 de agosto a prof.
 Patrícia Fernandes ministrou também a 
Oficina da Educopédia
, onde a plataforma foi apresentada. 
Os professores conseguiram seu e-mail rioeduca, aprenderam como baixar as 
apresentações e o plano de aula e usá-las sem a necessidade de estarem logados 
na Educopédia.

No final da oficina, os equipamentos foram todos desligados e a prof.
 Patrícia ensinou aos professores como ligar o datashow no computador e usá-los.

A Oficina foi um sucesso! A aceitação dos professores a este trabalho foi 
percebida na avaliação que eles fizeram e nos comentários que deixaram na folha 
de avaliação.

Segundo a 
prof.
 Danielle Monteiro
, a capacitãção foi muito construtiva e prática, servindo como uma excelente 
ferramenta de trabalho.
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De acordo com a 
prof.
 Valessa Leite
, foi uma das reuniões mais proveitosas nos 
ltimos tempos. Ela se surpreendeu! Há muito tempo estava esperando por reuniões 
deste tipo, onde você sai com o concreto e é só colocar em prática.

[FOTO]

O 
prof.
 J
lio Furtado 
é conhecido por seu dinamismo e carisma. Encanta a todos quando fala. A palestra
do professor falou sobre avaliação nos tempos atuais. Durante o evento, ele fez 
várias reflexões com os professores. Foram discutidos os seguintes assuntos 
durante o evento: o modo como avaliamos hoje continua o mesmo de antigamente, as
concepções da avaliação, a avaliação como fonte de informação, o conceito de 
avaliação da aprendizagem, as etapas da avaliação da aprendizagem e
a diferença entre constatar e avaliar. 

A partir disso, os professores começaram a vislumbrar que a constatação é
 excludente e a avaliação é inclusiva. As funções da avaliação e a diferença 
entre avaliar e dar notas deixaram os professores pensativos. Quando o prof.
 J
lio começou a refletir sobre o que deve acontecer em uma verdadeira avaliação e 
sobre os princípios dela, o grupo enriqueceu o momento com vários comentários.

No final da palestra, a 
prof.
 Kátia Barboza
, Gerente de Educação da 6
 CRE 
e o prof.
 J
lio Furtado sortearam livros de sua autoria para os presentes.

[FOTO]

[FOTO]

Prof.
 J
lio Furtado contribui de forma significativa para a formação dos professores de 
1
 ao 3
 ano

Para fechar a semana com chave de ouro, as professoaras Débora Belloni e Simone 
soares ministraram no auditório da E. M. Max Fleiuss a 
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Oficina Alfabetizar Letrando
. Esta oficina teve por objetivo repensar as práticas diárias de alfabetização e
propor novas ações alfabetizadoras. 

Durante esta semana, foram capacitados em torno de 400 professores! Um sucesso! 
Como tudo o que a 6
 CRE realiza!

Parabéns aos professores e à equipe da Gerência de Educação da 6
 CRE, por buscar meios de melhorar sua prática através de estudo, 
troca de experiências e por terem plena consciência de que é deles a 
responsabilidade de abrir as portas do conhecimento aos alunos.

Envie o seu projeto para ser publicado no Portal Rioeduca! Divulgue o seu 
trabalho! Nós somos a seXta CRE!

Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca na 6
 CRE

Twitter: @PatriciaGed

E-mail: 
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Que esse quantitativo de professores, gestores, coordenadores e profissionais da
educação que realizaram a capacitação possam multiplicar seus conhecimentos em 
seu ambiente de trabalho. Parabéns a 6a CRE por  mais esse desafio.
Postado por 
Christiane Penha
 em 06/09/2012 19:57
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 30/08/2012
<TÍTULO>
Integração Perfeita entre Escola e Comunidade

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, eventos, projetos.

Qualquer Unidade Escolar 
deve utilizar todas as oportunidades de contato com os pais 
para passar informações relevantes sobre seus objetivos, recursos, problemas e 
também sobre as questões pedagógicas. Só assim a família sentir-se-á 
comprometida com a melhoria da qualidade escolar e com o desenvolvimento de seu 
filho como ser humano.

 A escola, por sua maior aproximação das famílias, constitui-se em instituição 
social importante na busca de mecanismos que favoreçam um trabalho avançado em 
favor de uma atuação que mobilize os integrantes tanto da escola, quanto da 
família, em direção a uma maior capacidade de dar respostas aos desafios que 
impõe a essa sociedade.
Paro (1997, p.30)

Saiba como a Escola Municipal Holanda trabalha essa questão:

[FOTO]

Sabendo da import
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ncia do responsável na vida escolar da criança, realizamos atividades envolvendo
responsáveis e alunos para tornar conhecido o trabalho desenvolvido pela escola.
Os responsáveis estão participando com bastante entusiasmo, mostrando uma grande
parceria entre Escola e Comunidade.

[FOTO]

Organização e Desenvolvimento da Semana da Educação Infantil

.
Conhecendo o Corpo
, vídeo com a m
sica 
Desengonçada 
 - Bia Bedran

Dinamizadora : Diretora Adjunta Helena

     . 
Jogo do Aquecimento
 e 
Ninguém com Ninguém

Dinamizadora :Prof.
 de Artes Cênicas Ana Rosa

     .Contação de História 
O Homem que Amava Caixas
 e construção de Brinquedos com caixas e sucata a partir da história contada.

Dinamizadoras: Prof.
 da Sala de Leitura Nilda e as professoras regentes da Educação Infantil: 
Danielle, Juliana, Sheila, Stela e Marcia.

     .
Jogo de Aquecimento (Estátua)
, ginástica facial.

Dinamizadora: Prof.
 de Artes Cênicas Ana Rosa

[FOTO]

Ao final das atividades ficou o gosto de quero mais. Assim, vamos promover 
atividades todos os meses com os responsáveis dos alunos de todos os anos (EI ao
5
 ano ) para que a comunidade seja cada vez mais participativa e porque 
percebemos o quanto os responsáveis gostaram. 
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[FOTO]

Foi maravilhosa a interação professores, responsáveis e alunos; os responsáveis 
colocaram na avaliação que as atividades desenvolvidas fizeram com que eles 
lembrassem do tempo que eram alunos e os que, por algum motivo, não freq
entaram a escola, 
foi despertado neles o interesse em estudar.
 Texto: Professora Regina - Gestora da Unidade

Parabéns à Escola Municipal Holanda, por promover o pleno exercício da cidadania
incluindo a prática do ato educativo com a participação ativa e compromissada 
dos cidadãos que fazem parte dessa comunidade escolar.

Contatos:

     Ana Accioly

     Representante Rioeduca.net da 4
 CRE

     anaaccioly@rioeduca.net

Twitter: @Ana_Acioly 
Facebook: 
http://www.facebook.com/anapaula.silvaaccioly

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Trabalhar numa Escola onde todos estão comprometidos em oferecer uma Educação de
qualidade para os alunos é muito gratificante.
Postado por 
Regina Helena
 em 30/08/2012 10:27

Os pais devem participar da educação de seus filhos e serem mediadores na 
construção de conhecimentos. Precisam intervir e "gastar " um tempo na educação 
de seus filhos. Gastar para “ganhar”.Parabéns a Escola Holanda pelo belo 
trabalho que vem desenvolvendo  promovendo a integração com dos responsáveis  
com a escola, e mostrando  a importância dessa integração para a aprendizagem de
seus filhos.Um grande abraço! Paz e Luz!
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 30/08/2012 13:07

Parabén E.M.Holanda  pelo trabalho de integrar responsáveis x escola.Todos só 
tem a ganhar com este trabalho.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 30/08/2012 18:22

Parabéns pelo trabalho realizado. Sou fã dessa Escola!!
Postado por 
Carminha
 em 01/09/2012 19:58
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Segunda-feira, 03/09/2012
<TÍTULO>
A Importância da Prática de Esporte na Escola

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, eventos, projetos, educaçãofísica.

A prática esportiva como instrumento educacional visa o desenvolvimento humano e
capacita o
sujeito a lidar e desenvolver suas competências, sem falar no esporte como 
instrumento pedagógico.
A prática esportiva nas escolas vem se desenvolvendo
principalmente nas relações em grupo
e na cponcepção do esporte como forma de perceber e controlar seu próprio corpo.

Segundo GRECO et.al. (2009), o esporte desenvolve o conhecimento da
pessoa em relação a si própria e aos outros. Através de sua prática 
desenvolvem-se capacidades, habilidades e competências.

A Presença do Esporte no Cotidiano da Escola Municipal Edmundo Lins

[FOTO]

ABERTURA DAS OLIMPÍADAS DA EMEL:

Começamos com a volta olímpica dada por cada turma com seus professores.

Elegemos o Mascote das Olimpíadas da nossa UE, o Emelzinho. O vencedor do 
concurso, o criador do EMELZINHO, foi o aluno Gabriel Vieira, da turma 1501.

Nossa aluna, Lohana Socêgo, dando a volta olímpica com a tocha!!!

[FOTO]

Para essa atividade, cada turma criou seu nome, como se fosse um país, sabendo 
que o importante é participar. E que o mais importante é o respeito e a união 
dos povos:

1101 e 1102 - Galinha Pintadinha

1201 - Os Tagarelas

1301 - Os Araras

1302 - Os Carioquinhas
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1401 - Carrossel

1402 - Os Super

1501 - Os Veteranos

1502 - Os Divinos

8401 - Acelera

Trabalhamos várias 
modalidades esportivas, como o FUTEBOL, BASQUETE, SALTO EM DIST
NCIA E CORRIDA - MASCULINO E FEMININO, separadamente!
Separamos, também, os alunos maiores dos menores.

[FOTO]

Fizemos o 2
 e 3
 anos disputando entre si e o 4
 e 5
 disputando entre si.
Já os alunos do 1
 ano disputaram dentro da própria turma e não concorreram a medalhas! Todos 
ganharam balas no final! 

[FOTO]

Nosso trabalho só foi possível pelo apoio constante do nosso
diretor 

Eric Moritz, e dos professores de Educação Física responsáveis e criadores do 
projeto RAFAEL BARROSO e PAULA NEVES.
 Texto:
Coordenadora Pedagógica Juliana Lotufo

Parabéns à Escola Municipal Edmundo Lins por desenvolver a prática de esportes 
no cotidiano escolar, pois essa é uma ótima maneira de ensinar valores 
importantes para o futuro, como o respeito, a honestidade, a amizade. Além além 
disso, a atitivade esportiva estimula a criatividade e alimenta sonhos. 

Contatos:

     Ana Accioly
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     Representante Rioeduca.net da 4
 CRE

     anaaccioly@rioeduca.net

 Twitter: @Ana_Acioly 
Facebook:
 http://www.facebook.com/anapaula.silvaaccioly

[FOTO]
tweet

projetos
(334)

eventos
(210)

4ªcre
(164)

educaçãofísica
(30)

Página 2398



RIOEDUCA 2

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a escola pela iniciativa e Ana Accioly pelo belíssimo post , beijos !
Postado por 
Marie Mariah
 em 03/09/2012 09:13

É muito gratificante ver nosso trabalho valorizado e surtindo resultados. 
Podemos ver que os alunos e toda a equipe escolar compreenderam que o mais 
importante é a união, a participação e o respeito com o próximo, o que foi 
demonstrado durante a realização de todo o trabalho.
Postado por 
Edijanes
 em 03/09/2012 09:13

Adoro fazer parte desse grupo maravilhoso! São professores comprometidos e 
criativos. Amo essa coordenadora pedagógica desta escola. Coordenar um grupo 
desse traz felicidade para qualquer CP. Me sinto feliz e muito orgulhosa dos 
projetos que são desenvolvidos em nossa U.E. por nossos maravilhosos 
professores!
Postado por 
Juliana Lotufo
 em 03/09/2012 11:00

Parabéns a toda equipe da Escola Edmundo Lins!
Excelente trabalho! Uma equipe comprometida com a educação. Felicidades a todos 
!Beijos para Juliana Lofuto...seu trabalho é dez!!!
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 03/09/2012 22:54

As crianças amam esporte e a escola deve ser um lugar onde se valorize o mesmo 
como forma de desenvolver o respeito ,a responsabilidade ,as regras de 
convivência e a maneira de se realcionar entre todos.
Postado por 
fatima Lucia Braga
 em 03/09/2012 23:33

Obrigada pelos elogios.
Aproveito para retificar meu comentário acima. No lugar da palavra ESSA, leia-se
SER.
"Amo ser coordenadora pedagógica desta escola"!
Postado por 
Juliana Lotufo
 em 04/09/2012 21:11

Parabéns à equipe. O pessoal da E.M. Presidente Roosevelt guarda o Eric (diretor
adjunto da Edmundo) no coração! Muitos beijos.
Postado por 
Isabelle Andrade
 em 04/09/2012 21:39
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Educopedia eu adorei as fotos tomara que coloque mais fotos para a gente alunos 
ver.
Postado por 
Fabiane de Sousa Nunes de Lima
 em 06/09/2012 09:22

Essas Crianças Foram Um Show !!
Postado por 
Thamires Dos Santos De Almeida
 em 06/09/2012 09:23

foi muito bom essas olimpiadas algumas pessoas não ganharam medalhas mas sairam 
felizes e pelo menos participaram e se diverdiram eu não ganhei mas fiquei feliz
de participar pelo menos tentei !
Postado por 
Ana Paula
 em 06/09/2012 09:23

Esse dia foi muito legal , pratiquei vários esportes e me diverti muito  !!! ...
Postado por 
Erika Marques Silva
 em 06/09/2012 09:23

Foi muito legal nesse dia. Eu nao ganhei medalha.. Mas a vezes preciso aceitar a
perde e fiquei muito feliz !
Postado por 
Erika De Paiva
 em 06/09/2012 09:24

Eu gostei muito
Postado por 
Gabriel Vieira Siqueira
 em 06/09/2012 09:24

Eu gostei muito das olimpiadas da escola.
Postado por 
Andressa
 em 06/09/2012 09:25

As olimpiadas da escola edmundo lins foi um susesso.Uns ganharam outos perderam 
mas todos sao vencedores.isso e oque eu acho e vc ja comentou.
Postado por 
Camila gonçalves Rosa Nogueira
 em 06/09/2012 09:27

As olimpidas da E.M.E.L  foi muito legal, foi uma esperiencia muito legal.
Postado por 
Ruany  Pereira
 em 06/09/2012 09:30

Foi bem loko !!!
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Postado por 
Ana Beatriz
 em 06/09/2012 10:05

foi bem legal por que EU GANHEI 2OUROS E UM BROOOOOOOOOONZE
UHUU !!!!!!
Postado por 
Rafael Donatinho
 em 06/09/2012 10:06

Na olimpieda da escola edmundi lins foi muito bom!!!!
Postado por 
thaynara
 em 06/09/2012 10:06

maneira essa olimpiada da minha escola -_-
Postado por 
felipe jackson
 em 06/09/2012 10:07

eu gostei muito de visitar o blog da escola.
Postado por 
Laura do Nascimento Farias.
 em 06/09/2012 10:07

Eu não participei,mas eu sinto muito orgulho pela minha turma e as outras também
!!! e os parabens para os que ganharam,e também para os que não ganharam mas se 
esforçaram muito pra ganhar !!!
Postado por 
Victoria Gabriela
 em 06/09/2012 10:08

eu achei  muito bom pq tudas as turma junta e muito lindo di bunito.
Postado por 
Marcella cristina
 em 06/09/2012 10:09

Foi muito bom as olimpiadas aqui na escola E.M Edmundo Lins eu participei e 
consegui ganhar 2 medalhas uma de ouro no futebol e uma de prata no basquete e 
mesmo se eu n tivesse ganhado medalha eu iria adorar essa foi uma otima 
experiencia e eu so tenho a agradecer a escola neste ultimo ano meu aqui na 
escola.
Postado por 
Yuri Gomes
 em 06/09/2012 10:11

E eu gostei muito da olimpiadas,foi muito legal é fis novos amigos.
Postado por 
luiza gabriele oliveiro moura
 em 06/09/2012 10:11

eu gostei mt das olimpiadas,foi  legal o salto e as fotos estão otimas foram 
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tiradas mt boa tds foram otimos mesmo eu que nao ganhei medalha gostei:)
Postado por 
matheus augusto varela teixeira
 em 06/09/2012 10:11

Foi um trabalho brilhante realizado pelos professores Rafael e Paula de Educação
Física, com o apoio de todos os demais professores, em especial da professora 
Carla de Ed. Artísitica que confeccionou a nossa "Tocha Olímpica". Valeu ver o 
espirito de equipe brotando em nossos alunos, junto com o sentimento de 
cooperação e solidariedade. Parabéns a toda a equipe de professores e a todos os
alunos da Edmundo Lins, que deram um verdadeiro SHOW !!
Postado por 
Eric Moritz
 em 06/09/2012 17:03

Aproveitando a oportunidade... Um grande abraço a todos os amigos da E.M. 
Presidente Roosevelt, por quem eu tenho imenso carinho !!!
Postado por 
Eric Moritz
 em 06/09/2012 17:07

Sou mãe de uma aluna do 4º ano desta escola e me sinto honrada em ter minha 
filha matriculada aqui. Além de ótimos professores, a escola vem desenvolvendo 
atividades diferentes e que despertam o gosto das crianças, como essas 
olimpíadas. Gostei muito!
Postado por 
Suely Maria
 em 07/09/2012 16:37

Essa equipe é maravilhosa, todos comprometidos, é muito estar como gestora da 
escola e destaco o trabalho da coordenadora Juliana, do adjunto Eric, da prof. 
de Sala de leitura Janaína e dos professores de Ed. Física Paula e Rafael assim 
como todas as professoras que abraçaram o projeto. Parabéns!
Postado por 
Ana Cristina Porto
 em 13/09/2012 17:22

Trabalhar nessa escola é maravilhoso. Que equipe unida e comprometida! Só me 
enche de orgulho. Parabéns, EMEL.
Postado por 
Janaina Montal
 em 15/09/2012 14:39

Só tenho que dar os parabéns pelo belo trabalho que vocês têm feito com as 
crianças! Parabéns mesmo!!!
Postado por 
Festa Galinha Pintadinha
 em 18/09/2012 17:00
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quarta-feira, 29/08/2012
<TÍTULO>
8ª CRE na Semana da Educação Infantil: Saberes e Encantos!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, educação, infantil, semanadaeducaçãoinfantil.
A Semana da Educação Infantil foi sancionada em abril, pela presidente Dilma 
Rousseff. 
A 8
 CRE preparou uma linda culmin
ncia das atividades que foram feitas nas Creches e Espaços de Desenvolvimento 
Infantil do dia 20 ao dia 25 de agosto. 
Combinando aprendizagem e muitas brincadeiras, a Semana da Educação Infantil foi
um momento muito especial para crianças e adultos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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semanadaeducaçãoinfantil
(1)

<COMENTÁRIOS>

Linda exposição da Educação Infantil! Parabéns a toda a 8ª CRE! A Semana da 
Alfabetização foi muito boa, mas a da Educação Infantil esbanjou criatividade e 
alegria!
Postado por 
Nilza
 em 29/08/2012 09:15

Eu estava lá e ratifico...Estava MARAVILHOSOOOO!!! Somos a oitava!!! Somos a 
SME!!!
Postado por 
Jô Cruz
 em 29/08/2012 10:53

Fazer parte desse evento foi um orgulho para a nós da E.M. Paulo Maranhão. Os 
trabalhos estavam maravilhosos, parabéns a todos!
Postado por 
Ana Claudia Torraca
 em 29/08/2012 16:41

Parabéns escolas da 8a CRE pela linda exposição .Amei sua postagem Neilda.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 29/08/2012 17:37
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Sexta-feira, 31/08/2012
<TÍTULO>
E. M. Evaristo de Moraes, Uma Escola do Amanhã Vencendo Desafios Hoje!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, ideb2011.
A Escola Municipal Evaristo de Moraes é uma Escola do Amanhã na 8
 CRE. 
O IDEB de 2011 confirma o sucesso da dedicação de toda a equipe que acreditou na
união de todos em prol de um 
nico objetivo. 
A Escola Municipal Evaristo de Moraes ficou em 1
 lugar entre as Escolas do Amanhã!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Uma escola que se supera deve mesmo ser reconhecida como espaço incentivador de 
todos nós! Não só na escola como na vida: precisamos traçar metas e lutar por 
atingí-las! Parabéns, E.M. Evaristo de Moraes! Muito bom, professora Neilda!
Postado por 
Nilza
 em 31/08/2012 08:53

Fico muito feliz com este resultado!!! Parabéns e um grande abraço para a minha 
querida Rosangela e para todos que compõem este time campeão!!!! Ééééééé a 
oitava!!!!
Postado por 
Jô Cruz
 em 31/08/2012 15:05

Parabéns equipe da E.M. Evaristo de Moraes  pelo sucesso alcançado.Querida amiga
Neilda sempre arrasando nas postagens.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 01/09/2012 23:05
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 30/08/2012
<TÍTULO>
GEC Rivadávia  Corrêa é Sucesso!

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, ideb.

Bárbara Portilho, diretora do Ginásio Experimental Carioca Rivadávia Côrrea e 
toda equipe da unidade, celebram a qualidade alcançada na avaliação do IDEB (
ndice de Desenvolvimento da Educação Básica) do ano de 2011.

[FOTO]
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O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado em 2007 pelo 
INEP (Instituto Nacional de Estudos e de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira)
e representa a iniciativa de reunir num só indicador dois conceitos de grande 
import
ncia para a qualidade da educação, fluxo escolar e médias de desempenho nas 
avaliações.

[FOTO]

Bárbara, gestora do GEC e sua equipe acreditam que a 
implantação do Programa dos Ginásios Experimentais como modelo das escolas de 
tempo integral na cidade, marca um dos mais acertados projetos da Secretaria 
Municipal de Educação. Com menos de um ano de implantação, quando foram 
avaliados, quatro Ginásios Experimentais estão entre as dez escolas com maior 
IDEB da rede em 2011.

Trabalho e Sucesso 

O horário integral para professores e alunos, a utilização de novas tecnologias 
educacionais (inclusive em plataforma digital), o sistema de ensino polivalente 
e a criação de novas modalidades de ensino como: estudo dirigido, protagonismo 
juvenil, projeto de vida e eletivas, estão entre as mudanças no cotidiano 
escolar responsáveis pela grande evolução nos índices desempenho.

[FOTO]

O Ginásio Experimental Carioca Rivadávia Corrêa cresceu 74% no IDEB e obteve 
o melhor desempenho entre as escolas da 1
 CRE
.

[FOTO]

Segundo Bárbara, o trabalho foi grande, a dedicação total, mas o resultado 
MARAVILHOSO e diz que para comemorar o centenário da escola, já estão 
trabalhando por um resultado ainda melhor!

A equipe Rioeduca parabeniza os gestores, professores, alunos e pais do GEC 
Rivadávia Corrêa pelo sucesso e deseja ainda mais conquistas em 2012!!!

* 

Postagem baseada no relato de 
Bárbara Portilho, Márcia Facadio e Renata Ricoca

     

Fonte:http://gecrivacorrea.blogspot.com.br/

Página 2407



RIOEDUCA 2

Conheça melhor os trabalhos do GEC Rivadávia Corrêa acessando o blog
http://gecrivacorrea.blogspot.com.br/

Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por 
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós!

Entre em contato com o representante do Rioeduca em sua CRE e participe.

Contatos:

Rute Albanita

     Representante Rioeduca.net da 1
 CRE

     ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: @Rute_Albanita

[FOTO]

1ªcre
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns GEC Rivadávia Corrêa!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 30/08/2012 18:23

Nós não vamos parar até que cada jovem entenda que educação é uma jornada para a
vida inteira!
Postado por 
Bárbara Portilho
 em 30/08/2012 21:03

PARABÉNS A TODOS!!!!! Concordo plenamente com Bárbara... Sinto muito orgulho de 
vocês!!!!!
Postado por 
José Luiz
 em 01/09/2012 12:03

Parabéns a equipe pelo sucesso!!!
Postado por 
Hozama Moura
 em 10/09/2012 15:45
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 31/08/2012
<TÍTULO>
Semana de Educação Infantil da 6ª CRE

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, creches, educaçãoinfantil, eventos.

As Unidades Escolares, Creches e EDI
s da 6
 CRE realizaram, durante a Semana de Educação Infantil, a exposição dos projetos
desenvolvidos no bimestre. A culmin
ncia
 foi realizada no dia 25 de agosto, na praça da E. M. Max Fleiuss; onde todas as
escolas reuniram seus trabalhos, apresentaram danças e teatros e participaram de
oficinas pedagógicas.
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A 
Semana de Educação Infantil 
do Município do Rio de Janeiro foi um marco no calendário e nas ações de 
promoção e valorização da Educação Infantil, que é um espaço privilegiado para o
desenvolvimento global da criança. Com isso,
a Gerência de Educação Infantil, juntamente com as CRE
s implementaram ações específicas para o fortalecimento de políticas p
blicas relacionadas à inf
ncia.

Assim, a 
Semana de Educação Infantil 
privilegiou a integração entre a instituição educativa e a comunidade, tendo 
como promessa os diferentes olhares dos sujeitos envolvidos no cotidiano e a 
valorização da primeira inf
ncia na constituição da ser-sujeito.

A culmin
ncia da 
Semana de Educação Infantil 
aconteceu no dia 25 de agosto, na praça da E. M. Max Fleiuss. Neste dia, as 
escolas e creches apresentaram os projetos que foram desenvolvidos com suas 
crianças que promoveram a aprendizagem da
leitura e da escrita.

[FOTO]

As professoras
Patrícia Lopes 
e 
Flávia Sardinha
,
 responsáveis pela Educação Infantil na 6
 CRE, organizaram a Semana de Educação Infantil com muita competência e 
dedicação, para que ela fosse um sucesso.

No sábado, o sol nos presenteou com um lindo dia! 
A prof.
Kátia Barboza
, Gerente de Educação da 6
 CRE, e a prof.
Rejane Faria
, Coorden
adora da 6
 CRE, fizeram a abertura da culmin
ncia. A praça da E. M. Max Fleiuss estava lotada! Responsáveis, alunos, 
professores, diretores, coordenadores pedagógicos e elementos da CRE 
prestigiaram este evento tão importante para a Educação Infantil carioca.

[FOTO]
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O coral da 
E. M. Grandjean de Montigny 
fez uma belíssima apresentação do Hino Nacional acompanhado pela Banda Marcial 
da escola.

[FOTO]

O PSE apresentou um teatro falando da import
ncia da amamentação para o desenvolvimento da criança. Os responsáveis ficaram 
atentos e várias mães se emocionaram com a apresentação.

Várias oficinas foram oferecidas às crianças durante o evento. Tivemos a 
Oficina de Contação de Histórias 
realizada pelo CIEP Augusto César Sandino, pela E. M
. Ana Maria Cristina Marques Ribeiro e pela E. M. Frota Pessoa.

[FOTO]

[FOTO]

A 
Oficina de Artes 
com sucata foi realizada pelo CIEP Adão Pereira Nunes e pela C. M. Zilka 
Salaberry. A 
Oficina de Ciências 
foi ministrada pelas professoras da C. M. Yara Amaral. O EDI Prof.
 Rosenice Rocha Roque, a C. M. Zuzu Angel e a E. M. Dep. Pedro Fernandes 
relizaram a 
Oficina de Corpo e Movimento
. As crianças ficaram encantadas! Todos faziam questão de participar de todas as
atividades oferecidas!

A 
Oficina de Matemática 
f
oi oferecida pela E. M. Isaías Alves e pela E. M. Firmino Costa. As professoras 
prepararam um circuito de atividades divertidas e educativas. Esta oficina fez o
maior sucesso!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Foi uma manhã prazerosa, agradável e de muita aprendizagem! Este sucesso se deu 
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por conta da competência das professoras Flávia Sardinha e Patrícia Lopes e pelo
apoio incondicional que a equipe da GED empenhou neste evento. 

[FOTO]

O encerramento do evento foi emocionante! Todos os presentes reuniram-se no 
centro da praça em um grande círculo. Uma bela mensagem foi passada para todos e
muitos agradecimentos foram feitos pela participação de toda comunidade escolar.
A 6
 CRE demonstrou que reponsáveis e professores estão unidos em prol da 
aprendizagem da Educação Infantil.

[FOTO]

Parabéns
 a todos da 6
 CRE! Apesar de todas as dificuldades que envolvem o trabalho realizado pelos 
professores, devido à violência, o sucesso é visível! Nós somos a seXta CRE!

Envie o seu projeto para ser publicado no Portal Rioeduca! Utilize este espaço 
para divulgar o seu trabalho! Ele merece ser conhecido por todos da rede!

Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca na 6
 CRE

Twitter: @PatriciaGed

E-mail:
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Educação Infantil é sinônimo de alegria, empenho e dedicação e o que vimos neste
belo dia não foi diferente. Diretores, CPs, Pas, regentes, responsáveis, 
crianças e as meninas da GED na mesma sintonia. Isso, não tem preço! Parabéns e 
obrigado a todos!
Postado por 
KATIA BARBOZA
 em 31/08/2012 17:55

Parabéns ! Foi um evento maravilhoso e que nos deu muito orgulho em participar. 
Escolas e Creches mostraram trabalhos de excelência que desenvolvem com nossas 
crianças. Cássia
Postado por 
cassia cilene
 em 03/09/2012 20:31

Que possamos cada vez mais investir nessa fase tão importante, que é a educação 
infantil. Parabéns a 6a CRE pelo belíssimo trabalho realizado e a todos os 
envolvidos.
Postado por 
Christiane Penha
 em 06/09/2012 19:51
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 21/09/2012
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<TÍTULO>
Projeto Recreio Legal

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, projetos.

O recreio é um momento no qual deve ser respeitada a autonomia do aluno e onde 
se constroem relações e vínculos afetivos
, diz a Revista EDUCAR, divulgando
o Projeto Recreio Legal do GEC Malba Tahan
.

A Escola Municipal 
Malba Tahan é uma das escolas oficializadas em 2012 como GEC (Ginásio 
Experimental Carioca) 
e, desde maio, vem tratando o recreio de uma forma diferenciada. Alunos e 
professores constroem nesse período momentos de aprendizado em que lições de 
cidadania estão presentes nas atividades desenvolvidas.

     A Revista EDUCAR, n
 78, da APPAI (Associação de Professores Publicos Ativos e Inativos do Rio de 
Janeiro) deu ênfase a este belíssimo trabalho transformando-o numa reportagem 
registrada nas páginas 50 e 51 e como prêmio a capa da Revista. Vale a pena 
conferir.

[FOTO]

Origem do Recreio Legal no GEC Malba Tahan

Foram as observações de Fábio Fortes e Andréa Alves, ambos professores, Artes 
Cênicas e Sala de Leitura respectivamente, que levaram a equipe da direção e 
professores se engajarem no 
Recreio Legal
, onde alunos diariamente, durante uma hora, podem participar livremente de roda
de leitura, atividades esportivas e musicais, jogos de tabuleiro, grupos de RPG,
cirandas e brincadeiras com corda. De uma forma l
dica está sendo trabalhado o pedagógico, estimulando o raciocínio, a 
responsabilidade, a ludicidade, a coordenação e sincronismo, levando-os a 
desenvolverem espírito de grupo.

[FOTO]

Os resultados já estão sendo observados, segundo o relato da aluna Renata Lira, 
do 7

Página 2414



RIOEDUCA 2
 ano, durante o Encontro de CECs na 5
 CRE:

... ficávamos 8 horas no colégio e antes do projeto não tínhamos muito que fazer
nos momentos de recreio. Agora essa situação mudou radicalmente, melhorando o 
astral dos alunos e até mesmo o rendimento escolar
.

Para a Coordenadora Pedagógica, professora Valéria Menezes, a grande lição do 
Recreio Legal
foi conseguir
que os jovens se tornassem mais responsáveis por suas ações e atitudes. 
O Recreio Legal é um ato pedagógico através do qual se ensina a ter 
pontualidade, disciplina e liberdade com responsabilidade
, finaliza a CP.

O Rioeduca parabeniza ao GEC Malba Tahan pela incansável procura de caminhos que
levem seus alunos a serem, de fato, indivíduos que, inseridos na sociedade, 
saberão trilhar pelo companheirismo, pela responsabilidade, pelos ideais de uma 
sociedade mais igualitária.

Professor, mostre seu trabalho ao Mundo através do Portal Rioeduca, 

mas para isso entre em contato com o representante de sua CRE, clicando em 
SOBRE NÓS
.

Regina Bizarro é 

Professora Representante do Rioeduca 5
CRE

E-mail: reginabizarro@rioeduca.net 

Twitter: @rebiza

Facebook: 
http://www.facebook.com.br/#rebiza

Tel.: 8885-3371

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns ao GEC! Devemos aproveitar todos os momentos na escola para promover o 
desenvolvimento integra do nosso aluno!
Postado por 
Patricia Fernandes
 em 21/09/2012 08:26

Parabéns a iniciativa da escola. Também "copiamos" algumas dicas através da 
revista e funcionou bastante!
Postado por 
Cristiane Castro
 em 21/09/2012 10:49

Parabéns GEC Malba Tahan pelo "Recreio Legal".Um recereio onde desenvolva o 
respeito,a amizade e o aprender brincando é tudo de bom.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 21/09/2012 20:10

Bem legal o que essa escola vem fazendo!
Postado por 
Facbook
 em 22/09/2012 17:08

Parabéns pelo projeto realizado por vocês, acho que as crianças ficam muito mais
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centradas na atividade. Parabéns mesmo.
Postado por 
Mônica
 em 22/09/2012 19:41

Muito legal mesmo, já trabalhei com a professora Andréa e sei como é dinâmica e 
pensa nos alunos,parabéns a todos os professores!
Postado por 
Janete
 em 23/09/2012 19:22

Parabéns pela iniciativa do projeto Recreio Legal,espero que essa ideia possa se
compartilhada por todas as escolas. ERxcelente trabalho!!!
Postado por 
Fernanda Oliveira
 em 24/09/2012 10:06

Parabéns !!!! A Malba é 10 !!!
Quem sabe consigo fazer esse recreio legal na Cardeal? Beijocas pra todos vcs .
Postado por 
Ana Carla
 em 24/09/2012 18:29

São projetos como esse que nos fazem acreditar que nosso país ainda tem a chance
de ser diferente. Parabéns pelo trabalho e pelo empenho em tornar o futuro das 
crianças algo mais palpável!

Abraços!!
Postado por 
Resumo Salve Jorge
 em 08/11/2012 22:33
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 03/09/2012
<TÍTULO>
É Muito Bom Estar de Volta!

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, blogsdeescolas, eventos.

A reinauguração de um espaço escolar é sempre motivo de alegria e foi o que 
aconteceu na E. M. Abelardo Chacrinha Barbosa, no mês de agosto.

Visitando o blog desta escola, encontramos algumas publicações sobre atividades 
realizadas pelos alunos e também uma sobre a reinauguração da unidade escolar.
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[FOTO]

A E. M. Abelardo Chacrinha Barbosa ficou hospedada por dois anos e três meses 
nas dependências da E. M. Castello Branco, no Horto, enquanto seu prédio, na 
Rocinha, passava por transformações.

O dia 02 de agosto foi marcado por uma grande festa de reinauguração, onde 
compareceram a Secretária de Educação, Claudia Costin, a Coordenadora da 2
 CRE, professora Maria Inêz Brazuna, alunos, professores e demais membros da 
comunidade escolar. Afinal, este dia precisava ser celebrado com muita alegria!

[FOTO]

[FOTO]

Foi uma linda festa, com a participação do Coral Communitá, regido pela querida 
Tia Gabriela e formado por alunos, ex-alunos e funcionários da escola. É muito 
bom estar de volta!
Retirado do blog da escola.

[FOTO]

A E. M. Abelardo Chacrinha Barbosa tem como patrono um dos ícones do rádio e da 
tv brasileira, que apresentou programas de auditório nas décadas de 60, 70 e 80.
Chacrinha, como era conhecido, tinha um estilo irreverente, usava 
fantasias e criava bordões. Ajudou a lançar, em seu programa, diversos nomes da 
MPB, contribuindo com a divulgação da m
sica brasileira. ( Informações consultadas no
portal 
UOL Educação
)

Parabéns e sucesso à equipe e aos alunos da E. M. Abelardo Chacrinha Barbosa!

Conheça outra publicação sobre esta escola aqui no portal Rioeduca: 
O Rio de Janeiro Continua Lindo - Blog da E.M. Abelardo Chacrinha Barbosa

Acompanhe o trabalho da E.M. Abelardo Chacrinha Barbosa visitando seu blog 

http://abelardocbarbosa.blogspot.com.br/

Professor, o portal Rioeduca é um espaço feito por e para professores. Participe
também! Entre em contato com o representante de sua CRE para divulgar o blog ou 
projetos desenvolvidos por sua escola.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.
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Contato:

     Professora Renata Carvalho 
 Representante do Rioeduca, na 2
 CRE

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns E. M. Abelardo Chacrinha Barbosa  e sucesso .
Postado por 
Fatima  Lucia Braga
 em 03/09/2012 23:48
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 05/09/2012
<TÍTULO>
Folclore é o Tema na Escola Municipal Lima Barreto

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, projetos.
A Escola Municipal Lima Barreto dedicou o mês de agosto ao nosso Folclore.
Todas as atividades foram planejadas
em torno do tema e no dia 24 de agosto foi feita uma culmin
ncia, com exposição de trabalhos e apresentações das turmas. 
Foi uma tarde muito 
agradável embalada por cantigas, histórias
e brincadeiras.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

Muito lindas as atividades  sobre tradições no nosso povo!! Parabéns a todos da 
escola pelo belíssimo trabalho!!
Postado por 
Isabela Pires
 em 05/09/2012 09:03

É com grande satisfação que vejo essa postagem. Fui aluna e professora 
apaixonada por essa escola. Ela faz parte de muito que sou hoje como professora 
desta rede de ensino. Parabéns a todos que fazem parte desta instituição: 
direção, professores, funcionários, alunos, responsáveis e comunidade. Meu 
coração sempre estará plantado ai.
Postado por 
Andréa Barros
 em 05/09/2012 11:01

Agradecemos muito a oportunidade de podermos mostrar o nosso trabalho! Ficamos 
muito felizes...
Postado por 
Thaís
 em 05/09/2012 17:15

Ficou lindo o trabalho ,foi uma tarde muito agradavél.Gosto de apreciar o 
desenvolvimento dos alunos contando histórias,dançando aplicando o que foi 
ensinado.
Postado por 
Sonia

Página 2421



RIOEDUCA 2
 em 05/09/2012 17:20

Trabalhar Folclore é  tudo de bom pois contribuiu para aprimorar o conhecimento 
sobre tradições folclóricas e manter viva cantigas e brincadeiras folclóricas e 
infantis.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 05/09/2012 22:32

Parabéns a todos pelo ótimo trabalho e pelos excelentes resultados!!! Um grande 
abraço para Isa Pinna e toda sua equipe!!! Ééééééé da oitava!!!
Postado por 
Jô Cruz
 em 05/09/2012 23:55

Muito bom, ver nosso trabalho postado. Tem muito mais vindo, aguarde.
Parabéns a todos!
Postado por 
Heloisa Penha Pino
 em 07/09/2012 14:12
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 07/09/2012
<TÍTULO>
Mané Garrincha é Patrono!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.
A Creche Municipal Mané Garrincha orgulha-se do nome pela qual é reconhecida. 
Seu patrono teve fama mundial
devido ao talento ímpar
dentro do campo de futebol. 
A alegria e a criatividade
de Mané Garrincha também são marcas neste espaço de
Educação Infantil!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Meus contatos:
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neildasilva@rioeduca.net
Twitter
: @Prof_Neilda
Fonte: fernandodannemann.recantodasletras.com.br

[FOTO]
tweet

8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

Mané Garrincha não poderia receber melhor homenagem!!
Mais uma  Creche que assume o compromisso de proporcionar Educação de qualidade 
às nossas crianças!!
Postado por 
CIEP AMILCAR CABRAL
 em 08/09/2012 08:40

Bela homenagem ao patrono Garrincha! Eu como bom botafoguense, fiquei orgulhoso 
da matéria! Parabéns à creche que "bate um bolão" na Educação dos bebês!
Postado por 
Adriano
 em 10/09/2012 11:11
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[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 24/09/2012
<TÍTULO>
Promovendo a Paz no CIEP Mário Vaz

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, patrono, pse, riodeleitores, escola, do, amanhã.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]
tweet

10ªcre
(292)

riodeleitores
(165)

patrono
(22)

escola
(8)

pse
(6)

do
(5)

amanhã
(5)
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todos pelo incrível trabalho! Realmente merecem palmas e muitas 
palmas.
Postado por 
Cintila Damasceno
 em 24/09/2012 11:47

Parabéns a todos pelo incrível trabalho! Realmente merecem palmas e muitas 
palmas.
Postado por 
Cintila Damasceno
 em 24/09/2012 11:47

Estabelecer a cultura de paz diariamente desenvolvendo a tolerância, a 
convivência respeitosa,a amizade dos alunos realizada por meio de ações 
multiplicadoras e da consolidação de valores  que priorizem o bem comum ,a paz é
tudo de bom.Parabéns CIEP Posseiro Mário Vaz.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 24/09/2012 22:03

Parabéns ao CIEP Posseiro Mário Vaz da 10ª pelo PPP desenvolvido na sua Unidade 
Escolar “Guaratiba: Todos juntos promovendo a Paz”, que apresenta como uma das 
suas justificativas, a preocupação da unidade escolar com o quadro de violência 
ainda presente!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 15/02/2013 13:14
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 19/09/2012
<TÍTULO>
Contando e encantando no Anita

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescola, saladeleitura.

O Contando e Encantando no Anita é um projeto anual desenvolvido pelo CIEP Anita
Malfatti, da 9
 Coordenadoria Regional de Educação, de incentivo à leitura onde os alunos são 
convidados a ouvir histórias contadas através de diferentes mídias.

[FOTO]
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O projeto Contando e Encantando no Anita foi desenvolvido ao longo de quatro 
semanas e teve a participação de toda a Unidade Escolar.

O projeto tem como objetivos: 

- Promover através de atividades prazerosas o gosto por ouvir, contar e inventar
histórias;

- Favorecer o encontro entre aluno/aluno, aluno/professor, aluno/mundo real e 
mundo imaginário.

Este ano houve várias novidades. Na 
primeira semana
, quem contou a história foi o computador por meio da 
EDUCOTECA
, a biblioteca turbinada da Educopédia. Além da história do 
Macaco Garu
, as turmas assistiram a dois vídeos:

De onde vem o livro?

[VÍDEO]

The Fantastic Flying Booksof Mr Morris Lessmore, 

Vencedor do Oscar 2012 de melhor curta-metragem

[VÍDEO]

E tiveram a visita de dois personagens muito especiais que ajudaram a encantar 
ainda mais! 

Alfa e Beto
, que receberam as turmas com muita alegria.

[FOTO]

Outra novidade neste ano, na 
segunda semana
, as crianças foram ao 
cinema
 preparado com muito carinho pelas professoras 
Rita de Cássia e Maria Aparecida,
da Sala de Leitura. Na entrada, os alunos encontraram a árvore de letrinhas do 
Macaco Garu, que eles conheceram na semana anterior na Educoteca.

[FOTO]

Os alunos se encantaram com a história de 
Kiriku
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, que retrata uma lenda africana, em que um recém-nascido superdotado que sabe 
falar, andar e correr muito rápido se incumbe de salvar a sua aldeia de Karabá, 
uma feiticeira terrível que deu fim a todos os guerreiros da aldeia, secou a sua
fonte d
água e roubou todo o ouro das mulheres.
[VÍDEO]

[FOTO]

Para assitir ao vídeo clique na imagem

Na 
terceira semana
, a história 
Maria vai com as Outras
 de Sylvia Orthof 
foi contada com a ajuda de fantoches muito especiais: As próprias ovelhas.

[FOTO]

Os alunos mais uma vez se encanta

ram e se deliciaram com esta atividade que aconteceu na Sala de Leitura, um 
lugar muito especial e aconchegante.

Na 
quarta semana 
do Contando e Encantando no Anita foi mais do que especial! Uma Vovó muito 
animada tirou do seu Ba
 de Histórias o livro 
Camilão o Comilão de Ana Maria Machado.

Os alunos curtiram a história e ajudaram a Vovó, que já está muito esquecida, a 
lembrar de todos os itens que o Camilão guardou na sua cesta. Foi muito 
divertido!

[FOTO]

E foi mais um ano de sucesso deste projeto que sempre deixa um gostinho de quero
mais... Ano que vem tem mais!

Um Parabéns especial às professoras Rita de Cássia e Maria Aparecida, regentes 
da nossa Sala de Leitura.

Estas e outras atividades você encontra no 
Blog do CIEP Anita Malfatti
.
Venha compartilhar conosco suas atividades.
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Contatos da Representante da 9
 CRE:

     Prof
 Márcia Cristina Alves

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

     Tel.: 94420157

[FOTO]
tweet

9ªcre
(227)

blogdeescola
(73)

Página 2429



RIOEDUCA 2

saladeleitura
(10)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 11/09/2012
<TÍTULO>
Material Dourado na Prática da Sala de Aula

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescola, cadernospedagógicos.

A professora Maria Helena da E. M. Professor Gonçalves na 9
 Coordenadoria Regional de Educação,
vem desenvolvendo desde o início do ano, com a sua turminha do 3
 ano, um trabalho com Material Dourado e Quadro Valor de Lugar que são conte
dos propostos pelos Cadernos Pedagógicos da SME.

[FOTO]

A professora 
Maria Helena 
trabalhou com a turma 1301 conceitos da matemática, usando o Material Dourado* e
o Quadro Valor de Lugar*. O trabalho foi realizado aproveitando tarefas 
propostas pelos Cadernos Pedagógicos da Secretária Municipal de Educação. Todos 
os conceitos de cálculos foram revisados usando o Material Dourado. A turma 
gosta muito de
trabalhar com o material, que é de fácil manuseio e proporciona uma aprendizagem
rápida, l
dica e eficiente.

Pelas fotos dá para perceber a animação e concentração da turma na atividade! 

Parabéns, turminha!

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

Na Semana da Capacitação de Alfabetização do 1
 ao 3
 ano, que aconteceu no dia 31 de julho no auditório da 9
 CRE, a professora Maria Helena, foi convidada pela professora Natani, da equipe
da GED (Gerência de Educação) da 9
 CRE, para realizar uma oficina de Material Dourado. 

A participação dos professores foi enorme e a oficina foi um sucesso, como 
podemos constatar pelas fotos.

[FOTO]

*Material Dourado:

     A utilização do Material Dourado ajuda 
na compreensão do Sistema de Numeração Decimal posicional no qual está baseada a
escrita numérica tanto aqui no Brasil quanto na maioria dos demais países do 
mundo, além de auxiliar na aprendizagem dos métodos para efetuar operações 
fundamentais (algoritmos).

No ensino tradicional, as crianças acabam 
dominando
 os algoritmos a partir de treinos cansativos, mas sem conseguirem compreender o
que fazem. Com o Material Dourado a situação é outra: as relações numéricas 
abstratas passam a ter uma imagem concreta, facilitando a compreensão. Obtém-se,
então, além da compreensão dos algoritmos, um notável desenvolvimento do 
raciocínio e um aprendizado bem mais agradável.

O Material Dourado faz parte de um conjunto de materiais idealizados pela médica
e educadora italiana Maria Montessori.
Fonte:
http://casadamatematica.blogspot.com.br/2008/08/material-dourado.html
 (acesso em09/09/2012)

*Quadro Valor de Lugar:

     O nome diz tudo. Refere-se ao conceito 
de distribuir corretamente os algarismos de um n
mero nas ordens das unidades, dezenas e centenas, em cada uma das classes que 
formarem, as quais podem ser das unidades, dezenas, centenas, etc.

Parabéns professora Maria Helena pelo excelente trabalho desenvolvido e a equipe
da E. M. Professor Gonçalves por manter o blog da escola atualizado 
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possibilitando desta forma o compartilhamento das suas atividades.

Estas e outras atividades podem ser vistas no Blog da escola clicando na imagem 
abaixo:

[FOTO]

Venha compartilhar conosco suas atividades.

Entre em contato com a representante da sua CRE, 

basta clicar na página 
Sobre Nós 
do Portal Rioeduca.

Contatos da Representante da 9
 CRE:

Prof
 Márcia Cristina Alves

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

blogdeescola
(73)

cadernospedagógicos
(1)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 26/09/2012
<TÍTULO>
Saúde bucal na Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, rio, saudável, pse.
O programa de sa
de bucal confirma a excelente articulação que vem acontecendo desde 2009, entre 
as secretarias municipais de Educação e de Sa
de da Prefeitura do Rio, que, de forma conjunta, constroem propostas de solução 
para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.

Localizada na Avenida João XXIII com Rua 16, no bairro de Santa Cruz, Zona Oeste
do Rio de Janeiro, a Clínica da Família Ernani de Paiva Ferreira Braga, 
inaugurada em 27 de junho de 2012, já atendeu mais de 27 mil pessoas, 
contribuindo para fazer a cobertura de 96,4% da Área de Planejamento AP 5.3, da 
19
 Região Administrativa.

[FOTO]

[FOTO]

Com duas equipes de Sa
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de Bucal, a Clínica da Família Ernani Braga vem atendendo às escolas localizadas
no eixo da Avenida João XXIII, com as escolas Liberdade, CIEP Papa João XXIII, 
Escola Municipal Zulmira Telles, E. M Professora Dione Felisberto de Carvalho, 
Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes, entre outras.

Na semana reservada à campanha pela sa
de bucal, realizada de 27 a 31 de agosto na Escola Municipal 10.19.047 Joaquim 
da Silva Gomes, da 10
 CRE, foram atendidos cerca de 1000 alunos, dos três turnos, sendo que os do 
primeiro e segundo turnos participaram de palestras, receberam orientação sobre 
os cuidados que devem ter com a higiene bucal e receberam kits contendo fio 
dental, pasta e escova de dente e aplicação do fl
or, além da prática individual da escovação.

Os alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos, o PEJA, receberam o mesmo
kit, com orientações sobre o programa em sala de aula, repassadas pelos 
professores.

Na Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes, o Programa de Sa
de Bucal contou com a participação da odontóloga Dr
 Sílvia, e com o apoio das técnicas em Kátia Cristina e Adelina.

Após a palestra os alunos foram conduzidos em grupos para receberem a aplicação 
do fl
or e orientação sobre a forma correta para a escovação dos dentes.

Durante a realização da campanha pela sa
de bucal, com todos os alunos sendo examinados por profissionais especializados 
em Odontologia, foram selecionados aqueles que apresentaram algum tipo de lesão 
na boca, para serem encaminhados à Clínica da Família Ernani Braga, onde serão 
atendidos com prioridade e emergência em busca da solução dos problemas 
decorrentes.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

A campanha de sa
de bucal na Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes acontece uma vez por ano e 
os alunos, de modo geral, têm demonstrado grande interesse em participar das 
ações relacionadas ao programa.

[FOTO]
tweet
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(5)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns! Campanha como estas fazem a diferança na vida dos alunos,
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 26/09/2012 22:09

Esta iniciativa é sensacional pois leva conhecimentos básicos para a prática 
diária, não só dos alunos, como também por meio destes, inseri-las no cotidiano 
familiar, atingindo a todos da importância preventiva da saúde bucal.nParabéns! 
Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes e toda 10ª CRE e SME!
Postado por 
Helena (by troia)
 em 14/02/2013 13:23

Página 2435



RIOEDUCA 2
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 04/09/2012
<TÍTULO>
Encontro de Professores da 10ª CRE

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, realfabetização, aceleração, instituto, ayrton, senna.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[VÍDEO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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10ªcre
(292)

aceleração
(2)

realfabetização
(1)

instituto
(1)

senna
(1)

ayrton
(1)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todos os profissionais que trabalham com o os Projetos do IAS, em 
especial aos que trabalham com o Realfa 2B (Fórmula da Vitória), com quem estive
de fevereiro a abril! Beijos, Eliane Atallah! Beijos, Professores queridos!
Postado por 
Erika Ferraz Ueoka Machado dos Santos
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 em 04/09/2012 14:47
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 03/09/2012
<TÍTULO>
Semana da Educação Infantil

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, eventos, semana, da, educação, infantil.

A Creche Municipal Sempre Vida Parque da Conquista está localizada na Rua Carlos
Seidl, 950, Caju . A unidade conta com turmas do Maternal I e Maternal II e 
investe na qualidade do atendimento às crianças pequenas. Na Semana da Educação 
Infantil, as famílias tiveram a oportunidade de conhecer ainda mais o trabalho 
desenvolvido na creche.

[FOTO]

A 
Semana da Educação Infantil do Município do Rio de Janeiro
, instituída pelo decreto municipal n
 35028, lei estadual n
 6149 e 
lei federal n
 12.602, de 03 de abril de 2012, 
é um marco no calendário e nas ações de promoção e valorização da Educação 
Infantil no município do Rio de Janeiro.

Durante a semana de 20 a 24 de agosto, a Creche Sempre Vida Parque da Conquista 
recebeu as famílias em seus espaços. Os pais interagiram com as crianças, 
participando da rodinha, atividades e brincadeiras. Durante os cinco dias, os 
responsáveis se uniram aos educadores da creche e a seus filhos para relembrar 
tempos da inf
ncia. Brincaram de roda, fizeram recorte e colagem, sujaram-se de tinta guache 
ao pintarem personagens do folclore brasileiro. Foram momentos maravilhosos de 
sorrisos, abraços e muito afeto!

[FOTO]

Dia 25 de agosto, sábado, aconteceu a culmin
ncia da Semana da Educação Infantil no Campo de Santana, Centro. 
Foi uma manhã alegre e colorida, na qual todas as creches 
da Primeira Coordenadoria Regional de Educação mostraram os trabalhos que 
realizaram durante toda a semana. Quanta qualidade há nas creches cariocas!!

[FOTO]
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A educação infantil é um tempo e espaço privilegiados para o desenvolvimento 
global da criança. A Semana da Educação Infantil foi um sucesso pois privilegiou
a integração entre a instituição educativa e a comunidade.

O Rioeduca parabeniza a Creche Parque da Conquista e a todas as creches pelo 
empenho nesta semana tão linda e repleta de aprendizagens!

Veja mais trabalhos da Creche Sempre Vida Parque da Conquista acessando o blog 
da unidade.
http://crecheparqueconquista.blogspot.com.br/

Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e

os projetos desenvolvidos por sua escola. Aproveite este espaço que é feito para
nós!

Entre em contato com o representante do Rioeduca em sua CRE e participe.

Contatos:

Rute Albanita

     Representante Rioeduca.net da 1
 CRE

     ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: @Rute_Albanita

[FOTO]
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(210)

educação
(73)

infantil
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da
(3)

semana
(1)

<COMENTÁRIOS>

Que lindo o trabalho da Creche Municipal Sempre Vida Parque Conquista. A "Creche
dos Sonhos" é mesmo um lugar de gente feliz! Parabéns para vocês todas meninas!!
Postado por 
Ana Accioly
 em 03/09/2012 09:06

Parabéns a todos os funcionários , professores e diretores da Creche Parque da 
Conquista pelo belo trabalho desenvolvido na Semana de Alfabetização, junto aos 
alunos e responsáveis. Muito boa a idéia de fazer a Culminância do Projeto no 
Campo de Santana, num lugar cercado pelo verde.Dá para ver na carinha dos alunos
a alegria que estavam sentindo.Felicidades a todos!
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 03/09/2012 09:52

Toda a equipe da Creche está de parabéns!!!
Assim se faz uma educação de qualidade!!!
Postado por 
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Hozama MOura
 em 03/09/2012 16:56

Parabéns C.M. Sempre Vida Parque da Conquista
Postado por 
Fatima Lucai Braga
 em 03/09/2012 23:20

Parabéns Creche Municipal Sempre Vida Parque da Conquista .Amo de paixão o 
trabalho desenvolvido pelas Creches da PCRJ,
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 03/09/2012 23:50

PARABÉNS a todos os envolvidos... belo trabalho...
Postado por 
josé luiz
 em 04/09/2012 22:20

gostei muito desse esportes foi divertido!
Postado por 
ana beatriz
 em 06/09/2012 10:11
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 06/09/2012
<TÍTULO>
Lições de História, Encanto e Beleza no Passeio ao Corcovado

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

A Escola Municipal Marechal Espiridião Rosas esta localizada no bairro do Caju, 
zona portuária do Rio de Janeiro, dentro da vila militar que pertence ao Arsenal
de Guerra. No mês de agosto, a equipe de professores levou os alunos para mais 
um passeio cultural, e desta vez foi no Corcovado.

[FOTO]

Os alunos do 3
, 4
 e 5
 anos da Escola Municipal Marechal Espiridião Rosas tiveram a rica oportunidade 
de visitar o Corcovado. Eles ficaram encantados com a beleza ímpar do passeio a 
uma das sete maravilhas do mundo moderno. A garotada se divertiu com a aventura 
de embarcar no histórico e charmoso trem e 
atravessar a belíssima mata atl
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ntica, pertencente ao Parque Nacional da Tijuca.

CULTURA , BELEZA E APRENDIZAGEM

[FOTO]

Enquanto admiravam a natureza ao redor e escutavam o cantar dos passarinhos, 
aprendiam sobre a história do Corcovado e sua import
ncia para o turismo da cidade maravilhosa.

[FOTO]

O passeio proporcionou até mesmo um interc
mbio cultural entre os alunos da Espiridião Rosas e vários turistas de 
diferentes países. Muitas crianças aproveitaram para colocar o inglês em prática
! 

[FOTO]

Ao final do passeio, os alunos estavam felizes com tudo que viram e aprenderam. 
Os olhos brilhavam de encanto com as novas descobertas e puderam constatar o que
sempre ouviram sobre o Corcovado - Cartão Postal do Rio de Janeiro. A turma foi 
un
nime ao afirmar que querem conhecer ainda mais as belezas da cidade onde estudam
e vivem.

Para ver mais imagens do passeio, acesse o blog da escola 
clicando 
AQUI

Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por 
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o 
representante do Rioeduca em sua CRE e participe.

Contatos:

Rute Albanita

     Representante Rioeduca.net da 1
 CRE

ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: @Rute_Albanita

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

Lindo passeio! Os alunos devem ter amado.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 06/09/2012 20:58

Parabéns aos alunos e professores da Escola Municipal Marechal Espiridião Rosas.
Muito legal esse passeio.Com certeza será inesquecível para todos...
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 07/09/2012 22:51

Nosso Rio é lindo e nossas crianças merecem ver essa beleza de perto!!! 
Parabéns!!!!
Postado por 
Hozama Moura
 em 10/09/2012 15:44
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Esse passeio certamente vai marcar a vida das crianças.
Postado por 
Robson
 em 10/09/2012 16:08

Que bacana esse passeio... nossas crianças do Caju precisam desse tipo de 
atividade! Parabéns a todos os envolvidos....
Postado por 
josé luiz
 em 12/09/2012 08:25
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 10/09/2012
<TÍTULO>
Talentos do Rio na III Mostra de Ciências

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

A Escola Municipal João de Camargo está situada Rua Ricardo Machado, n
 633, em São Cristóvão. Atualmente atende a 25 turmas, divididas em dois turnos 
da Educação Infantil ao 5
 ano do Ensino Fundamental. No dia 28 de agosto, a unidade participou da III 
Mostra Regional do Programa Ciência Hoje de Apoio à Educação das Crianças.

[FOTO]

O Programa Ciência Hoje de Apoio à Educação (PCHAE) 
é um projeto do Instituto Ciência Hoje (ICH), reconhecido como uma tecnologia 
social inovadora para a educação, por meio da alfabetização científica.
Neste projeto, o professor é considerado um agente transformador da educação, e 
seu objetivo é conquistar cada vez mais a participação dos alunos em aula e 
incentivar a pesquisa. Os professores também podem contar com o apoio da revista
Ciência Hoje das Crianças .

No final do mês de agosto, a Escola Municipal João de Camargo participou da III 
Mostra Regional do Programa Ciência Hoje de Apoio à Educação das Crianças. O 
evento organizado pela 1
. CRE foi realizado no Clube dos Servidores Municipais.

A turma 1501 foi orientada pelo professor André Nogueira e apresentou dois 
experimentos científicos: o 
Submarino
 e o 
Campo magnético
. Já a turma 1502, orientada pela professora Regina Célia, organizou jogos de 
raciocínio lógico-matemático, inspirados em uma das sessões da Revista CHC. Os 
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alunos da turma 1503, juntamente com professora Marcela, apresentaram um jogo da
memória sobre alguns pontos turístico de nossa cidade.

[FOTO]

O evento foi um sucesso e as crianças puderam constatar como estudar ciências é 
importante. Além de despertar a curiosidade, também pode ser muito divertida.

Saiba mais sobre o assunto , clicando nos links abaixo:
Blog da Escola Municipal João de Camargo
Ciência Hoje das Crianças

PCHAE na Sala de Aula

Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por 
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o 
representante do Rioeduca em sua CRE e participe.

Contatos:

Rute Albanita

     Representante Rioeduca.net da 1
 CRE

ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: @Rute_Albanita

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Ciências sempre encanta os alunos e professores... Muito bem trabalhado. Estão 
de Parabéns!!!!
Postado por 
Hozama Moura
 em 10/09/2012 15:37

Ciências sempre encanta os alunos e professores... Muito bem trabalhado. Estão 
de Parabéns!!!!
Postado por 
Hozama Moura
 em 10/09/2012 15:37

A ciência na infancia é mesmo muito importante! Parabéns a escola João de 
Camargo!
Postado por 
elisete
 em 10/09/2012 16:05

PARABÉNS a todos os envolvidos neste belo projeto. Essa escola é um "TALENTO" 
só!!!
José Luiz - 1ª CRE
Postado por 
josé luiz
 em 12/09/2012 08:23
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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Segunda-feira, 01/10/2012
<TÍTULO>
Passos iniciais para a alfabetização na Creche Municipal Zacarias

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, educação, infantil.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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10ªcre
(292)

educação
(73)

infantil
(14)

<COMENTÁRIOS>

Competência e um equipe onde cada profissional é voltado para seu trabalho faz o
sucesso da C. M Zacarias! A Creche é a base de uma educação de excelência que 
desejamos para o nosso aluno. Parabéns a direção e a todo corpo docente e 
discente! O Blog de vocês está muito bom!
Postado por 
Helena (by troia)
 em 13/02/2013 00:54
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 04/09/2012
<TÍTULO>
O Menino que Mora no Meu Coração

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, educação, infantil.

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet

10ªcre
(292)

educação
(73)

infantil
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(14)

<COMENTÁRIOS>

Adorei ver o trabalho no site,é muito bom poder compartilhar experiências que 
deram certo com outros colegas!
Postado por 
Cintia Farag
 em 04/09/2012 20:40

Parabéns professora pelo magnífico trabalho Arte-Educação que você realiza!
Deus a abençoe e às crianças a sua volta!
Ivan Cruz
Postado por 
ivan cruz
 em 06/09/2012 12:52
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 05/09/2012
<TÍTULO>
Construindo a Autonomia

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, protagonismojuvenil, blogsderioeducadores.

A Prof.
 Vera Santana e sua turma do programa Autonomia Carioca da E. M. Roberto Magno 
de Carvalho, da 3
 CRE, registram suas conquistas e ações em seu blog. Vamos conferir?

Alunos com defasagem idade x série de, pelo menos, dois anos são atendidos no 
programa Autonomia Carioca. O objetivo é acelerar o aprendizado do aluno para 
que ele possa concluir o ensino fundamental. Os alunos estudam por módulos 
através de apostilas e teleaulas. A prof.
 Vera Santana, de Língua Portuguesa, os acompanha nessa trajetória. No blog 
Autonomia Carioca 
 E.M. Roberto Magno
, eles registram, mês a mês, o Memorial da turma.

[FOTO]

Os alunos registram suas impressões sobre as atividades realizadas, digitam seus
textos que são salvos e publicados periodicamente pela professora Vera no 
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memorial digital da turma. Além disso, ficam registradas as capacitações pelas 
quais a professora passou e as atividades que apresentam as disciplinas do 
ensino fundamental de forma diferenciada. O foco é o uso cotidiano das 
habilidades matemáticas e científicas.

[FOTO]

O prazer de aprender, muitas vezes perdido nos anos anteriores, também é 
resgatado. A experimentação e a curiosidade são trabalhadas bem como a 
capacidade de expressão escrita. O aprender a aprender é estimulado para que o 
aluno adquira autonomia para ser agente de seu próprio aprendizado. Os diversos 
suportes apresentados proporcionam um aprendizado mais amplo que atende as 
diferentes maneiras de aprender dos alunos.

[FOTO]

As artes não ficam de fora, já eles são incentivados a afirmar suas identidades 
e registrar suas percepções do mundo. Nos relatos, a timidez vai dando lugar ao 
posicionamento mais crítico. O mundo vai sendo lido do ponto de vista de cada 
um.

[FOTO]

Acessem o 
blog
 e sigam as ações dessa turma e sua professora construindo a autonomia.

[FOTO]

[FOTO]

Imagens e informações retiradas do blog

Contate-nos

angela.freitas@rioeduca.net

twitter 
@angeladario

facebook 
Angela Regina de Freitas

[FOTO]
tweet
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3ªcre
(223)

protagonismojuvenil
(73)

blogsderioeducadores
(64)

<COMENTÁRIOS>

Fiquei feliz em ver o trabalho e as ações realizadas pelos meus alunos. Eles vão
adorar. 
Vera Lúcia
Postado por 
Vera Lúcia
 em 05/09/2012 19:22

O Projeto Autonomia carioca por ter uma metodologia diferenciada das turmas 
regulares veio para motivar o aluno a ter interesse e prazer de aprender.A 
experimentação,a curiosidade  o desenvolvimento da capacidade de escrever são 
estimulados diariamente para que o aluno se torne agente de seu aprendizado.Um 
projeto que é de grande valia para os alunos defasados idade-série devido a 
diversos fatores ocorridos em sua vida escolar.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 05/09/2012 22:43
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Parabéns Vera pelo seu trabalho!!!
Postado por 
Alessandra
 em 06/09/2012 12:51
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 07/09/2012
<TÍTULO>
Sucesso da 3ª CRE no IDEB 2011

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, gec, protagonismojuvenil, visitas.

Os n
meros do IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica ajudam a montar o 
perfil da ensino fundamental no país. O GEC Bolívar e a E. M. Jean Mermoz vão 
nos mostrar o que há por trás dos n
meros.

A receita parece simples quando lemos a definição de IDEB do 
Portal MEC
: 
 O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado em 2007 para 
medir a qualidade de cada escola e de cada rede de ensino. O indicador é 
calculado com base no desempenho do estudante em avaliações do INEP e em taxas 
de aprovação. Assim, para que o IDEB de uma escola ou rede cresça é preciso que 
o aluno aprenda, não repita o ano e frequente a sala de aula.
 Porém, muito trabalho precisa ser bem feito para que o sucesso no índice seja 
comemorado. A 3
 CRE, representada pelo GEC Bolívar e pela E. M. Jean Mermoz, figuram entre as 
dez melhores da rede tanto no 1
 quanto no 2
 segmento do ensino fundamental. Vamos conhecer um pouco das ações que as 
levaram a este resultado.

O GEC Bolívar atingiu o nível de excelência, mesmo em seu primeiro ano de 
funcionamento. O projeto de uma escola com uma estrutura diferenciada em que o 
aluno é agente de seu aprendizado deve estabelecer um projeto de vida e 
trabalhar para a realização dele mostrou-se viável e proveitoso. O protagonismo 
juvenil é estimulado como já vimos aqui no post 
Protagonismo Juvenil no GEC Bolívar 3
 CRE
 e também na organização do 
Blog Bolívar
.
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[FOTO]

Segundo a diretora Jacira Cerqueira, 
 com a implantação do GEC, conseguimos ter uma visão mais uniforme da Escola. 
Ampliamos o tempo de Centro de Estudos e o aluno não é mais o aluno da turma 
tal
. Ele é aluno da Escola toda.
 O GEC funciona em turno 
nico. Então, o aluno tem mais tempo para se dedicar aos estudos e está em 
permanente interação com seus professores. A família também está cada vez mais 
próxima e participativa. 
 Os recursos da Educopédia e dos Cadernos Pedagógicos 
 além de 
 muito suor, muito trabalho e muita alegria de dirigir esta Escola
 também contribuíram para o alcance de índices tão satisfatórios.

[FOTO]

Já a Escola Municipal Jean Mermoz só passou a funcionar em turno 
nico em 2012. Então, a diferença, segundo a diretora Silvia Delmondes, é a união
e a dedicação da equipe. A professora Janete Guedes, responsável pelo 5
 ano da escola, já tem 30 anos de experiência em educação p
blica. Ela ressalta a maneira como a escola trabalha unida pelo sucesso dos 
alunos como figura no Projeto Político Pedagógico deles: Juntos e Unidos.

[FOTO]

Prof.
 Janete Guedes, a diretora Silvia Delmondes, a funcionária Odete e a equipe 
gestora.

Aqui, também o aluno é 
de todos, sempre. E, desde a Educação Infantil, é envolvido pelo desejo de uma 
educação de qualidade, apesar de qualquer dificuldade. Os alunos são preparados 
pra este sucesso.

[FOTO]

Estar entre os melhores índices não é novidade. No IDEB de 2009 e no IDE-RIO de 
2010, a escola já apresentava n
meros excelentes. Além de ter sido certificada entre as 40 melhores do Prêmio 
SESI. As premiações são expostas com orgulho na entrada da escola e no 
Blog da Jean Mermoz.

[FOTO]

N
meros satisfatórios são belos de se ver, mas rostos e escolas din
micas em busca de uma educação p
blica de qualidade nos fazem acreditar na superação de todos os problemas. A 
alegria que emanava do e-mail de resposta do GEC Bolívar e de toda a equipe que 
me recebeu na E. M. Jean Mermoz é mais do que a sensação do dever cumprido. É 
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esperança de um futuro melhor para cada aluno atendido nestas unidades 
escolares.

s escolas da 3
 CRE, que atingiram suas metas, superaram-se e superam todos os dias: PARABÉNS!

Contate-nos

angela.freitas@rioeduca.net

twitter 
@angeladario

facebook 
Angela Regina de Freitas

[FOTO]
tweet

3ªcre
(223)

protagonismojuvenil
(73)

gec
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visitas
(62)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns ao GEC Bolívar e a E.M. Jean Mermoz! Muito sucesso a vocês!
Postado por 
Renata Carvalho
 em 07/09/2012 08:00

Conheço as duas Diretoras - a Jacira, companheira de GEC e a Silvia do curso MBA
em Gestão. As duas são exemplos de grandes gestoras desta rede. Parabéns a essas
colegas e muito sucesso sempre!
Postado por 
Fátima
 em 07/09/2012 18:11

Parabéns as duas escolas, que mostram que é possível fazer uma educação pública 
de qualidade.
Postado por 
Hozama Moura
 em 11/09/2012 13:55

Parabéns!!! É muito bom ver o trabalho acontecendo em prol de um educação 
pública de qualidade.
Postado por 
Elidia
 em 12/09/2012 20:09
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 03/10/2012
<TÍTULO>
Alunos do 9º ano fazem cronologia da Segunda Guerra Mundial em mangá

<TAGS>
Tags: 
10ªcre.

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet

10ªcre
(292)

<COMENTÁRIOS>

Sinvalndo, agradeço muito o seu apoio em divulgar o trabalho dos meninos. Mas 
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eles ficaram tristinhos porque seus nomes não foram citados. Então lá vai: 
Thiago Arileno - o "cara das idéias"; Robson Nunnes - o "designer" e Mayara 
Lessa - quem organizou as ideias dos dois e escreveu os textos.

E, sobre o trabalho na Joaquim, não foi 6º ano, foi o 7º. Lembro bem qual turma 
foi: aquela 1704 bem moleca, mas que mandou bem na hora de expressar informações
através de desenhos. 

Bom, continuo contando com seu apoio e, assim que possível, continuarei mandando
amostras da produção dos artistas de Guaratiba.

Beijo,

Fátima, mais conhecida como Musa da História.
Postado por 
Fátima Aparecida Costa Veiga
 em 09/10/2012 18:23

Parabéns a Escola Municipal Tatiana Chagas Memória e especial a Professora 
Fátima Aparecida Costa Veiga com quem tive oportunidade de trabalhar e ver o 
excelente trabalho que desempenha com seus alunos.  Parabéns a Coordenadora 
Gracinha Muller por ter profissionais de qualidade na sua Coordenadoria!
Postado por 
Helena (by troia)
 em 09/02/2013 16:40
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 04/09/2012
<TÍTULO>
Escolas da 10ª CRE na Abertura da Semana da Pátria

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, rio, cidadania, evento.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Página 2458



RIOEDUCA 2

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

O desfile deste domingo, 2 de setembro de 2012, começou com a participação dos 
militares e contou também com diversos órgãos da Prefeitura, incluindo 
representações dos funcionários que fazem o acompanhamento no Ônibus da 
Liberdade, equipes da Cidade das Crianças, da Vila Olímpica, das Clínicas da 
Família, entre outras.

[FOTO]
tweet
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10ªcre
(292)

evento
(29)

rio
(19)

cidadania
(11)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 04/09/2012
<TÍTULO>
A 2ª CRE em Busca da Educação de Qualidade

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, entrevistas.

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
 IDEB é uma avaliação criada pelo Governo Federal para medir a qualidade das 
escolas e redes de ensino. Nesta publicação, conheceremos mais duas escolas da 2
 CRE que se destacaram nesta avaliação. 

Hoje falaremos sobre a E. M. Alberto Barth e a E. M. Sérgio Vieira de Mello, que
também superaram desafios e se destacaram no IDEB 2011, buscando uma educação de
qualidade.

A E. M. Alberto Barth está localizada no bairro do Flamengo e se destacou no 
IDEB 2011 conseguindo a nota 7.4. A professora Regina Célia Pimenta, diretora da
unidade escolar, respondeu algumas perguntas do portal Rioeduca, contando sobre 
a trajetória que levou a este desfecho de sucesso.

[FOTO]

Rioeduca: A que se deve o desfecho com sucesso no IDEB? A escola criou alguma 
estratégia especial?
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Diretora Regina Célia:
 A união, o desejo de fazer acontecer da grande maioria, que foi sendo 
conquistada através de conversas, esclarecimentos, solicitações e notórios 
convites. Sem d
vida, tudo isso contribuiu, e muito, para o sucesso.

Rioeduca: Como a equipe da E. M.
 Alberto Barth se sente ao saber do bom desempenho da unidade escolar no Índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica 
 IDEB?

Diretora Regina Célia
: Não só a nossa equipe, mas também grande parte da comunidade se sente muito 
feliz e almejando melhorar mais e mais o desempenho de nossa Unidade Escolar.

[FOTO]

E. M. Sérgio Vieira de Mello

A E. M. Sérgio Vieira de Mello, localizada no bairro do Leblon, tem à frente da 
direção a professora Catarina das Graças Barbosa. A unidade escolar também 
demonstrou bom resultado na avaliação do IDEB 2011 aumentando sua nota para 7.0.

[FOTO]

Sabemos que para alcançar estes avanços, confirmados pela avaliação do IDEB, 
existe um empenho por parte da direção, professores e alunos.
 E para falar sobre isto, a diretora Catarina também respondeu as perguntas do 
portal Rioeduca.

Rioeduca: A que se deve o desfecho com sucesso no IDEB? A escola criou alguma 
estratégia especial?

Diretora Catarina
: O grupo de professores da escola é bem comprometido. As professoras do 5
 ano se empenharam em formular exercícios e simulados para aplicar aos seus 
alunos ao longo do ano. Professores de outras séries também contribuíram com 
suas sugestões. A análise constante dos resultados dos 
simulados da escola
 serviu de par
metros para novos desafios e, assim, no 
ltimo bimestre, já foi possível perceber o avanço significativo das turmas de 5
 ano.
 Cerca de 10 alunos nossos conseguiram ingressar no Colégio Pedro II.
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[FOTO]

Rioeduca: Como a equipe da E. M. Sérgio Vieira de Mello se sente ao saber do bom
desempenho da unidade escolar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
 IDEB?

Diretora Catarina:
 Estamos muito felizes, com a autoestima elevadíssima e cientes de que o êxito é
de todos e que não seria possível sem a nossa união. Nossa certeza é de que não 
vamos nos acomodar com este resultado. Buscaremos índices ainda melhores.

[FOTO]

Parabéns a estas unidades escolares que superaram desafios e alcançaram bom 
desempenho no IDEB 2011. Sucesso a vocês! 

Conheça mais sobre o trabalho destas escolas visitando seus blogs

E. M. Alberto Barth 

E. M. Sérgio Vieira de Mello

Professor, o portal Rioeduca é um espaço feito por e para professores. Participe
também! Entre em contato com o representante de sua CRE para divulgar o blog ou 
projetos desenvolvidos por sua escola.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Contato:

     Professora Renata Carvalho 
 Representante do Rioeduca, na 2
CRE

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet
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2ªcre
(192)

entrevistas
(28)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns E. M. Alberto Barth e  E. M. Sérgio Vieira de Mello pelo resultado no 
IDEB.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 05/09/2012 00:13
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 11/09/2012
<TÍTULO>
Espaço Virtual da E. M. Albert Einstein

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, blogsdeescolas, maratonaabl.
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 A Escola Municipal Professor Albert Einstein está localizada na Barra da 
Tijuca, dentro do Condomínio Novo Leblon,  e atende alunos do 6º ao 9º ano do 
Ensino Fundamental. O blog da unidade escolar foi criado no final de 2011, mas a
partir de junho deste ano, é que tem divulgado atividades desenvolvidas na 
escola.

[FOTO]

No mês de agosto, é possível ver no Espaço Virtual da Escola Albert 
Einstein os alunos  e as professoras Patrícia, de Língua Portuguesa e Cláudia e 
Cynthia, da Sala de Leitura, no auditório da 7ª CRE, assistindo ao lançamento da
Maratona Escolar da ABL 2012. O evento, que aconteceu no dia 10 de agosto,  
contou  com a empolgante palestra do professor  Evanildo Bechara, que falou um 
pouco sobre a vida e obra do autor homenageado  Ariano Suassuna.

[FOTO]

As turmas de 8º e 9º anos da Escola  estão participando das rodas de leitura dos
livros de Ariano, desde o dia 20 de agosto na Sala de Leitura Guimarães Rosa.Os 
alunos têm à sua disposição um cardápio literário, com a história de Ariano 
Suassuna e a sinopse de cada livro disponível deste autor na Sala de Leitura, 
bem como os exemplares da obra, que lerão junto com as professoras de Sala de 
Leitura.

[FOTO]

[FOTO]

 Os professores de Língua Portuguesa também participarão do projeto ministrando 
oficinas de redação e participando das rodas de leitura com os alunos. Ao final 
dos encontros literários na Sala de Leitura, os alunos participarão da Maratona 
Escolar ABL 2012 com suas redações sobre a vida e obra de Ariano Suassuna.

O regulamento da Maratona Escolar ABL 2012 está disponível nas escolas 
municipais do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

Clique na imagem abaixo e  acesse o blog para conhecer mais o trabalho da 
escola:

[FOTO]

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!     

CONFIRAM, NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE
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     E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

     RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: 
QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php

[FOTO]
tweet

blogsdeescolas
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7ªcre
(192)

maratonaabl
(1)
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns equipe! Muito legal divulgar o que fazem. Continuem nos inspitrando!
Postado por 
Dilma Vianna
 em 11/09/2012 10:39
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 13/09/2012
<TÍTULO>
E. M. Rio das Pedras e um Projeto de Dar Água na Boca!

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos.

A Escola Municipal Rio das Pedras atende cerca de mil e cem alunos do 7
 ao 9
 anos do Ensino Fundamental. Um prédio novo para a unidade escolar foi 
inaugurado agora em agosto. Desde
 2009, os
 alunos da E. M. Rio das Pedras estudavam na E. M. Rep
blica da Colômbia por causa do desabamento da antiga Escola.

[FOTO]

A professora de História Katia Baptista da Costa, da Escola Rio das Pedras, 
resolveu complementar o conte
do sobre as civilizações Asteca, Maia e Inca de uma forma diferente na turma 
1703. Percebendo a necessidade de
 levantar a autoestima dos alunos e propiciar reflexões sobre amizade, troca
 e generosidade desenvolveu uma atividade de criação de bolos. O grande 
diferencial: os bolos foram feitos
 em formatos arquitetônicos de pir
mides ou com a utilização de desenhos das culturas dos povos estudados.

[FOTO]

A ideia surgiu
 no mês de junho, quando os alunos ainda estudavam na E. M. Rep
blica da Colômbia e iniciavam o estudo das grandes civilizações da América 
pré-colombiana. A professora Katia via que a turma 1703 era
 uma turma agitada e que precisava de um incentivo a mais.

Foi assim que surgiu a ideia do trabalho em grupo, em que todos fabricariam um 
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bolo que remetesse de alguma forma a cultura desses povos. Portanto, os bolos 
foram feitos pelos próprios alunos, em grupos. Ao ser inaugurada a escola nova, 
essa atividade teve seu término lá.

[FOTO]

[FOTO]

O refeitório foi
utilizado
 para fazer a atividade e foi muito interessante porque a turma se comportou 
maravilhosamente bem, trocando os diferentes modelos de bolos, entre eles. No 
final, foi feita uma reflexão conjunta sobre a import
ncia da solidariedade em nossas vidas.

[FOTO]

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM, NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php

     Professora Roberta Vitagliano - 
Representante Rioeduca 7
CRE

     email : 
robertavitagliano@rioeduca.net

     twitter: @robertacarmina

[FOTO]
tweet

Página 2467



RIOEDUCA 2
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(334)

7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Amei a produção de bolo realtivo ao estudo das grandes civilizações da América 
pré-colombiana.Lindo! Parabéns a todos os alunos envolvidos neste projeto.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 13/09/2012 17:59

Amei a produção de bolo realtivo ao estudo das grandes civilizações da América 
pré-colombiana.Lindo! Parabéns a todos os alunos envolvidos neste projeto.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 13/09/2012 17:59
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 07/09/2012
<TÍTULO>
Evolução do IDEB 2011 na 5ª  CRE
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<TAGS>
Tags: 
5ªcre, ideb, entrevistas.

A evolução do IDEB 2011, segundo resultados gerais veiculado em agosto de 2012, 
através da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, foi muito satisfatória. Nesta
publicação, conheceremos mais um pouquinho do IDEB, além de mostrarmos
escolas que mais evoluíram na 5
 CRE e três
que tiveram suas metas superadas.

IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado em 2007 para 
medir a qualidade de cada escola e de cada rede de ensino. O indicador é 
calculado com base no desempenho do estudante em avaliações do INEP e em taxas 
de aprovação. Assim, para que o IDEB de uma escola ou rede cresça é preciso que 
o aluno aprenda, não repita o ano e frequente as aulas. 

O
 IDEB é medido a cada dois anos e o objetivo é que o país, a partir do alcance 
das metas municipais e estaduais, tenha nota 6 [seis] em 2022 
 correspondente à qualidade do ensino em países desenvolvidos. 

Pa

ra que pais e responsáveis acompanhem o desempenho da escola de seus filhos, 
basta verificar o IDEB da instituição, que é apresentado numa escala de zero a 
dez. Da mesma forma, gestores acompanham o trabalho das Secretarias Municipais e
Estaduais pela melhoria da educação.

A cidade do Rio de Janeiro está entre as cinco melhores capitais do País no 
Ensino Fundamental. Os avanços surgem dois anos após a implantação de programas 
para a melhoria do ensino nas escolas, como um intensivo e contínuo programa de 
Reforço Escolar, que vem corrigindo os déficits de aprendizagem, principalmente 
nos anos finais, com apoio incondicional dos professores da rede.

Nesta publicação, veremos algumas escolas que superaram suas
metas,
porém,
na 5
 CRE e em toda rede municipal, muitas
com este índice maior do que
o
projetado para 2022.

Escolas que mais evoluíram na 5
 CRE
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Segundo os resultados gerais do IDEB 2011, as escolas que mais evoluíram
na 5
 CRE, são:

[FOTO]

A 5
 Coordenadoria de Educação está de parabéns. 

Escolas e professores superando seus próprios desafios!

Superando Obstáculos

Três
escolas

se propuseram ser entrevistadas para relatar
como superaram obstáculos. 

São elas: E. M. Conde Pereira Carneiro, E. M. Albert Sabin e Rosa Bettiato 
Záttera.

Escola Municipal Conde Pereira Carneiro

[FOTO]

O IDEB da escola em 2009 foi de
2.9 e
em 2011 foi de 3.4.

Segundo a direção da escola, as dificuldades enfrentadas foram carência de 
professores, falta de compromisso dos alunos, ausência da família e falta do 
hábito de estudo. 

Conseguimos ampliar o quadro de professores com a chegada de novos concursados, 
trabalhamos a responsabilidade dos alunos através de simulados, premiação por 
frequência com passeios, e as reuniões de responsáveis aos sábados que trouxeram
um maior n
mero dos mesmos à escola. O empenho dos profissionais em garantir uma educação 
de qualidade foi o que nos levou a essa meta no IDEB/2011
, relata a direção.

Como proposta de trabalho para superar a meta de 2009, a escola teve como 
pilares responsabilidade, assiduidade e participação de todos. 

O reconhecimento do trabalho realizado por toda a equipe da escola nos mostra 
que o caminho que escolhemos nos levará ao sucesso
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, finaliza a direção da escola.

Escola Municipal Albert Sabin

[FOTO]

Em entrevista concedida ao Portal Rioeduca, a diretora
Maria Aparecida Fiocchi falou sobre
propósitos de superação da E. M. Albert, que em 2009
atingiu o índice 6.1 e em 2011 

o
índice 6.6, chegando no percentual projetado pelo IDEB para 2022.

Rioeduca/5
 CRE: 
Quais as dificuldades enfrentadas ao longo deste processo de conquista? Como 
foram superadas?

E. M. A. S.: 
Uma das maiores dificuldades encontradas foi conseguir trabalhar o conte
do na linguagem das questões da prova. É um desafio, porque o que percebemos 
muitas vezes é que o aluno sabe aquele conte
do, mas erra por não entender a forma como foi solicitado. Já houve avanços 
nesse sentido.

Rioeduca/5
 CRE: 
A que se deve o desfecho de sucesso no IDEB? A escola criou alguma estratégia 
especial?

E. M. A. S.:
 Houve um investimento por parte de todos, mas principalmente pelos professores 
em se planejar para trabalhar o que era necessário.

Rioeduca/5
 CRE: 
Quais os pilares que a Escola teve como proposta de trabalho para conseguir 
ultrapassar a meta?

E. M. A. S.: 
Acreditar no potencial do aluno e do professor. Acredito que foi principalmente 
o investimento e dedicação do professor em fazer um bom trabalho, drioorizando o
mais importante.
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Rioeduca/5
 CRE
: Como a equipe da Escola se sente ao saber do bom desempenho da unidade escolar
no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
 IDEB?

E. M. A. S.:
 Ficamos felizes, ganhar o prêmio é muito bom e saber que seus alunos saíram-se 
bem é muito satisfatório. Fizemos questão de parabenizar cada professor e 
funcionário da escola para que todos se sintam parte deste processo.

Blog da E. M. 
Albert Sabin 
http://emsabin2011.blogsppot.com

Escola Municipal Rosa Bettiato Záttera

[FOTO]

Em 2009, a E. M. Rosa Bettiato Záttera
 atingiu a meta
no 5
 ano
= 4.2 e no 9
 ano
 =
3.1. Já em 2011, a meta foi elevada no 5
 ano para 5.3 e no
9
 ano para 3.8.

Percepção das dificuldades enfrentadas ao longo desse processo de conquistas e 
superação:

Em primeiro lugar, o n
mero de DR era muito grande, o que causava uma alta rotatividade de docentes, 
prejudicando a continuidade dos trabalhos. Hoje, praticamente, todos os 
professores são da Escola. Havia um desrespeito grande de horário e uso do 
uniforme por parte dos alunos. Entretanto, a violência não fazia parte do dia a 
dia da UE. Para tanto, foi necessário ganhar a confiança dos responsáveis, e 
fazer um trabalho de conscientização da Escola, como um todo, e investir mais no
aluno, fazendo com que enxergasse a responsabilidade sobre o seu futuro. Outro 
fator grave foi - e continua sendo - a violência no entorno da Escola. Esta 
apresenta um crescimento, prejudicando a tranquilidade e o foco dos educandos na
aprendizagem.

Desfecho de sucesso no IDEB e estratégia especial criada pela escola:

Não criamos nenhuma estratégia especial visando ao IDEB. A nossa preocupação 
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sempre foi a melhoria das nossas práticas diárias, melhorando-as e revendo-as 
continuamente
.

Pilares que a Escola tem como proposta de trabalho, visando ultrapassar a meta:

Conscientização, União, Trabalho e Respeito m
tuo
.

Sensação da e equipe da Escola em relação ao bom desempenho no Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica 
 IDEB:

Todos da Comunidade Escolar estamos muito gratificados por saber que trilhamos o
caminho em direção às metas propostas desde que assumimos a UE, em 2009. Dentre 
elas, a de realizar uma Educação centrada na Excelência e Qualidade do Ensino. 
Além do mais, os Projetos implantados pela SME vieram ajudar-nos a consolidar 
mais ainda as nossas metas. Com isto ficamos certos de que as mudanças de 
mentalidade e de posicionamento - com uma boa dose de coragem para realizá-las -
estão surtindo o efeito que desejamos atingir
.

     Ainda relata a RBZ: 
Como dizemos na abertura do nosso blog: A RBZ não quer ser 
apenas
 mais uma escola municipal, ensinando muitas coisas. Não. Voamos mais alto. Na 
RBZ há uma diferença: AQUI SE APRENDE A SER FELIZ!
.

Blog da E. M. Rosa Bettiato Záttera
www.vitrinerbz.blogsbopt.com

Parabéns a todas
as escolas que, mesmo com tantos
obstáculos (às vezes
diários), conseguem
transpor barreiras difíceis de serem vencidas!

Que os vossos esforços desafiem as impossibilidades, lembrai-vos de que as 
grandes coisas do homem foram conquistadas do que parecia impossível.

Charles Chaplin

Fontes de pesquisa
:
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Resultados Gerais do IDEB 2011/SME/RJ 

http://200.141.78.79/dlstatic/10112/3066956/DLFE-248901.pdf/Divulgacao_IDEB2.0.1
.1.paraosite.pdf

MEC 

http://ideb.inep.gov.br/resultado/

SME/RJ
http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/exibeconteudo?article-id=3066949

Professora Regina Bizarro
_ Representante do Rioeduca na 5
CRE

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

Facebook: 
http://facebook.com/rebiza

[FOTO]
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5ªcre
(268)

entrevistas
(28)

ideb
(8)

<COMENTÁRIOS>

É isso aí, pessoal! Parabéns a todas as escolas e professores citados na 
reportagem. Agora é seguir em frente e tentar buscar a cada dia um ensino com 
mais qualidade  e fazer dos nossos alunos pessoas de bem, com uma visão de mundo
mais ampla e que vejam oportunidades mais concretas para seu futuro. É certo que
nosso trabalho é árduo e cheio de obstáculos, mas devemos encarar como um 
desafio, mas que pode e deve ser vencido. Parabéns colegas da Rosa Bettiato 
Zattera, parabéns a todos.
Postado por 
Andréa
 em 07/09/2012 05:51

Regina, estudei na E.M. Oswaldo Teixeira e fico imensamente feliz ao saber dos 
avanços desta unidade escolar na avaliação do IDEB 2011. Gostaria de parabenizar
a equipe desta escola e das demais citadas na publicação. Parabéns e sucesso a 
vocês!
Postado por 
Renata Carvalho
 em 07/09/2012 08:06

É uma honra fazer parte da "família RBZ" e, junto com ela, alcançar a meta do 
IDEB.
Toda dificuldade encontrada foi encarada como um desafio, o que motivou todos os
funcionários (da direção, passando pelos docente e mais o apoio) a seguir em 
frente e melhorar-se ainda mais, visando a ministrar uma educação de qualidade 
ao bem maior da escola, que é o aluno.
Parabéns a todos!
Postado por 
Bruno G. Guimarães
 em 09/09/2012 15:01

Parabéns a todos que cresceram no IDEB, o esforço vale sempre a pena!!! Parabéns
em especial a E.M. Oswaldo Teixeira e para toda sua equipe!!!
Postado por 
Cristiane Castro
 em 09/09/2012 20:21

É muito bom trabalhar em uma equipe realmente comprometida com a educação em seu
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sentido mais amplo. Parabéns a todos da família Rosa Bettiato Záttera!
Postado por 
Jurema Campos
 em 10/09/2012 08:23
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 05/09/2012
<TÍTULO>
CCR NovaDutra Apresenta: Os Brinquedos de Bebel

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, visitas, artescênicas, eventos.

A CCR Nova Dutra ofereceu aos alunos da rede municipal de ensino do Rio de 
Janeiro o espetáculo Os Brinquedos de Bebel. A proposta da CCR é utilizar os 
recurso da linguagem teatral como ferramenta de apoio à difusão dos conceitos do
Programa Estrada para a Cidadania.

A 
CCR NovaDutra 
promoveu, na 
ltima semana de agosto,
a exibição da peça teatral 
Os Brinquedos de Bebel 
para alunos da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro. O espetáculo faz 
parte do 
Programa Estrada para a Cidadania
, promovido pela Concessionária com o objetivo de disseminar informações de tr
nsito, cidadania e meio ambiente.

[FOTO]

Os alunos das turmas 1501 (Prof.
 Maria Glória) e 1502 (Prof.
 Elga) da 
E. M. Cláudio Ganns 
assitiram no dia 29 de agosto, na Arena Jovelina Pérola Negra - Pavuna a este 
espetáculo belíssimo.

Criada especialmente para apoiar o
 Programa Estrada para a Cidadania, a peça é uma realização da 
Companhia Vip de Teatro
, de São Paulo. A proposta da CCR NovaDutra é utilizar os recursos da língua 
teatral como ferramenta de apoio à difusão
 dos conceitos do Programa.
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[FOTO]

Encenada de maneira din
mica e criativa, a peça narra a história de Bebel, uma garotinha muito esperta e
inteligente, que tem mania de ficar o tempo todo ocupada com a tecnologia e só 
quer ganhar tudo o que está na moda.

No dia do seu aniversário, sua madrinha, por não ter dinheiro para presenteá-la,
dá sua boneca de pano que ganhou da sua avó . Para ensinar a import
ncia da diversidade, sua boneca ganha vida, assim como o urso de pel
cia.

[FOTO]

Juntos, eles ensinam a Bebel brincadeiras que gastam somente criatividade, 
passam por um programa de auditório e mostram a import
ncia dos seus trabalhos e da pesquisa escolar em livros. Em cenas cheias de 
emoção, ajudam Bebel a gostar das pessos do jeito
 que elas são.

[FOTO]

Ir ao teatro é sempre uma boa opção para os que gostam ou querem adquirir 
cultura. Desenvolver o gosto pelas artes é uma das preocupações dos professores 
da E. M. Cláudio Ganns! Eles procuram proporcionar momentos de cultura aos seus 
alunos, pois têm consciência dos benefícios que eles trarão para o 
desenvolvimento deles como pessoas.

Através desta ação, os alunos estão desenvolvendo a criatividade, a memorização,
o vocabulário e, principalamente, a socialização. Além disso, momentos de 
extrema alegria e prazer são vividos e nunca mais esquecidos pelos alunos.

[FOTO]

O Programa Estrada para a Cidadania conta com material didático completamente 
exclusivo e leva em consideração a transversalidade das matérias. Visando a 
inclusão de professores e alunos com deficiência visual, o material também é 
produzido em Braille. O conte
do é constantemente atualizado, de acordo com a evolução da linguagem, das leis 
de tr
nsito, dos conceitos de Meio Ambiente e das dicas de cidadania.

Parabéns à 
CCR NovaDutra 
por acreditar que a educação é o caminho para mudar o comportamento dos atuais e
futuros motoristas. Com essa ação, vocês estão contribuindo para a boa formação 
de crianças e jovens, consolidando uma cultura de respeito à vida nas estradas.
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Parabéns à 
E. M. Cláudio Ganns
, representada pelas professoras Maria Glória e Elga, por participarem tão 
ativamente deste Programa e contribuirem para formar cidadãos cientes de que é 
certo estudar, preservar a natureza e fazer o bem ao próximo.

Gostou desta postagem? Deixe um
recado para a escola! Envie você também o seu projeto / ação para ser publicado 
no Portal Rioeduca. Divulgue o seu trabalho neste espaço de interação e troca de
experiências. Nós somos a seXta CRE!

Patrícia
 Feranandes - Representante do Rioeduca na 6
 CRE

Twitter: @PatriciaGed

E-mail: 
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

6ªcre
(247)
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<COMENTÁRIOS>

É uma alegria ver nossa escola mais uma vez no portal Rioeduca.
Agradecemos a Patricia Fernandes pela linda postagem. E parabenizamos as 
professoras Maria da Glória e Elga pelo carinho e empenho com que assumem a 
Educação. 

Valdéris Dassi
(responsável pelo BLOGANNS - Blog da E.M.Claudio Ganns)
Postado por 
Valdéris Dassi
 em 05/09/2012 14:59

Parabenizo a todos os envolvidos neste belo projeto, especialmente às 
professoras Maria da Glória e Elga e seus maravilhosos alunos. Um forte 
abraço!!!!
Postado por 
KATIA BARBOZA
 em 05/09/2012 19:30

Parabéns a todos pelo trabalho!!!!
Postado por 
Christiane Penha
 em 06/09/2012 19:46
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 06/09/2012
<TÍTULO>
Folclore na Era da Sustentabilidade

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, eventos, projetos, riodeleitores.

Um país forma sua identidade, principalmente pela tradição e pela preservação 
dos costumes populares, ou seja, o folclore.
A riqueza do nosso folclore é ímpar, pois, três povos ajudaram a criar a nossa 
identidade cultural: o luso, o negro e o índio. 
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Com isso, trabalhar o folclore no processo de ensino-aprendizagem não só inspira
novas produções, como também possibilita o conhecimento histórico, os 
ensinamentos de diversas etnias e costumes e o desenvolvimento do gosto musical,
ritmo, harmonia e criatividade.

[FOTO]

Segundo PIAGET (1971), o desenvolvimento da criança acontece através do l
dico, ela precisa brincar para crescer, pois o brincar é o principal modo de 
expressão da inf
ncia e uma das atividades mais importantes para que a criança se constitua como 
sujeito da cultura.

[FOTO]

Veja como a Escola Municipal Miguel Couto articula o Brincar, a Diversidade 
Cultural e o Processo Ensino/Aprendizagem

Com o objetivo de superar o modelo tradicional em que a educação estava pautada,
nossa unidade escolar abriu as portas nessa sexta feira, dia 31 de agosto, para 
um dia diferente, onde a Diversidade Cultural foi amplamente comunicada através 
das diversas atividades desenvolvidas.

[FOTO]

Tendo como tema 
Planeta Sustentável: Momento da Ação
, alunos e professores estiveram trabalhando durante os 
ltimos meses a import
ncia da valorização da vida e, consequentemente, do ser humano, frente a uma 
consciência sustentável, culminando o Projeto Político Pedagógico na Ação 
desenvolvida através da escola aberta.

[FOTO]

Esse foi o momento da efetiva ação que envolveu toda a comunidade escolar numa 
perfeita mobilização onde a Integração, a Participação e o Dinamismo estiveram 
presentes na exposição que retratou o Folclore na Era da Sustentabilidade.

[FOTO]

Apresentação de danças, Cordel, Contação de Lendas, Jogos e Brincadeiras típicas
foram exploradas tendo como pano de fundo as manifestações advindas da cultura 
popular.

     Os responsáveis que chegavam à escola 
eram recepcionados pelos alunos que explicavam sobre os trabalhos expostos, 
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enquanto outros serviam chá-mate, relatando os benefícios da planta e contavam a
Lenda da Erva Mate.
 Texto: Professora
CLAUDIA DE AZEVEDO LIMA

Parabéns pelo excelente trabalho realizado pela Escola, pois leva o aluno a 
pensar e a viver no mundo atual com o reconhecimento da
pluralidade e diversidade de sujeitos e de culturas com base no respeito
e toler
ncia recíproca, concebendo as diferenças culturais não como sinônimo de 
inferioridade ou desigualdade, mas equivalente a plural e diverso.

Contatos:

     Ana Accioly

     Representante Rioeduca.net da 4
 CRE

     anaaccioly@rioeduca.net

Twitter: @Ana_Acioly 

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todos os funcionários,porfessores,alunos,pela linda exposição sobre o
floclore.Fiquei encantada com a maquete de massinha e materiais recicláveis.Um 
belíssimo trabalho!!
Parabéns Ana pela postagem, sempre impecável!!! Muita Luz para todos!
Postado por 
Maria Delfina
 em 06/09/2012 08:51

Parabéns a toda equipe da Miguel Couto pelo maravilhoso trabalho 
desenvolvido.Agradecemos aos pais a colaboração.
Postado por 
Márcia
 em 06/09/2012 09:56

Apostar na vivência, na bagagem de vida de cada criança para construir o 
conhecimento é a mola mestra que impulsiona o trabalho de cada professor 
comprometido com o processo esino-aprendizagem.  Isso é o que torna nossa esola 
diferente.  Esse é o compromisso assumido pela equipe da Escola Miguel Couto 
frente aos desafios da nossa sociedade.  Parabéns a todas nós por mais esse 
trabalho realizado e nossos agradecimentos aos responsáveis e alunos que 
compartilham conosco desse processo e ainda acreditam na educação pública.
Postado por 
Claudia Lima
 em 06/09/2012 10:25

Parabéns a todos os professores,alunos , equipe de direção, funcionários, pais. 
A exposição estava linda e conseguimos mais uma vez mostrar a pluralidade 
cultural num mundo sustentável através de nossos trabalhos. A participação de 
todos foi essencial para o sucesso do projeto.
Postado por 
.Magaly
 em 06/09/2012 15:25

Essa ideia de cenário dos "Protetores da natureza" apresentado pela Creche Tia 
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Ruth na semana da Educação infantil foi muito boa!!! Legal é saber que a semana 
não foi em vão, compartilhamos ideias, utilizando-as em nossas escolas.
Postado por 
Letícia
 em 06/09/2012 20:03

Amei a maquete de massinha e materiais recicláveis. Parabéns!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 06/09/2012 20:47

Educação se faz a partir da integração de todos os profissionais envolvidos no 
processo ensino-aprendizagem e mediante a troca de experiências positivas e bem 
sucedidas entre verdadeiros educadores.  Em tempos de praticar a 
Sustentabilidade no meio ambiente em que vivemos, precisamos incorporar essas 
práticas sustentáveis no nosso dia-a-dia, no convívio com as pessoas.  Isso sim,
denomina-se Educação.
Dentro dessa perspectiva, a Escola Miguel Couto vem agradecer a todas as escolas
que, direta ou indiretamente, contribuíram autorizando que fotos fossem tiradas 
dos maravilhosos trabalhos expostos no evento promovido pela Secretaria 
Municipal de Educação, na Praça do IAPI, contribuindo para a culminância do seu 
Projeto interno, “Folclore na Era da Sustentabilidade”, principalmente a 
Diretora da Creche Tia Ruth de Souza, Professora Rosa que autorizou as imagens 
de seus trabalhos e auxiliou tirando dúvidas durante a confecção dos mesmos.
Parabenizamos à todas as escolas que, dentro desse processo de construção do 
indivíduo, ainda podem contar com a contribuição, a participação e a partilha 
por parte de seus “grandes” educadores, afinal, como diz Paulo freire, “ (...) a
educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade 
muda”.
Postado por 
Claudia Lima
 em 07/09/2012 14:45

Parabéns a toda equipe pelos trabalhos apresentados! Ficaram lindos!!!
Postado por 
Daniele
 em 10/09/2012 15:41
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 07/09/2012
<TÍTULO>
Eu participo, Eu cuido!

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, projetos, artesplásticas.
A E. M. Leão Velloso realiza com os alunos do 2
 segmento o projeto Eu participo, Eu cuido!, que tem por objetivo principal 
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resgatar a autoestima da escola, estimulando o carinho, a participação e o 
cuidado com a escola. Este projeto conta com a parceria do Bairro Educador, do 
Metrô e do SESC RJ.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet

projetos
(334)

6ªcre
(247)

artesplásticas
(1)
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<COMENTÁRIOS>

É importante destacar que a melhoria da EM Leão Velloso em todos os aspectos vem
da parceria e apoio constantes dados pela atual coordenadora prof. Rejane 
Farias, que nunca poupou esforços sempre de forma presente em auxílio desta 
escola  . O ponto fundamental também é que há uma EQUIPE de profissionais que 
apoiam os projetos, sempre acreditando que as mudanças são possíveis e viáveis. 
A EQUIPE da Leão é constante, o ambiente entre os profissionais é acolhedor e 
alegre, apesar de todas as inconstâncias do entorno escolar. Este é um fato que 
não pode ser omitido. Venho aqui de publico solicitar que NÓS professores da 
Leão sejamos parte significativa neste processo de mudanças positivas da UE. Uma
EQUIPE não se faz com um elemento, somos um todo significativo! Uma abraço, Vera
Dias ( Prof de História da EM Leão Velloso  há 17 anos)
Postado por 
Vera Dias
 em 07/09/2012 07:01

Desde a 1ª vez que entrei na EM Leão Velloso vi que os meninos de lá eram iguais
aos muitos outros que conheço e que estavam apenas precisando de um novo rumo. 
Encontraram e é gratificante ver como a escola cresce um pouquinho a cada dia. 
Como GEC vai arrebentar!!!
Parabéns, Rita querida, parabéns Equipe, parabéns meninos!!!!!!!!!!!!!!!!!
Postado por 
KATIA BARBOZA
 em 07/09/2012 21:49

Obrigada pelo apoio e carinho da 6ª CRE e todos os parceiros! Valeu!
Postado por 
Mara
 em 09/09/2012 09:06

Fico emocionada e empolgada com o visível crescimento e amadurecimeto da Leão, 
escola q iniciei minha vida no magistério. Sempre trabalhei em prol de uma 
escola viva, comprometida e hoje percebo que estamos caminhando para conseguir 
nosso objetivo enquanto equipe: fazer da Leão uma escola admirada pela 
comunidade e cumpridora da sua função educacional e social. Parabéns equipe!
Postado por 
Cinthya Tebaldi
 em 09/09/2012 11:44

Há um novo sentimento na E. M. Escultor Leão Velloso: o de pertencimento à 
escola e isso, de fato, só ocorre quando as relações interpessoais se estreitam 
fazendo com que o corpo discente e docente sintam-se parte de um todo comum. Com
o mínimo de sensibilidade é fácil perceber que a carência daqueles alunos é de 
carinho. Carinho no sentido de fazê-los enxergar que eles são parte integrante e
mais importante de um processo que extrapola os muros da escola, a construção de
cidadãos críticos e conscientes. A mudança precisa começar dentro de nós, só 
assim ela transcenderá e atingirá a todos a nossa volta. É meu dever 
cumprimentar a todos que estão contribuindo para a tão sonhada e aguardada 
mudança. Um PARABÉNS!!!! aos meus amigos da Leão Velloso.  Deixo para reflexão 
uma citação (muito companheira nas horas de desânimo) de um destacado dramaturgo
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alemão: "Desconfiai do mais trivial,na aparência singelo. E examinai, sobretudo,
o que parece habitual. Suplicamos expressamente: 
não aceiteis o que é de hábito como coisa natural,
 pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade 
consciente, de humanidade desumanizada,
 nada deve parecer natural nada deve parecer impossível de mudar." Bertold de 
Brecht
Que venha o Ginásio Carioca! 
Flávia Lima (Língua Portuguesa)
Postado por 
Flávia Lima
 em 09/09/2012 20:10
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 10/09/2012
<TÍTULO>
Gonzagueando na Miguel Gustavo

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, eventos, projetos, riodeleitores.

O Brasil, com toda a sua diversidade racial, também possui ampla variedade 
cultural. Nosso Folclore 
é muito rico, em especial na região Nordeste, local da chegada dos 
colonizadores. Essa região é muito bem representada por
Luiz Gonzaga, primeiro m
sico a 
assumir a nordestinidade representada pela a sanfona e pelo chapéu de couro. 
Cantou as dores e os amores de um povo que ainda não tinha voz.

No Centenário do Rei do Baião, a Escola Municipal
Miguel Gustavo homenageia Luis Gonzaga como um símbolo do Folclore Nordestino e 
Patrimônio Cultural do Brasil. Gonzagão é 
a representação da alma de um povo brasileiro, é a alma do nordeste cantando a 
sua história.

[FOTO]

Realizamos em nossa escola a festa do folclore intitulada 
Gonzagueando na Miguel
, em homenagem ao centenário do nosso querido Luiz Gonzaga. 

[FOTO]

A comunidade escolar participou de forma maravilhosa de todas as atividades 
propostas (rifas, venda de votos para premiar os melhores das turmas, doação de 
prendas, todo o material descartável e refrigerante).
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Foi um dia de muitas brincadeiras, apresentações de danças relacionadas ao tema 
por todas as turmas da escola .

[FOTO]

[FOTO]

Todo nosso sucesso se deve ao empenho de TODOS os alunos, responsáveis e equipe 
da Escola Miguel Gustavo.
 Texto: Equipe Gestora da Unidade

Parabéns para a equipe da E. M. Miguel Gustavo por trabalhar a cultura como um 
forte agente de identificação pessoal e social para que o indivíduo expanda suas
potencialidades.

Contatos:

     Ana Accioly

     Representante Rioeduca.net da 4
 CRE

     anaaccioly@rioeduca.net

Twitter: @Ana_Acioly 

[FOTO]
tweet
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(334)

eventos
(210)

riodeleitores
(165)

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Que linda escola e colorida! Pessoas alegres e alunos participativos da Escola 
Miguel Gustavo. Salve Gonzagão!
Parabéns a equipe da Escola!
Postado por 
Regina
 em 10/09/2012 00:49

Parabéns à escola pela realização da linda festa! É muito importante conhecer e 
divulgar o folclore brasileiro.
Postado por 
Renata Carvalho
 em 10/09/2012 08:54

Parabéns a todos os professores, funcionários e alunos da Escola Municipal 
Miguel Gustavo pela linda homenagem ao Rei do Baião. Devemos  construir o futuro
sempre  lembrando de nossas tradições ... Bjs .Muita Paz e Luz!
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 10/09/2012 16:08

Que linda festa! Parabéns pela iniciativa e organização do evento. Continuem 
vestindo a camisa e divulgando sempre os trabalhos lindos desta escola. Bjs a 
todos!!!
Postado por 
Cristiana
 em 11/09/2012 16:27

Parabéns à equipe e comunidade da EM Miguel Gustavo pelo evento e pelo empenho 
de todos que fazem parte dessa escola maravilhosa que por vários motivos mora no
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meu coração.
Postado por 
Ana Carolina
 em 12/09/2012 10:33

Nossa festa foi dez.  Até colegas que se aposentaram ou não trabalham mais 
conosco, foram nos prestigiar.  Parabéns para nós.  Valeu.
Postado por 
Gilda Braga
 em 16/09/2012 16:26
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 13/09/2012
<TÍTULO>
xxx

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, eventos, projetos, riodeleitores.

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 10/09/2012
<TÍTULO>
Ambiente Virtual do PET Humberto de Souza Mello

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, blogsdeescolas.

Visitando o blog do Polo de Educação pelo Trabalho
 Humberto de Souza Mello, encontramos registro de diversas atividades 
desenvolvidas ao longo do primeiro semestre de 2012. Hoje, vamos conhecer um 
pouco deste espaço e das atividades que nele são realizadas.

O PET Humberto de Souza Mello está localizado no bairro de Vila Isabel e sua 
proposta é promover interação sociocultural entre os alunos. A participação 
neste espaço é opcional e os educandos podem frequentar quantas oficinas 
desejarem, desde que conciliem os horários. 

[FOTO]

A representante da 2
 CRE no portal Rioeduca, professora Renata Carvalho, conversou com o professor 
Cristiano Cardoso, coordenador do PET Humberto de Souza Mello. Nesta conversa, 
Cristiano contou um pouco sobre a proposta de trabalho deste espaço e também os 
motivos da criação de um blog para apresentar as ações desenvolvidas neste 
ambiente.
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Rioeduca: Qual a proposta do PET e como é realizado este trabalho?

Cristiano Cardoso:
 A formação de um espaço de reflexão interdisciplinar tendo o trabalho como um 
princípio educativo, enfocando, entre outras questões, as relações de trabalho e
suas transformações. Visa também, contribuir através das oficinas, os aspectos 
considerados significativos na formação da cidadania, promovendo aprendizagens 
relevantes e emancipadoras, aumentando dessa forma a capacidade de agregar 
conhecimentos e atitudes.

     Esse trabalho é realizado no contraturno
escolar com os alunos da rede municipal do entorno (Bairros da Grande Tijuca) 
nas oficinas de Informática Educativa, Fotografia, Vídeo, Teatro, Dança e M
sica. 

O fio condutor, que esse ano é a Sustentabilidade, ajuda essas oficinas manterem
a interdisciplinaridade.

Rioeduca: Como surgiu a ideia de criar um blog para registrar o trabalho do PET?

Cristiano Cardoso:
 Nas reuniões de centro de estudos, percebemos que precisávamos de uma forma de 
interação com a comunidade escolar, onde alunos, responsáveis e professores 
tivessem acesso às informações das atividades realizadas pelos alunos, e também 
uma fonte de divulgação dos trabalhos.

Aos poucos, o blog tem se tornado um arquivo de fácil acesso aos nossos 
trabalhos que pode ser consultado por todos.

[FOTO]

A interação com a comunidade escolar é notória no portfólio virtual criado para 
divulgar o trabalho. Um dos registros que encontramos é a elaboração de um vídeo
sobre as tartarugas marinhas, que foi realizado com a colaboração dos alunos da 
turma 1501.

Esta atividade está relacionada ao tema anual do PET Humberto de Souza Mello, 
que é Sustentabilidade. Os alunos decidiram fazer, na oficina de mídia 
educativa, uma animação que representa a vida de uma tartaruga marinha partindo 
de um poema criado coletivamente por eles mesmos. Enfatizaram as dificuldades 
que as tartarugas têm para viver devido aos seus predadores, os pescadores e a 
poluição cada vez mais presentes no oceano.
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Para elaborar o vídeo de animação sobre a vida das tartarugas marinhas, os 
alunos contaram com a supervisão dos
 professores Vera Nácia (1501) e Cristiano Cardoso (Mídia Educativa).

[FOTO]

Clique e assista ao vídeo 
As Tartarugas Marinhas
, produzido pelos alunos do PET Humberto de Souza Mello
.
[VÍDEO]
Nota: Informações retiradas do blog do PET Humberto de Souza Mello

Quer conhecer mais sobre o trabalho do PET Humberto de Souza Mello? Visite seu 
blog!

http://polohumberto.blogspot.com.br/

Professor, o portal Rioeduca é um espaço feito por e para professores. Participe
também! Entre em contato com o representante de sua CRE para divulgar o blog ou 
projetos desenvolvidos por sua escola.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Contato:

     Professora Renata Carvalho 
 Representante do Rioeduca, na 2
CRE

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Excelente trabalho! Parabéns a todos!
Postado por 
Léa Cristina
 em 10/09/2012 08:22

Parabéns PET Humberto de Souza Mello pelo lindo vídeo.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 10/09/2012 18:46
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 03/10/2012
<TÍTULO>
Discutindo etnicidade na escola

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, riodeleitores, rio, sem, preconceito, rio, cidadania.

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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sem
(2)

preconceito
(1)

<COMENTÁRIOS>

Excelente trabalho realizado na  Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes, onde 
os Professores abordam a História e Cultura Afro-Brasileira um tema que está em 
evidência nas salas de aula.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 09/02/2013 16:45
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 12/09/2012
<TÍTULO>
Jubileu de Ouro da E. M. Nicolau Antônio Taunay

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, escoladafamília, eventos.

A História é feita de pequenos momentos assinalados na linha do tempo. Alguns, 
mais marcantes 
precisam ser celebrados. A E. M. Nicolau Antônio Taunay, 3
 CRE, completou 50 anos de existência e comemorou com muita alegria e 
integração.

De pequenos fatos cotidianos que se faz história. Mesmo que, tantas vezes, 
nossas pequenas ações do dia a dia passem sem registro formal, é com elas que 
construímos nosso passado e para elas olharemos no futuro ao resgatarmos nossa 
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identidade. De dias, se fazem semanas, meses, anos, décadas. E nos surpreendemos
com o tempo que passou rápido e inexorável. Em uma escola, cada ano é realmente 
novo. Novos alunos, novos professores, novos desafios. Tudo novo de novo. Tantas
vezes nos deparamos com aquela aluna de trancinhas que agora traz seu filho pela
mão para confiá-lo a sua escola do coração.

     A E. M. Nicolau Antônio Taunay 
comemorou, no 
ltimo dia 20 de agosto, seus 50 anos. Todo o trabalho do primeiro semestre 
culminou com uma linda festa.

[FOTO]

A pesquisa realizada pelos alunos nada deixou a dever aos melhores 
historiadores. Eles recolheram fotos das primeiras turmas da escola e fizeram um
resumo dos fatos que marcaram cada uma das décadas em que a escola atuou.

[FOTO]

Celebrar a história não significa viver no passado. Eles também trouxeram o 
mundo virtual para comemorar o aniversário da escola. O mural Facebook permitiu 
que as turmas postassem, curtissem e comentassem sua homenagem à escola que 
atende crianças da Educação Infantil ao 5
 ano.

[FOTO]

Um dos pontos altos da festa foram as homenagens. Um mural lembrava o papel de 
cada um para o desenvolvimento da escola ao longo do tempo. A atual equipe 
gestora foi homenageada por uma comissão composta de pais, alunos e 
funcionários. Mas a maior surpresa foi o reconhecimento de toda a comunidade 
escolar pelos serviços prestados por esta unidade escolar.

[FOTO]

A turma do Sítio do Pica Pau Amarelo abriu, foi o fio condutor das apresentações
que abrilhantaram a festa e também estavam presentes nos murais. O bolo era 
simbólico e, em ano de RIO + 20 só podia ser feito de material reciclado, assim 
como todas a decoração da comemoração.

[FOTO]

Parabéns a toda equipe da E. M. Nicolau Antônio Taunay dos 
ltimos 50 anos! No dia seguinte, eles começaram a escrever os próximos 
cinquenta anos desta bela história.

[FOTO]

Imagens enviadas em apresentação pela professora Márcia Pessoa
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Contate-nos

angela.freitas@rioeduca.net

twitter 
@angeladario

facebook 
Angela Regina de Freitas

[FOTO]
tweet
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escoladafamília
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<COMENTÁRIOS>
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Parabéns a toda a equipe!!!
Postado por 
Hozama Moura
 em 12/09/2012 14:01

Parabéns equipe Nicolau! 
50 anos de História na Educação.
Postado por 
Marcia Pessoa
 em 12/09/2012 17:44

Minha escola querida! Tenho orgulho de ter sido aluno da escola e hoje faço 
parte desta equipe como professora.
Postado por 
Priscilla
 em 12/09/2012 19:16

Parabéns E. M. Nicolau Antônio Taunay !
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 12/09/2012 19:48

Parabéns para a escola e para a equipe!!! Bjus
Postado por 
Elidia
 em 12/09/2012 20:12

Parabéns!
Essa equipe bate um bolão. São pessoas maravilhosas que se dedicam e amam o que 
fazem. Desda direção aos professores, enfim são todos cordiais e receptivos. Que
venham muitos e muitos anos de felicidade para a Escola.
Postado por 
Elizabeth Braga (Sesc)
 em 12/09/2012 22:10

Foi simplesmente maravilhoso!Fco feliz por fazer parte desta equipe
Postado por 
Marlete Palma
 em 13/09/2012 20:19

Parabéns E.M. Nicolau Antônio Taunay!
Parabéns Equipe Nicolau!
Postado por 
Márcia
 em 17/09/2012 08:59

Parabéns a equipe desta escola tão amada,estudei ai entre 72 a 75 com as prof: 
Luci,Aurea,Fatima Abelha,e outras.Merendeiras : Dalva,Terezinha, Dona Pá e Dona 
Galdina que morava na escola oh! saudade.gostaria de poder ter algumas fotos 
dessa época. des já obrigado
Postado por 
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Lucia
 em 28/09/2012 12:50
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 14/09/2012
<TÍTULO>
E. M. Joaquim Ribeiro em Desfile

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, blogsdeescolas.

A Escola Municipal Joaquim Ribeiro, 3
 CRE, situada no bairro de Inha
ma, atende da Educação Infantil ao 9
 ano. Vamos conhecer, em desfile, um pouco do trabalho desta equipe.

No recém-inaugurado blog da escola, podemos conhecer um pouco da 
história do seu patrono
. Joaquim Ribeiro dos Santos foi um homem de seu tempo: militar, religioso e uma
pessoa muito preocupada com a Sa
de e Educação. No final do século XIX e início do século XX, suas ações legaram 
à sociedade paulista, uma escola e um hospital.

[FOTO]

A Escola Municipal Joaquim Ribeiro procura seguir os passos de seu patrono 
deixando sua marca educacional no bairro em que atua. Para homenagear seu 
patrono e participar das comemorações pelo Dia da Pátria, eles organizaram um 
desfile cívico no entorno da Praça Soldado Cosme dos Santos onde está 
localizada. As atividades realizadas visam inserir nos corações infantis o 
orgulho pátrio ao prestar, com respeito e disciplina, honras ao nosso país.

     As turmas se organizaram para ouvir o 
Hino Nacional e marchar aguçando a curiosidade e apoio da comunidade escolar.

[FOTO]

No blog, podemos observar que as relações interpessoais entre todos da 
comunidade escolar são bastante cultivadas. É reconhecido o valor de cada um na 
construção de um ambiente educacional favorável. O trabalho de todos constrói o 
sucesso da escola. Os alunos, contagiados por este clima, têm mais prazer em 
aprender.

[FOTO]

Está registrado, também, o reforço escolar para aqueles que ainda não atingiram 

Página 2499



RIOEDUCA 2
todos os objetivos, o uso do Laboratório de Informática, a introdução da m
sica como atividade educacional.

[FOTO]

A participação da escola na Semana da Educação Infantil não poderia ficar de 
fora, bem como o registro das atividades relacionadas ao Projeto Político 
Pedagógico 
Cuidar do Ambiente, Preservar a Vida
.

[FOTO]

A escola, assim, segue na estrada de seu patrono e nós podemos acompanhar estes 
passos seguindo o 
blog
. Aproveite para deixar seu comentário.

[FOTO]

Contate-nos

angela.freitas@rioeduca.net

twitter 
@angeladario

facebook 
Angela Regina de Freitas

[FOTO]
tweet

Página 2500



RIOEDUCA 2

blogsdeescolas
(402)

3ªcre
(223)

<COMENTÁRIOS>

Parabenizamos seu blog e suas ações.
SUCESSO!!!!!!!!!!!!!!!
Heloisa e Lúcia
Postado por 
Heloisa e Lúcia
 em 14/09/2012 10:04

A direção da escola, professores, funcionários e alunos e toda a comunidade 
escolar, ficamos muito felizes e emocionados em ver o trabalho de nossa escola 
prestigiado no site do RIOEDUCA.Agradecemos a oportunidade de mostrar nosso blog
que foi inaugurado há pouco tempo e mostrar para todos o quanto esta escola é 
comprometida com a educação através de um esforço integrado de todos com alegria
e participação coletiva.Agradecemos também à Ângela Regina de Freitas, 
representante do RIOEDUCA na 3ª CRE pelo capricho na edição da postagem.
Postado por 
EM JOAQUIM RIBEIRO
 em 14/09/2012 10:15

É gratificante ver o trabalho de valorização das escolas e principalmente do 
pessoal que faz parte dela no site do RIOEDUCA. Para nossa escola significa 
também o resgate da imagem desta importante Instituição de ensino que tem a 
tradição de atuar no bairro de Inhaúma desde o início do século e tem um 
universo de atividades educativas e de formação muito grande junto a esta 
comunidade. Parabéns ÂNGELA FREITAS pela excelente postagem! Você como sempre se
supera a cada edição do RIOEDUCA!
Postado por 
RITA LUSIE
 em 14/09/2012 10:28

Parabéns a equipe!!!
Postado por 
Hozama Moura
 em 14/09/2012 14:26

Ângela e toda equipe, obrigada pela força! È muito bom nos vermos ... É bem 
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legal vermos nossos trabalhos sendo reconhecidos.

Valéria - Diretora da EM Joaquim Ribeiro
Postado por 
Valéria Gonçalves
 em 14/09/2012 14:45

Helô e Lúcia - obrigada!   bjs!  
v@L
Postado por 
Valéria
 em 14/09/2012 14:48

Fico muito feliz em saber que a Joaquim Ribeiro continua caminhando de forma tão
brilhante!Mesmo de longe continuarei torcendo pelo sucesso desta escola tão 
querida!!!Bjs pra todos!!!
Postado por 
Daniela Rodrigues
 em 14/09/2012 15:16

Dani, você faz parte desta equipe, estamos com saudades!
Postado por 
Valéria Gonçalves
 em 14/09/2012 17:12

É MUITO BOM PODER VER QUE A NOSSA ESCOLA ESTÁ GANHANDO UM ESPAÇO MERECIDO. FRUTO
DE MUITO TRABALHO E DEDICAÇÃO DADA POR TODA A NOSSA EQUIPE. É GRATIFICANE FAZER 
PARTE DESSA EQUIPE. OBRIGADA, PROFESSORAS KÁTIA E ANNA PAULA, QUE CRIARAM ESSE 
NOSSO BOG TÃO LINDO, E A PROFESSORA RITA LUSIÊ QUE O MANTÉM SEMPRE EM DIA COM AS
NOVIDADES DA ESCOLA.
Postado por 
ALESSANDRA RAGNO
 em 14/09/2012 18:05

Parabéns pelo lindo blog.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 14/09/2012 19:05

Adorei o blog já estou seguindo. Parabéns
Postado por 
Monica Fonseca
 em 14/09/2012 19:29
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 08/10/2012
<TÍTULO>
Planos, Programas, Projetos e muitas Ações na Escola Municipal Tatiana Memória
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<TAGS>
Tags: 
10ªcre, escola, do, amanhã, bairro, educador, pse, ncm, ias, patrono.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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ias
(1)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a E.M Tatiana Chagas Memória pelos diversos trabalhos pedagógicos 
desenvolvidos que envolvem um profissionalismo em equipe exemplar! Parabéns 10ª 
CRE
Postado por 
Helena (by troia)
 em 09/02/2013 13:35
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 11/09/2012
<TÍTULO>
Semana da Educação Infantil na 2ª CRE

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, creches, educaçãoinfantil, eventos.

Nesta publicação, conheceremos um pouco do trabalho apresentado pelas escolas da
2
CRE na Semana da Educação Infantil, que foi realizada no período de 20 a 25 de 
agosto.

A lei n
mero 12602, de 3 de abril de 2012 instituiu a Semana e o Dia Nacional da 
Educação Infantil, sendo este celebrado no dia 25 de agosto. A data foi 
escolhida em homenagem à Doutora Zilda Arns, médica pediatra, sanitarista, 
fundadora e coordenadora internacional da Pastoral da Criança.

As escolas da 2
CRE participaram do evento realizando atividades nas unidades escolares, onde as
famílias puderam estar lado a lado dos pequeninos para conhecer o trabalho
 desta etapa importante da vida escolar da criança.

[FOTO]

A Semana da Educação Infantil, na 2
CRE, culminou com um grande evento no sábado, 25 de agosto, nas dependências do 
CIEP Tancredo Neves. Neste dia, os professores das escolas e creches se reuniram
para apresentar os trabalhos realizados pelos alunos e participar de oficinas.
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Visitando os blogs das unidades escolares, percebi que algumas registraram em 
seus ambientes virtuais os momentos que marcaram este evento. Abaixo, temos um 
resumo das atividades desenvolvidas pelas escolas e creches na Semana da 
Educação Infantil e um vídeo com fotos que complementam o registro deste 
acontecimento que marcou o mês de agosto.

E. M. Shakespeare

Nesta semana, o foco é a integração entre a instituição educativa e a 
comunidade, tendo como premissa os diferentes olhares dos sujeitos envolvidos e 
a valorização da primeira inf
ncia na constituição do indivíduo.

Durante a Semana da Educação Infantil, as crianças receberam dois livros de 
literatura do Projeto da Secretaria de Educação 
Minha Primeira Biblioteca
.
(Retirado do blog da 
E. M. Shakespeare
)

[FOTO]

E. M. Barão de Itacurussá

Nessa semana, todos os responsáveis dos alunos das turminhas EI 10, EI 11 e EI 
20 foram convidados para conhecer de perto o belo trabalho das professoras 
Denise e Tatiana. Elas apresentaram o novo Caderno Pedagógico e o Programa Minha
Primeira Biblioteca, além de explicar a import
ncia dessa fase escolar. Os responsáveis assinaram o Termo de Compromisso com a 
Alfabetização e fortaleceram o vínculo com as crianças e com a escola assistindo
à apresentação de seus filhos, dançando, ouvindo história e até levaram 
dever de casa
.
(Retirado do blog da 
E. M. Barão de Itacurussá
)

[FOTO]

C. M. Doutor Sérgio Arouca

A culmin
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ncia da Semana da Educação Infantil aconteceu no sábado, dia 25 de agosto, em 
homenagem à Dra.
 Zilda Arns. O evento, organizado pela 2
 CRE, aconteceu no CIEP Tancredo Neves, no Catete e a Creche Municipal Dr. 
Sérgio Arouca marcou sua presença, com direção, educadores e parte do CEC 
presentes. Além da apresentação de Break Dance, a diretora Eliete dinamizou a 
oficina Brinquedos Cantados.
 Um sábado de sol e alegria, com m
sicas, danças, mostras de trabalhos e a participação de muitos educadores da 
Educação Infantil.
( Retirado do blog da 
C. M. Doutor Sérgio Arouca
)

[FOTO]

EDI Igor Moraes da Silva

Durante a Semana da Educação Infantil, pais e responsáveis vivenciaram as 
atividades com seus filhos no EDI, além de visitarem a exposição dos trabalhos 
desenvolvidos no primeiro semestre.

A 2
 CRE encerrou a Semana de Educação Infantil no 
ltimo sábado, dia 25, no CIEP Tancredo Neves, no Catete; e nós, do EDI Igor 
Moraes da Silva, participamos com muita alegria, numa integração com as famílias
e com as outras unidades da Educação Infantil.

(Retirado do blog do 
EDI Igor Moraes da Silva
)

[FOTO]

Assista no vídeo abaixo outros momentos que marcaram a Semana da Educação 
Infantil na 2
CRE.

[VÍDEO]

Professor, o portal Rioeduca é um espaço feito por e para professores. Participe
também! Entre em contato com o representante de sua CRE para divulgar o blog ou 
projetos desenvolvidos por sua escola.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Contato:
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     Professora Renata Carvalho 
 Representante do Rioeduca, na 2
CRE

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet

eventos
(210)

2ªcre
(192)

educaçãoinfantil
(100)

creches
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<COMENTÁRIOS>

Obrigada a todas as escolas e creches que transformaram esta semana em belos 
momentos de aprendizagem, reflexão, encontro, confraternização.... Vocês estão 
contribuindo para formar uma sociedade melhor , pois afinal : " tudo que se 
aprende na vida, se aprende na Educação Infantil".
Postado por 
Morgana Rezende
 em 11/09/2012 04:41

Renata parabéns pela postagem. Ficamos muito orgulhosas de mais uma vez ver a EM
Barbara Ottoni  no Rioeduca com tanto carinho. Parabéns as outras Unidades.
Postado por 
Valeria Silveira
 em 11/09/2012 19:42

É muito bom ver o trabalho da Educação Infantil valorizado. Obrigada Renata.
Postado por 
Taíssa (EM Barbara Ottoni)
 em 13/09/2012 22:30

Parabéns a todas as escolas e a Renata que organiza com tanto carinho este 
espaço!
Postado por 
Viviana
 em 20/09/2012 20:46
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 20/09/2012
<TÍTULO>
Escola  e Alunos que São Destaque na OBMEP

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, obmep.

A premiação da 7
 Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas P
blicas (OBMEP) foi realizada em dois momentos: uma, no dia 27 de julho, onde 
foram premiados os medalhistas de prata e bronze, as escolas, os professores e 
os municípios. A outra premiação,de caráter nacional, aconteceu no dia 27 de 
agosto,no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A Escola Francis Hime, mais uma 
vez, ficou em destaque.
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[FOTO]

Sendo premiada, pela 3
vez consecutiva , a Escola Francis Hime está entre as 127 melhores do país na 7
 OBMEP. Além disso,o professor Luiz Felipe, que é professor da rede e trabalha 
na escola,foi premiado pela 4
vez (2007,2009, 2010 e 2011). E os alunos também brilharam:1 medalha de ouro, 1 
de prata e 4 de bronze.

Na cerimônia de premiação nacional, estiveram presentes: a presidente Dilma 
Rousseff, acompanhada do ministro da Educação, Aloisio Mercadante, do ministro 
da Ciência e Tecnologia, Marco Antônio Raupp e do governador do estado do Rio de
Janeiro, Sérgio Cabral, além da secretária de Educação, Claudia Costin.

O aluno medalhista de ouro, Marlon Benjamin, de 15 anos, que está no 9
 ano do Ensino Fundamental, respondeu as perguntas do Rioeduca:

[FOTO]

Quando e como começou o seu interesse pela Matemática?

A verdade é que eu sempre fui um admirador da matemática, via o meu irmão 
fazendo cálculos e aquilo me impressionava, eu achava super difícil. Mas a minha
paixão pela mesma só começou no ginásio, quando eu tive aulas com o professor 
Felipe e aprendi através de jogos e aulas bem din
micas uma matemática diferente e muito mais agradável.

Pensando em futuro, como você planeja usar esse conhecimento premiado em 
Matemática? Vai fazer uma faculdade relacionada à Matemática ou tem outros 
planos?

Eu penso sim em me formar em áreas relacionadas com a matemática, hoje tenho 
preferência pela engenharia, até por aspectos financeiros, mas tenho vontade de 
após formado em engenharia fazer uma faculdade de matemática.

A OBMEP, criada em 2005, é um projeto do Instituto Nacional de Matemática Pura e
Aplicada (Impa) e é promovida pelos ministérios da Ciência e Tecnologia e 
Inovação e da Educação. Os alunos que receberam medalhas em todo o Brasil 
poderão participar do Programa de Iniciação Científica J
nior com uma bolsa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), por um ano, em 2013, caso sigam matriculados na rede p
blica de ensino. Quando estiverem na universidade, o desempenho na competição 
será levado em conta como critério para o programa do governo federal Ciência 
sem Fronteiras.
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[FOTO]

A Escola Municipal Francis Hime também ficou entre as 10 melhores escolas da 
prefeitura do Rio de Janeiro no IDEB 2011, batendo a meta estipulada e ficando 
em 7
 lugar na rede.

Para saber mais sobre a premiação da 7
OBMEP :

http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/exibeconteudo?article-id=3123427

Para conferir entrevista feita com professor Luiz Felipe no Rioeduca:

http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1965

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php

[FOTO]
tweet
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7ªcre
(192)

obmep
(3)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns equipe e alunos da FRANCIS. Estamos dividindo este orgulho com vcs. Eu 
especialmente estou muito feliz vendo exalunos. beijos IANA minha aluna quando 
era antiga C.A.
Postado por 
Dilma Vianna
 em 20/09/2012 14:16

Parabéns Marlon Benjamin e sucesso sempre.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 23/09/2012 21:58
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 25/09/2012
<TÍTULO>
Alunos Premiados em Concurso de Monografia Wizo

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, ginásiocarioca.
No dia 29 de agosto, aconteceu a cerimônia de premiação do Concurso de 
Monografia Wizo Brasil 2011, no Clube Israelita
. Entre os alunos 
do Ginásio Experimental Carioca Carlos Lacerda, que participaram, dois foram 
premiados.
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O GEC Carlos Lacerda participou do Concurso Wizo Brasil visando o interc
mbio cultural entre os jovens do Brasil e os jovens de Israel. O trabalho da 
WIZO Brasil leva em conta não somente as dimensões continentais do nosso país, 
como a grande diversidade cultural existente, respeitando as diferentes 
necessidades das comunidades locais.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet

7ªcre
(192)

ginásiocarioca
(3)
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todos os envolvidos!
Postado por 
Neilda
 em 25/09/2012 10:45

Que lindo! Parabéns a todos os envolvidos neste trabalho.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 25/09/2012 16:26
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 11/09/2012
<TÍTULO>
Alunos da E. M. Tatiana Memória Vão Produzir Livros Artesanais

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, escola, do, amanhã, segundo, turno, cultural, ncm.

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns a Escola Municipal Tatiana Chagas Memória pela oficina realizada. O 
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trabalho artístico deve ser valorizado e incentivado.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 15/02/2013 22:05
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 13/09/2012
<TÍTULO>
Palavras de Arrepiar e Contos de Assombração

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, fórmula, da, vitória, realfa, 2b.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[VÍDEO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Se acreditamos que a educação se constrói na junção dos pares;  planejar, 
dialogar, trocar... faz toda a diferença. Parabéns a professora Eliane, aos 
professores do Projeto e ao nosso grande amigo Sinvaldo. 
Bjks,
Cláudia Medina
Diretor Conselheiro da 10ª CRE
Postado por 
Cláudia Medina
 em 13/09/2012 07:07
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Parabéns às escolas, direção, professores e demais envolvidos...Muito bom saber 
que a educação não deixou de lado o "realismo mágico",  um gênero literário que,
ao longo de muitas décadas, fez parte do currículo escolar. Da professora 
Vanise, que  acompanhou nossa escola, já podíamos esperar tamanho 
comprometimento em ações que implementassem  a eficácia da aprendizagem dos 
nossos alunos,  orientando nossos professores no planejamento e desenvolvimento 
deste tipo de gênero literário. Parabéns! Marcos Renovato - Diretor da 
E/SUBE/CRE ( 10.19.059 )
Postado por 
Marcos Renovato
 em 13/09/2012 14:49

Nossaaaaa! Que saudade! Que linda decoração, Eliane e meninas da itinerância! 
Professores, muito sucesso para vocês e seus alunos! E cuidado com a Maria 
Angula, hein?
Postado por 
Erika Ferraz Ueoka Machado dos Santos
 em 13/09/2012 15:13

Parabéns pela participação na capacitação de todos os envolvidos nos Projetos 
“Fórmula da Vitória”, Realfabetização 2B da 10ª CRE, a professora Eliane Atallah
e a Professora Vanise que desempenham um trabalho maravilhoso de se tirar o 
chapéu!
Postado por 
Helena (by troia)
 em 15/02/2013 19:09
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 10/09/2012
<TÍTULO>
Feira Literária e Educoteca no GEC Princesa Isabel

<TAGS>
Tags: 
embaixadores, da, educopédia.

[FOTO]

A proposta foi conhecer o ambiente da educopédia e principalmente a EDUCOTECA.

[FOTO]

ambém deu tempo pra conhecer as disciplinas...

[FOTO]

...ativar o email do rioeduca...
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[FOTO]

...brincar aprendendo, aprendendo a brincar.

[FOTO]

Tudo foi bem avaliado pelos alunos.

[FOTO]

Quem não sabia recebeu ajuda.

[FOTO]

E ainda deu tempo de entrar no Facebook e no Youtube.

[FOTO]

Algumas turmas ficaram de fora, mas atendendo a pedidos,
repetiremos a dose em setembro.

TRABALHO REALIZADO PELA PROFESSORA

     EMBAIXADORA DA EDUCOPÉDIA

     ANGELA APARECIDA PEREIRA(ANGELA 
MANGARÁS)

     E IVANE SALES (SALA DE LEITURA)

     Fonte:
http://santacruzleitores.blogspot.com.br/2012/08/feira-literaria-e-educoteca-no-
gec.html

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns as professoras pela idéia e  empenho em fazer um projeto para que os 
alunos conheçam a educopédia e  educoteca, assim como ativar seus e-mails do 
rioeduca.Achei ótimo !! Acho que tal projeto deve se estender em outras escolas,
assim como fazem com a oficina de Blogs para professores.Essas oficinas poderiam
ser feitas para os alunos do modo que vi nas fotos, com monitores e professores 
e laptos,Tenho certeza que seria um sucesso!Bjs.Muita Luz!
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 10/09/2012 16:00

Parabéns pelo projeto.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 10/09/2012 18:40

Já recomeçaram muito bem, Angela e Ivane. Esta dupla vale ouro!!
Postado por 
IVANETE
 em 23/09/2012 20:37
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quinta-feira, 13/09/2012
<TÍTULO>
Hora do Conto Com a Autora Elza Fiúza

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescola.

A E. M. Atenas nos apresenta a Hora do Conto que faz parte do projeto 
LER E CONTAR... É SÓ COMEÇAR!
 que tem como um dos principais objetivos estimular nas crianças 
o hábito de ler e soltar sua criatividade através de apresentações feitas pelos 
alunos.

QUEM CONTA UM CONTO...

     ...AUMENTA UM PONTO!

[FOTO]

A Escola Atenas apresenta a Hora do Conto com a autora Elza Fiuza, numa 
apresentação de teatro com as turmas de Educação Infantil, direcionadas pelas 
professoras 
V
nia de Oliveira, Sueli Ferreira, Vera Lucia Matias e Ida Vivas
.

[FOTO]

A Hora do Conto é a culmin
ncia do projeto 
LER E CONTAR...É SÓ COMEÇAR!
 que tem como vertente a formação do aluno leitor, estimulando o hábito de ler 
das crianças, além de formar plateia a partir das apresentações mensais onde os 
professores apresentam um autor e fazem uma narrativa de suas obras, no caso da 
autora supra citada, houve apresentação teatral dos alunos
 de Educação Infantil
 tendo como narrativa o clássico infantil A galinha ruiva.

[FOTO]

A partir das obras da autora, são realizadas em sala de aula atividades com foco
no letramento, além de matemática, artes e áreas pertinentes à história contada.
A autora já publicou vários clássicos infantis: O pintinho Quiriquiqui, O 
macaquinho travesso, A bela e a fera, O veado e a onça, A bela e a fera, O bolo 
de natal, Dona galinha e seus pintinhos, dentre outros.
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Sugestões de atividades de letramento e contagem:

[FOTO]

Sugestão de atividade de artes, realizada com sucata: confecção da galinha ruiva
com potinhos de iogurte.

[FOTO]

Para conhecer um pouco mais sobre a autora Elza Fi
za e suas obras clique na capa do livro abaixo:

[FOTO]

[FOTO]

Agradeço a equipe da E. M. Atenas e a professora Cristiane Pinto pela grande 
parceria que mantêm com o Rioeduca no compartilhamento de suas atividades.

Para
compartilhar conosco suas atividades,

entre em contato com a representante da sua CRE, 

basta clicar na página 

Sobre Nós 

do Portal Rioeduca.

Contatos da Representante da 9
 CRE:

Prof
 Márcia Cristina Alves

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 

@marciacrisalves
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[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Belíssimo trabalho. Parabéns a toda a equipe!
Postado por 
Maria
 em 13/09/2012 17:00

Parabéns E.M .Atenas pelo lindo projeto.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 13/09/2012 18:08
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Sexta-feira, 21/09/2012
<TÍTULO>
Projeto Vovô Patativa

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, edi, blogdeescola, cultura.

A professora Érica de Campos,
que trabalha no
Espaço de Desenvolvimento Infantil Renan de Souza Leal da 9
 Coordenadoria Regional de Educação e que é uma das finalistas do Trofeu 
Rioeduca, vem nos trazer outra atividade que mostra sua
marca de qualidade
o 
Projeto Vovô Patativa
 que
contagiou toda a Unidade Escolar com esta figura tão importante que faz parte da
cultura nordestina.

[FOTO]

Quem nos conta com todo entusiasmo sobre o projeto é a própria professora Érica:

Em junho deste ano pude, com o apoio da Direção do EDI em que trabalho e com a 
ajuda de minhas auxiliares - Telma e Fátima - elaborar e executar um projeto que
construí junto a minha turminha com muito empenho e que nos rendeu uma 
riquíssima experiência: O Projeto Vovô Patativa nos proporcionou uma viajem ao 
mundo de 
Patativa do Assaré 
e consequentemente um mergulho em parte do universo da Cultura Nordestina.

Muitos me olhavam espantados quando dizia que estava trabalhando Patativa - 
Quem é esse?!
 - perguntavam com olhos arregalados... E minhas crianças hoje o reconhecem em 
qualquer lugar. A mãe de uma aluna minha (Fátima, mãe de Anny) me contou, com 
orgulho da filha, que andando nas ruas com a menina, de repente esta diz 
desesperada: 
Olha o Vovô Patativa! O Vovô Patativa! É o Vovô Patativa mãe!!!
. Tratava-se de um senhor bem parecido com Patativa do Assaré, de chapéu e 
óculos escuros... Por essas e outras, que batizei o projeto de 
Vovô Patativa
. E é por isso que estou compartilhando aqui o relato de nossa aventura. Espero 
que gostem e que a partir de então muitos diálogos possam surgir e ideias possam
ser realizadas!

*É possível também encontrar meu relato dessa experiência no 
Banco de Relatos 
do site 
Curta na Escola.
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Projeto Vovô Patativa

A reação do nosso filho ao trabalho realizado com a obra de Patativa do Assaré 
foi bastante interessante, pois Pedro chegou em casa falando sobre o assunto, 
nos pediu para buscar vídeos na Internet sobre o 
Vovô
 Patativa e acompanhou algumas m
sicas dos vídeos que conseguimos achar.

Nós, enquanto pais, achamos muito bom o interesse do Pedro e o reflexo sobre o 
assunto foi bem rápido. 
Esperamos novo trabalho despertando nosso pequeno para a nossa cultura tão rica 
e diversificada e infelizmente pouco valorizada por nós brasileiros.
Silvia, mãe de Pedro

A minha ideia surgiu quando eu soube do concurso 
Procura-se um Professor-Autor
!
, onde a proposta era escrever relatos de experiências com a exibição dos filmes
do 
DVD Coleção Curta Na Escola 
 Literatura Brasileira em salas de aula. E se existe uma coisa que eu adoro, é 
trabalhar com curtas em sala de aula, e minha diretora, Renata Albudane, que 
sabe bem disso, sugeriu que eu participasse. Daí, pesquisei sobre o concurso e 
dentre os curtas que estavam disponíveis escolhi 
Patativa
: tudo haver com o momento que estávamos prestes a viver - As festividades 
juninas! Tive que deixar de lado o que eu já havia programado, que era trabalhar
Luiz Gonzaga e fomos mergulhar em Patativa do Assaré!

Comuniquei as minhas auxiliares, que toparam na hora e no dia seguinte já foram 
trazendo sugestões para trabalharmos, inclusive a de trabalharmos a m
sica 
Vaca Estrela e Boi Fubá
 (ideia de Fátima). Fiz umas pesquisas e além do documentário animado 
Patativa
, de Ítalo Maia (2001), adicionei mais ainda dois curtas animados com a mesma 
temática - 
[VÍDEO]
Cabra da Peste
, de Cledinaldo Nogueira (Projeto Ceará Animado) e 
[VÍDEO]
O aniversário de Patativa
, de Luiza Falcão (Associação Mundo Animado das Artes), e um 
[VÍDEO]
vídeo produzido pelos alunos da Escola Municipal Maria Isabel 
(Assaré CE) da m
sica 
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Vaca Estrela e Boi Fubá
, todos encontrados no YouTube.

-
 Objetivos:

A partir da exibição do documentário animado 
Patativa
, partindo posteriormente para a exibição de outras duas animações - 
Cabra da peste
 e o 
Aniversário de Patativa
, pude aguçar o imaginário das crianças fazendo-as refletir e absorver parte da 
realidade do artista Patativa do Assaré: Qual é o seu nome? Porque ele é chamado
com o mesmo nome de um pássaro? Como é esse pássaro (trabalhando características
das aves)? Como é e sua relação com o ambiente onde vive? E sua casa, suas 
características físicas e vestes? Como ele fala (trabalhar variações 
linguísticas e preconceito linguístico)? O que ele faz (profissão e cotidiano)? 
Qual a sua história (eu, identidade, família)? O que ele tem para nos contar? E 
entre outros questionamentos e observações, incluindo as das crianças, fazer um 
link direto com sua m
sica 
Vaca Estrela e Boi Fubá
, trabalhando gênero dos animais (macho e fêmea), animais 
teis, animais mamíferos, quantidade (n
 de patas), cores (branco e marrom), além de expressão corporal e ritmo.

Unindo todos esses elementos do universo da obra de Patativa do Assaré, todos as
atividades do projeto buscaram ainda trabalhar a Cultura Nordestina na m
sica e na oralidade (rimas e ritmos), na dança, nas cores, características 
marcantes que devem ser (re)conhecidas e valorizadas em meio a nossa cultura tão
rica e diversificada, de forma a exterminar um possível olhar preconceituoso 
sobre a linguagem e ou cultura nordestina no futuro.
-

 Disciplinas/Conte
dos: 

Linguagem Oral e Escrita
: Variações Linguísticas; Rima; Nome próprio; Interpretação textual (audiovisual
e m
sica); Oralidade.

Matemática
: Cores (marrom, branco, azul, laranja e preto); Quantidades; Tamanhos.

Ciências Sociais e Naturais
: Diversidade Cultural - Cultura Nordestina; Paisagem natural e modificada; 
Tipos de casa; Vestimentas; Família; Ser vivo (nascimento, vida e morte);
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 Animais (mamíferos, 
teis, gênero).

Corpo e Movimento
: Dança (forró); Imitação (Vaca e Boi).

M
sica
: Ritmo e reconhecimento (forró).

Artes Visuais
: Coordenação Motora fina - Recorte, colagem e pintura; Caracterizações. 

- 
Duração:

5 semanas - De 01 de junho à 07 de julho

- 
Atividades:

 Assistimos ao curta 
Patativa
 e fui verificando a reação das crianças.

[VÍDEO]

 Assistimos novamente, mas desta vez, durante a exibição, fui fazendo 
observações e respondendo a questionamentos de acordo com as expectativas delas:

Quem é ele?
, 
O que ele está fazendo?
, 
Ele toca violão?
, 
A casa dele é longe?
, 
Ele era o bebê?
, 
Agora ele está vovô!
Ele canta!
, 
Tem uma vaca e um boi no céu!
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, 
Ele está plantando!
, 
Tem cerca lá!
. Ao esclarecer e acrescentar em suas observações, fomos juntos construindo um 
imaginário a respeito daquela história;

 Imaginário construído, parti p/ esclarecer o nome: Pedindo para que eles 
repetissem 
Patativa do Assaré
 e depois de rirem e acharem estranho expliquei a origem desse apelido, a 
história resumida (na linguagem deles) de Antônio Gonçalves da Silva, mais 
conhecido como Patativa do Assaré, que ele foi um poeta popular, compositor, 
cantor e improvisador brasileiro explicando que era chamado assim por conta do 
seu belo canto comparado às Patativas (aves) e que Assaré é o nome de sua cidade
que fica no Ceará, ainda dizendo que ele nasceu a muito tempo, no dia 5 de março
de 1909 e que também já morreu (está no céu), no dia 8 de julho de 2002;

 Aproveitando o tema morte e vida de Patativa parti para um link com sua m
sica 
Vaca Estrela e Boi Fubá
, e com o curta 
O aniversário de Patativa
, onde ele aparece no céu junto a outros personagens da cultura nordestina, a 
Vaca Estrela e ao Boi Fubá festejando seu centenário. Com mais estes elementos, 
eles puderam compreender melhor o porquê da vaca e do boi 
no céu
 do curta, expliquei que esta m
sica era do Patativa.

[VÍDEO]

 Para abordar novamente sobre as patativas, usei o curta 
Cabra da Peste
 onde ao fundo, no céu de Assaré, enquanto Patativa recita sua poesia, aparecem 
patativas voando (trabalhando ainda quantidade, contando as patativas junto com 
eles ao pausar o vídeo). Chamando a atenção deles para esse fato, pude explicar 
a eles que aquelas aves eram patativas e retomei sobre a história do nome do 
artista trabalhado, expondo depois imagens da ave (trabalhando as 
características das aves);

 Em uma atividade, cada um fez seu Patativa com uma patativa nas mãos (pintura e
colagem);

[FOTO]

Ouvimos muitas vezes a m
sica 
Vaca Estrela e Boi Fubá
 enquanto confeccionávamos um painel da 
Vaca Estrela
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 c/ 
Boi Fubá
 junto ao Patativa (recorte e colagem: sobras de EVA recortados, grãos de 
canjica, milho, feijão, e outras sementes), e o montamos juntos na porta da 
nossa sala para a comunidade escolar ver. Orgulhosos de nosso painel, combinamos
ainda, como tarefa, deles contarem aos seus responsáveis a história do Patativa 
e do nosso painel; que foi um sucesso total!

[FOTO]

[FOTO]

 Com duas caixas de papelão, dois lençóis, muitas cores e os pezinhos e 
mãozinhas da criançada, confeccionamos nossa 
Vaca Estrela
 e nosso 
Boi Fubá
, trabalhando conte
dos como gênero dos animais (macho e fêmea), animais 
teis, animais mamíferos, quantidade (n
 de patas), cores (branco e marrom). Brincamos muito com a 
Vaca Estrela
 e o 
Boi Fubá
, que seriam usados posteriormente em nossa apresentação;

[FOTO]

[FOTO]

E claro, em meio as atividades, sempre tirávamos um tempinho para ensaiar com a 
m
sica 
Vaca Estrela e Boi Fubá
, para a apresentação da turma no 
Arraiá do nosso EDI
, que aconteceu no dia 07 de julho e recebeu o título de 
Forró do Vovô Patativa
, onde eu me transformei em 
Vaca Estrela
, Telma (AAC) se transformou em 
Boi Fubá
 e Fátima (AAC) se transformou em um carismático 
Vovô Patativa
. Levamos o nosso painel e ficamos muito orgulhosos do resultado! *Hoje em dia, 
a 
Vaca Estrela
, o 
Boi Fubá
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 e o 
Vovô Patativa
 fazem parte da decoração de nossa sala.

[FOTO]

[FOTO]

Confiram abaixo a nossa apresentação:

[VÍDEO]

- 
Avaliação/Sobre a experiência:

A experiência não poderia ter sido melhor. Primeiro foi uma baita surpresa a 
reação das crianças: todas amaram o Patativa e o adotaram chamando-o 
carinhosamente de 
Vovô Patativa
 - que deu nome ao projeto! Por várias vezes eles pedem: 
Coloca o desenho do Vovô Patativa!
.

Além disso, compreenderam bem, segundo o universo deles, que aquela realidade 
mostrada no curta é bem diferente da nossa sem desvalorizá-la. Achando curioso e
divertido, comentam: 
Lá não tem prédio.
; 
O Vovô Patativa tem que plantar e tirar leite da Vaca Estrela né?
. Ainda sobre a arte do Patativa: 
O Vovô gosta de tocar violão e cantar a m
sica da Vaca Estrela e do Boi Fubá
, ou sobre a história: 
Quando ele era pequeno a mãe dele pegava ele no colo.
 ou 
A casa dele não era de tijolo não?
.

Puderam compreender também o fato do Patativa ser cantor e poeta, dele compor m
sicas - 
O Vovô gosta de tocar violão sentado naquela cadeira que balança!
 ou 
Todo mundo gosta de ouvir o Vovô cantar na fogueira né?
. E isso tudo acabou de certa forma gerando uma certa 
milit
ncia
 pró Vovô Patativa. Por exemplo, quando o curta terminava todos batiam palmas e 
gritavam 
Vovô Patativa, Vovô Patativa!
, ou quando colocamos o painel na porta da nossa sala eles fizeram questão de 
mostrar e dizer a todos os que passavam quais eram os personagens - Vaca Estrela
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e Boi Fubá (que eram 
namorados
) e que eles eram do Vovô Patativa que tinha feito uma m
sica para eles e daí cantarolavam: 
ê ê ê ê, Vaca Estrela, ô ô ô ô, Boi Fubá...
Foi realmente encantador ver como eles adotaram de fato o Patativa como sendo 
mais um vovô deles.

Com muita conversa, observações e ações, introduzir o mundo do Patativa e essa 
pequena parte da Cultura Nordestina (m
sicas, ritmos e oralidade) foi uma experiência muito gratificante, já que, para 
nosso sucesso, houve uma adesão em massa da turma, o clima ficou bem propício à 
aprendizagem e eles puderam ter contato com essa riquíssima arte produzida por 
Patativa do Assaré de maneira l
dica, prazerosa. E eu com a riquíssima experiência da construção do conhecimento
da minha turminha. Ou seja, o Projeto teve uma espécie de vida própria e acabou 
se apropriando da gente, passou a fazer parte do cotidiano da nossa turma. Pois 
até hoje, e imagino que até o fim do ano letivo, eu escutarei por muitas vezes e
com muito orgulho:

[FOTO]

- Vídeos do Projeto 
Vovô Patativa
 no YouTube:

[VÍDEO]
Projeto Vovô Patativa: Assistindo Curtas (Educação Infantil)

[VÍDEO]
 Projeto Vovô Patativa: Atividades em Sala de Aula (Educação Infantil)

[VÍDEO]
 Projeto Vovô Patativa: Apresentação 
Vaca Estrela e Boi Fubá
 (Educação Infantil)

Parabéns professora Érica e toda equipe do EDI Renan de Souza Leal por mais uma 
vez nos encantar com seu trabalho. 

Esta e outras atividades podem ser encontradas no 
Blog Miscel
nia Pedagógica 
da professora Érica Campos.

Venha compartilhar conosco suas atividades.

Contatos da Representante da 9
 CRE:
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     Prof
 Márcia Cristina Alves

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

     Tel.: 94420157

[FOTO]
tweet

9ªcre
(227)

blogdeescola
(73)

edi
(36)
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cultura
(4)

<COMENTÁRIOS>

O trabalho foi um sucesso, o resgate de uma cultura que faz parte das nossas 
vidas. Alguns de nossos alunos mora no Condomínio Vivenda das Patativas que tem 
esse nome por causa do pássaro, e a relação com o vovô Patativa foi 
surpreendente, já que seu apelido também procede do pássaro, pois sua voz é como
a do canto das patativas. Gente, que sucesso!!! O nome familiar foi tomando 
novas significações e o resultado foi apresentado em nossa festa junina. Muito 
feliz com nossa equipe, muita gente de boa vontade querendo fazer acontecer!!!!!
Postado por 
Renata Albudane
 em 21/09/2012 05:29

Parabéns! Este projeto é um excelente exemplo de como podemos formar um Rio de 
Leitores!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 21/09/2012 08:33

Gente, obrigada por todos os incentivos, comentários... A ideia é essa, que a 
semente de novas práticas se espalhem e sejam regadas! Agradecimentos especiais 
a Direção do meu EDI - Renata, Regina e Laura - e as minhas auxiliares - Telma e
Fátima! Abraços a todos!
Postado por 
Érica de Campos
 em 21/09/2012 18:56

Parabéns Érica!!! Lindo o seu trabalho!!!
Postado por 
Rosilene Silva
 em 22/09/2012 09:54

Parabéns pelo excelente projeto.Sucesso é o que desejo.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 22/09/2012 18:17
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 14/09/2012
<TÍTULO>
Independência, Conscientização, Civismo e Educação

<TAGS>
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Tags: 
10ªcre, rio, cidadania, rio, saudável, evento.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet

10ªcre
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(292)

evento
(29)

rio
(19)

rio
(19)

cidadania
(11)

saudável
(5)

<COMENTÁRIOS>

Como sempre a escola dando show!! Orgulhosa de já ter participado desta equipe. 
Parabéns Sandra, Valéria etc.
Postado por 
Sheila Pereira
 em 14/09/2012 14:19

Show!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 15/09/2012 22:33

Parabéns a  Escola Municipal Professora Sonia Mota Molisan que no desfile da 
Semana da Pátria, realizado no dia 31 de agosto de 2012, no bairro de Paciência,
Zona Oeste do Rio de Janeiro, prestou homenagem ao cantor e compositor popular 
Luiz Gonzaga, o “Rei do Baião”!
Postado por 
Helena (by troia)
 em 15/02/2013 14:22
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 12/09/2012
<TÍTULO>
Semana de Educação Infantil na E. M. Paraíba

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, educaçãoinfantil, artesvisuais, artescênicas.
A E. M. Paraíba realizou a Semana de Educação Infantil com a participação dos 
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responsáveis e seus filhos. Esta semana teve por objetivo propiciar
momentos prazerosos entre família e escola, além de 
desenvolver as áreas de conhecimento necessárias para uma aprendizagem efetiva.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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6ªcre
(247)

educaçãoinfantil
(100)

artesvisuais
(68)

artescênicas
(36)

<COMENTÁRIOS>

Tive a oportunidade de estar acompanhando a culminância da Semana de Educação 
Infantil desta CRE. Parabenizo a toda equipe da EM Paraíba bem como todas as 
outras unidades que estiveram ali na praça no sábado dia 25 de agosto. Valeu a 
pena ter passado a manhã com vocês.
Postado por 
Andréa Barros
 em 12/09/2012 18:38

Parabéns Equipe, alunos e comunidade da EM Paraíba pelos lindos trabalhos 
realizados. Investir e acreditar nos "miudinhos" é a chave para o sucesso. Um 
forte abraço!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Postado por 
KATIA BARBOZA
 em 12/09/2012 20:18
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 12/09/2012
<TÍTULO>
Espaço de Desenvolvimento Infantil: Primeiros Passos para o Futuro!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.
Os Espaços de Desenvolvimento Infantil foram
 criados sob um novo conceito de educação
para a primeira inf
ncia. 
Num mesmo ambiente, creche e pré-escola participam de atividades planejadas para
o despertar de diferentes habilidades. 
O EDI Professora Maria Yedda Leite Linhares, na 8
 CRE, dentro desta proposta está desenvolvendo um trabalho de qualidade nos 
primeiros passos da formação de suas crianças.
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Contato para professores da 8
 CRE:
neildasilva@rioeduca.net
Twitter: 
Prof_Neilda

[FOTO]
tweet

8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

Conheço esta professora!!! Parabéns, Patricia!
Postado por 
Adriano
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 em 12/09/2012 13:16

Acho o EDI um espaço maravilhoso!!! Parabéns pela divulgação, Neilda! Sua 
postagens são muito bem feitas.
Postado por 
Heloisa
 em 12/09/2012 13:18

Que trabalho bonito... parabéns Pati, e todos que fazem parte!!!! Que Deus 
abençoe!!! Beijos!
Postado por 
Jéssyca Gonçalves
 em 12/09/2012 13:37

Parabéns a todos os professores!! O trabalho realizado por vocês tem sido 
maravilhoso e sem dúvidas vai estar na memoria de todas as crianças, aprendendo 
a cuidar e preservar o mundo onde vivemos!!! Em especial para a professora 
Patrícia Rodrigues, que sonhou realizar está agraciada função e conseguiu 
realizar o seu sonhor de Educar e cuidar desses pequeninos com todo AMOR!! Todos
estão de parabéns
Postado por 
Rodrigo
 em 12/09/2012 14:47

Coisa mais lindo o nosso EDI!!! Parabéns a toda a equipe e a toda a 
comunidade!!! Um grande abraço para Tais e Karla!!!
Postado por 
Jô Cruz
 em 12/09/2012 19:33

Parabéns equipe do  EDI Professora Maria Yedda Leite Linhares pelo lindo 
trabalho realizado com os pequeninos.Sucesso !
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 12/09/2012 19:53

Parabéns às diretoras Tais e Karla, pelo empenho, dedicação e confiança na 
equipe, que resulta no trabalho maravilhoso que estamos realizando.
Postado por 
Professora Daniele Parrine
 em 12/09/2012 20:25

Parabéns, equipe, alunos e responsáveis!!! É lindo ver esse belo trabalho 
realizado por vocês. Querida colega diretora, orgulho de você, 
meninaaaaaaaaaaaa!
Postado por 
Deusiane Gonçalves
 em 12/09/2012 21:24
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Sexta-feira, 14/09/2012
<TÍTULO>
Espaço Virtual para  Compartilhar Desenvolvimento!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.
Cada vez mais as escolas da Prefeitura do Rio de Janeiro fazem uso dos Blogs 
para compartilharem suas ações. 
O espaço virtual permite uma visão da sequência do desenvolvimento
dos projetos que acontecem na escola. 
O Rioeduca apresenta hoje o espaço virtual da 
Escola Municipal Milton Campos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Contatos para professores da 8
CRE:
neildasilva@rioeduca.net
Twitter: 
Prof_Neilda

[FOTO]
tweet
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8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a toda a equipe!!! Sucesso para vocês!!!Ééééé da oitava!!!!!
Postado por 
Jô Cruz
 em 14/09/2012 09:44

Lindo blog.Parabéns!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 23/09/2012 22:01
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 12/09/2012
<TÍTULO>
Direitos Humanos e Holocausto

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, concursos, direitos, humanos, rio, sem, discriminação.

Você sabe qual a origem e o significado da palavra Holocausto? Já ouviu falar 
que existem, em vários países, in
meros museus e outros espaços que reverenciam a memória dos sobreviventes e 
vítimas do Holocausto, inclusive no Brasil?

[FOTO]

Tendo como objetivos estimular nos alunos da Rede Municipal de Educação do Rio 
de Janeiro 
uma reflexão sobre direitos humanos, racismo, discriminação e antissemitismo no 
mundo atual, bem como o estudo e análise do Holocausto na Alemanha nazista, 
todos os alunos regularmente matriculados no Ensino Fundamental, do 6
 ao 9
 anos, poderão participar do Concurso de Redação, promovido pela
B
nai B
rith, a maior entidade judaica de Direitos Humanos, ação comunitária e 
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humanitária, presente em mais de 50 países.

[FOTO]

De acordo com o regulamento do concurso que está sendo divulgado junto às 
Coordenadorias Regionais e escolas da SME Rio, os trabalhos de caráter 
individual, em quatro vias, poderão ser produzidos em prosa, acompanhados ou 
não, de ilustrações, tendo conte
do original.

Cada aluno participante somente poderá apresentar uma redação, e as escolas 
encaminharão os cinco melhores trabalhos à Gerência Regional de Educação até o 
dia 28 de setembro de 2012.

Não haverá devolução dos trabalhos e, como poderá ocorrer a divulgação dos 
mesmos, todos precisam anexar autorização, citando o nome do autor e não se 
obrigando a direitos autorais.

É obrigatória a identificação dos trabalhos selecionados, com o nome completo do
aluno, período em que está cursando, escola na qual está matriculado, além do 
nome completo do professor orientador, endereço da escola, telefone ou e-mail 
para contato.

Clareza, sensibilidade na abordagem do tema, criatividade e conte
do, além da concisão e adequação gramatical, serão os critérios da avaliação das
redações, cujo julgamento será feito por uma Comissão Julgadora designada pela 
B`nai B`rith e Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro.

Serão escolhidos dois classificados 
em primeiro lugar, nas categorias 6
 e 7
 anos e 8
 e 9
 anos, cujos vencedores receberão um MP4.

Os prêmios serão entregues no dia 21 de novembro de 2012 (quarta-feira), na 
Capela Ecumênica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Rua São 
Francisco Xavier, 524, Maracanã.

Maiores informações sobre o concurso poderão ser obtidas pelo e-mail 
historia.sme@gmail.com Professor Roberto A. Antunes e também pelo Blog 
http://direitoshumanoseholocausto.blogspotcom.br

[FOTO]
tweet
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(16)

sem
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(1)
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(1)

discriminação
(1)

<COMENTÁRIOS>

Redações com este teor histórico, proporcionam um leque de conhecimentos sem 
limites! Parabéns a SME por esta iniciativa.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 15/02/2013 22:01
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 13/09/2012
<TÍTULO>
E. M. Presidente Eurico Dutra na Semana da Educação Infantil

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, eventos, projetos.

A incorporação do l
dico na prática docente é de grande valia para o processo ensino/aprendizagem 
dos primeiros anos escolares. Brincar 
é uma estratégia insubstituível para ser usada como estímulo na construção
do conhecimento humano e na progressão das diferentes habilidades operatórias, 
além disso, é
uma importante ferramenta de progresso pessoal e de alcance de objetivos 
institucionais.

Brincar é uma ação iniciada e mantida pela
criança, a brincadeira possibilita a busca de meios, pela exploração ainda que 
desordenada, e exerce papel fundamental na construção de saber fazer
. (Kishimoto, 2002, p.146)

[FOTO]

Mais um email... Semana da Educação Infantil
. Nossa! Mais trabalho... E agora? Quanta preocupação... Como toda novidade, 
gerou inquietações e d
vidas, mas já que temos que fazer, vamos fazer o melhor possível. A diretora 
Sandra participou da reunião na GED para os primeiros combinados e trouxe a 
notícia: o encerramento será na Praça Santa Emiliana, em frente à escola. Que 
bom! Podemos contar com um n
mero maior de pais e crianças. E foi assim que a Semana de Educação Infantil 
começou a ser pensada na nossa escola.

Organizamos as atividades para o início do turno, quando os pais traziam as 
crianças e podiam vivenciar um pouco da rotina da Educação Infantil. Direção, 
Coordenação Pedagógica, professoras e agentes auxiliares de creche recebiam as 
crianças e os pais com muita alegria 
 os pais chegavam curiosos e ansiosos para participar, afinal receberam um 
convite especial
.

[FOTO]

Na abertura, foi apresentada a mensagem 
Dias desleais
 que aborda a import
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ncia da inf
ncia para a formação da pessoa. A Coordenadora Claudia explicou o objetivo da 
Semana da Educação Infantil, como seriam as atividades e contou um pouco da 
história da Dr
 Zilda Arns, a homenageada da semana.

No segundo dia, os pais participaram da Roda de Leitura com as crianças e tias 
na sala de aula, sentados em círculo, 
perninha de chinês
 e deixando a imaginação voar...

Na quarta-feira, todos juntos no auditório para assistir ao vídeo 
Território do Brincar
. As crianças adoraram ver outras crianças e suas brincadeiras, e os pais 
relembraram suas inf
ncias e brincadeiras preferidas.

Quinta-feira foi o dia da brincadeira 
 para os pais. No pátio, adaptamos as brincadeiras 
Coelhinho na toca
 e 
Dança das Cadeiras
. As crianças cantavam, marcando o tempo, e torciam pelos pais. Foi uma 
algazarra! Depois, repetimos a brincadeira para as crianças participarem com 
seus pais.

[FOTO]

O 
ltimo dia na escola foi dedicado às Artes. Cada professora organizou uma 
atividade para os pais fazerem com as crianças (pintura com os dedos, origami, 
flores com sucata). Mamães e papais puderam deixar recadinhos do coração para 
seus filhos. Os trabalhos foram expostos no sábado.

[FOTO]

No sábado, dia de sol e calor, além da exposição dos trabalhos, nossas crianças,
ensaiadas pela tia Claudinha, apresentaram-se no palco, dançando o sucesso 
Eu quero tchu, eu quero tcha
, agitando toda a praça.

Também fez muito sucesso a oficina de fantoches com caixas de leite dinamizadas 
pelas agentes auxiliares de creche Andréa e Martha. Até a professora Maria 
Helena, Gerente de Educação, foi dar uma espiadinha...
 Texto: Professora
Claudia Cabral

Parabéns para Escola por promover a valorização do ensino l
dico, do movimento, da curiosidade e da espontaneidade, possibilitando com isso,
que as crianças vivenciem 
a riqueza dos relacionamentos interpessoais, da sua capacidade crítica e da 
opinião pessoal.
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[FOTO]
tweet

projetos
(334)
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(210)

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a linda equipe desta escola. "Gente que faz!" Faz acreditando no 
trabalho, acreditando na educação e acreditando que é possível fazer  o melhor. 
Bjs a todos!!!!
Postado por 
Cristiana
 em 13/09/2012 09:32

Realmente... mais trabalho, mas como não fugimos da raia, metemos a cara e a 
Semana da Educação Infantil aconteceu de forma maravilhosa.  Agradecemos o 
empenho das profissionais da Educação Infantil e Maternal, pois sem seu  toque 
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majestoso  o produto final não teria sido tão especial.
Postado por 
Sandra  Rodrigues
 em 13/09/2012 10:14

Os professores e os responsáveis juntos pela educação infantil! Nossa equipe é 
10!!!!
Postado por 
Professora Elaine Santos
 em 13/09/2012 10:37

Foi uma semana bastante proveitosa e enriquecedora tanto para os pais como para 
os nossos "pequenos". Parabéns à equipe de Educação Infantil pelo brilhante 
trabalho e mais uma vez pudemos ver a direção, a coordenação e os professores, 
de nossa escola, fazendo acontecer! 
Edith Maria (Profª de Sala de Leitura).
Postado por 
Edith Maria Cordeiro Dias.
 em 13/09/2012 17:10

Parabéns a todos! Esaa escola é nota mil!
Postado por 
Igor Ferreira
 em 13/09/2012 18:06

Nos queixamos, nos incentivamos, nos auxiliamos... e realizamos! Fazendo sempre 
da melhor forma possível, isso ninguém pode negar. A cada desafio proposto 
aumenta a certeza da nossa capacidade. Tenho orgulho de fazer parte desta 
equipe!
Postado por 
Rosana Tanes
 em 13/09/2012 21:34

Parabéns a toda equipe do Maternal, Educação Infantil, Direção e Coordenação. 
Isso tudo é resultado de sintonia, respeito e carinho no que faz.Parabés Escola 
Eurico Dutra. Bjss!!
Postado por 
Andreia gomes
 em 13/09/2012 22:55

"(...) Nunca deixe de voar
Você encontrará obstáculos
Às vezes terá vontade de abandonar tudo(...)
Mas saberá a importância do trabalho em equipe 
E que a cada conquista
Poderão comemorar juntos todas as vitórias
Por isso nunca deixe de voar(...)"
Beijos em toda equipe da Educação Infantil.
Postado por 
Claudia Cabral
 em 14/09/2012 11:19
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Parabéns pra toda equipe!
tudo isso só acontece porque temos essa equipe comprometida com o sucesso. Tenho
muito orgulho de vocês! Continuem com esse pique!
Postado por 
eliane vieira
 em 18/09/2012 15:14
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 13/09/2012
<TÍTULO>
A Arte e as  Cores na Creche  Municipal Espaço Livre da Criança

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

A Creche Municipal Espaço Livre da Criança, localizada na Comunidade do Morro do
São Carlos, Estácio, desenvolveu neste mês o projeto 
A Magia das Cores no Mundo da Alimentação
 . Nesta publicação, o leitor poderá acompanhar os momentos de aprendizagem, 
alegria e diversão vivenciados pelas crianças.
A Creche Municipal Espaço Livre da Criança

 sabe que a inf
ncia é um tempo de descobertas, magia e aventuras. É nesta fase que os pequenos 
terão seus primeiros contatos com a linguagem da arte, além de explorarem, 
pesquisarem e criarem coisas novas.

O contato com o mundo das cores na educação infantil é um momento mágico para os
pequenos. É quando eles passam a perceber a relação entre as cores e as misturas
que se formam, 
desenvolvendo assim várias habilidades motoras e cognitivas. Assim, de acordo 
com o Projeto Pedagógico da unidade, desenvolveram o projeto que envolve cores, 
alimentação, artes e brincadeiras.

[FOTO]

Cores na Alimentação

As crianças foram convidadas a brincarem com as cores através da degustação de 
frutas. Comeram maçã vermelhinha e a banana amarela com pintinhas pretas! 
Brincaram de descobrir qual era a fruta que comeram, e fizeram votação com 
painel. Depois cantaram m
sicas e se divertiram batendo palmas e brincando. Em meio às histórias e com uma
dose de criatividade, experimentações e boas brincadeiras, 
o 
aprender
 ficou muito mais divertido!
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[FOTO]

Arte e Alegria

As turmas fizeram a releitura de umas das obras de Giuseppe Arcimboldo - Pintor 
italiano, nascido em Milão. Seu trabalho mais conhecido é a série As quatro 
estações (1573), série de cabeças formadas por uma infinidade de elementos 
vegetais como flores, folhas etc. As crianças aprenderam sobre a história do 
pintor e se divertiram com a experiência de brincar com as cores.

[FOTO]

A equipe da Creche, gestores, professores e educadores acreditam que 
as crianças devem aprender brincando, afinal, 
elas sentem prazer em desenhar, pintar, rabiscar, cortar e criar; é assim que 
elas se expressam. Elas utilizam sua imaginação para inventar ou transformar 
desenhos, criando sempre o inusitado, o novo, o diferente. 

Saiba mais sobre o projeto , clicando no link abaixo:
http://felizespaco.blogspot.com.br/

Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por 
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o 
representante do Rioeduca em sua CRE e participe.
Contatos:

Rute Albanita

     Representante Rioeduca.net da 1
 CRE

     ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: @Rute_Albanita

[FOTO]
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(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

PARABÉNS à direção e equipe pelo belo trabalho. É muito bom constatar que nossas
crianças podem ter um ensino de qualidade.
Postado por 
jose luiz
 em 13/09/2012 09:36

Parabéns!!! Assim eles aprendem que a boa alimentação é importante para a vida.
Postado por 
Hozama Moura
 em 13/09/2012 15:32

Parabéns!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 13/09/2012 17:52
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 25/09/2012
<TÍTULO>
Primavera das Ideias
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<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescolas.

Com simplicidade e muita criatividade, as turmas do 2
 ano da E. M. Arthur Bernardes da 9
 Coordenadoria Regional de Educação celebraram a chegada da Primavera e deram 
continuidade as atividades desenvolvidas pela Sala de Leitura.

Dos livros animados ao l
dico

[FOTO]

Da colet
nea 
livros animados
, as turmas do 2
 ano, durante atividades da Sala de Leitura, assistiram aos contos africanos e, 
a seguir, ocorreu a formação da roda de leitura, onde foi possível manusear os 
livros, realizar algumas brincadeiras, discutir as diferenças entre as 
personagens Neinho e Lalá.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

O primeiro conto - Os três gravetos - cita como referência o grupo étnico 
Haussá, da Nigéria. Um monarca desafia o adivinho do reino a descobrir o ladrão 
de um anel cravejado de pedras preciosas que havia dado à filha. O adivinho o 
descobre com apenas três gravetos. A estrutura do livro é desafiar o leitor a 
descobrir o truque do adivinho.

Após a história, a turma percorreu a área externa da
 escola para encontrar alguns gravetos.

[FOTO]

Missão Cumprida

Em sala de aula...

[FOTO]

[FOTO]

Página 2551



RIOEDUCA 2
Uma casa; uma panela de pressão; uma casa com casinha de cachorro; uma panela de
pressão que
tornou-se helicóptero.

Assim surgiram muitas histórias, individuais e coletivas, histórias sobre a 
chegada da primavera, a vida dos habitantes de um casarão, o helicóptero que 
sobrevoou a cidade para anunciar a chegada da nova estação... 

Surgiram muitas ideias, a 
Primavera das Ideias.

[FOTO]

Parabéns a toda equipe da E. M. Arthur Bernardes pela atividade e por estar 
sempre em parceria com o Rioeduca na divulgação e compartilhamento de suas 
ideias.

Esta e outras atividades podem ser vistas no 
Blog da E. M. Arthur Bernardes 
e no 
Blog da Sala de Leitura Eliás José 
(da própria unidade)

Venha compartilhar conosco suas atividades.

Contatos da Representante da 9
 CRE:

     Prof
 Márcia Cristina Alves

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

     Tel.: 94420157

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Que esta Primavera de descobertas e aprendizado através dos livros, aconteça em 
todas as nossas escolas! Parabéns!
Postado por 
Neilda
 em 25/09/2012 10:48

Educontagio de leituras para todos.Parabéns!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 25/09/2012 16:34

Confesso que fiquei emocionada com esta postagem!!Nos dias de hoje ainda ver 
nossos professores com criatividade e bom ânimo para realizar tão lindas 
atividades!!!
Postado por 
Elenice N Machado
 em 25/09/2012 16:38

Não poderia nunca deixar de comentar sobre um trabalho tão impecável e realizado
com tanto afinco. Real caminho para a tao sonhada educação de qualidade. 
Parabéns EM Arthur Bernardes!
Postado por 
Vilma Barbareto
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 em 25/09/2012 21:07

É muito bom ver o quanto os nossos alunos são  criativos e como uma simples 
história pode ter tantos e tantos desdobramentos.
Postado por 
Shirlei Videira de Deus
 em 26/09/2012 15:11
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 27/09/2012
<TÍTULO>
Oficinas 
&
 Aprendizagem

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, oficinas, blogdeescola.

Inovando mais uma vez, a E. M. Rio Grande do Norte da 9
 Coordenadoria Regional de Educação 
lança a 
ltima novidade do momento: Oficinas que complementam a aprendizagem dos alunos e
auxiliam no trabalho dos professores.

Hoje vamos conhecer as oficinas que vêm agradando muito os alunos e professores 
da E. M. Rio Grande do Norte. Essas atividades são desenvolvidas no contraturno 
e oferecem aos alunos uma opção a mais de estar na escola dando continuidade ao 
seu aprendizado de uma forma mais descontraída.

[FOTO]

A procura foi tão grande que ao final de um n
mero planejado de sessões, as vagas foram reabertas para novos interessados, 
gerando assim um rodízio permanente de alunos e a possibilidade de ampliação das
vagas.

Na oficina, temos a oportunidade de usar mais jogos, atividades e recursos do 
que em sala,
 devido ao n
mero reduzido de alunos. Eles interagem mais com a língua, apreendendo e fixando
melhor os conte
dos. Desta forma, ao voltarem para turma, acabam se tornando multiplicadores do 
conhecimento adquirido, o que se torna uma ajuda ao meu trabalho também em sala
, 
diz a 
professora Mírian
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, orgulhosa com o sucesso do projeto.

[FOTO]

O projeto Xadrez começou no início do ano no contraturno trazendo para as aulas 
alunos que se interessavam pelo jogo, mas não tinham a oportunidade de aprender.

A prática do xadrez na escola é responsável por desenvolver a autoestima, o 
autocontrole, reforçar a tomada de decisão, o respeito ao adversário, a 
competição saudável, entre outros.

É gratificante perceber a evolução dos alunos no aprendizado do xadrez, perceber
que a crianças que inicialmente não conseguiam entender o movimento das peças 
agora já ensinam outras que estão começando, alunos inquietos já criam 
estratégias de jogo e esperam o momento certo para um 
cheque-mate
. O mais importante de tudo é saber que isso se refletirá na sala de aula e para
a sua vida
, 
diz o 
professor Rodrigo 
satisfeito com o resultado alcançado.

Parabéns a toda equipe da E. M. Rio Grande do Norte pela
criatividade e por compartilhar conosco
sua atividade.

Conheça esta e outras atividades que a E. M. Rio Grande do Norte desenvolve, 
clique no link a seguir:
 http://emrgnorte.blogspot.com.br/

Se a sua escola desenvolve trabalhos como este, venha compartilhar conosco
.

Contatos da Representante da 9
 CRE:

     Prof
 Márcia Cristina Alves

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

     Tel.: 94420157

Página 2555



RIOEDUCA 2

[FOTO]
tweet

9ªcre
(227)

blogdeescola
(73)

oficinas
(3)

<COMENTÁRIOS>

Obrigada ao Prof. Rodrigo e a  prof. Mirian, pela oportunidade e  incentivo 
dados aos nossos alunos. Eles merecem o nosso melhor, sempre!
Postado por 
Ivanete de O. Santos
 em 27/09/2012 22:30
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Sexta-feira, 14/09/2012
<TÍTULO>
Semeando Novas Atitudes

<TAGS>
Tags: 
6ª, cre, creches, saúde, meioambiente.
O EDI Professora Rosenice Rocha Roque realiza com os alunos do Maternal I o 
projeto Semeando Novas Atitudes, que tem por objetivo promover
 bons hábitos alimentares desde os primeiros anos de vida.
 É de extrema import
ncia que a alimentação durante a inf
ncia seja rica e balanceada para o desenvolvimento intelectual e cognitivo da 
criança.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Que coisa mais linda os meus miúdos plantando,colhendo, aprendendo!!!!!!!!!!!! 
Parabéns a toda equipe do EDI Rosenice, meus amigos e companheiros. Simplesmente
adorei o projeto. Bjs nos miudinhos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Postado por 
KATIA BARBOZA
 em 14/09/2012 16:04
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 17/09/2012
<TÍTULO>
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Mitos e Lendas

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, projetos.

Os costumes e tradições de um país fazem parte de sua identidade nacional. Junto
com so eu folclore, compõem a estrutura cultural de um povo.
O campo cultural, o popular, o folclórico, nos faz brasileiros, nos faz saber 
quem somos. Quando sabemos quem somos e de onde viemos a aprendizagem se dá 
fato.

Descubra como a
Professora Aline Sant Anna da

Escola Municipal Conjunto Praia da Bandeira desenvolveu um Projeto sobre o 
Folclore brasileiro e com isso, promoveu o resgate da nossa cultura.
[VÍDEO]

Apresentação:

Esse projeto trabalhou de forma significativa o folclore com as crianças do 
segundo ano do ciclo. Para isso, dedicamo-nos durante oito dias de aulas, 
fazendo pesquisas em diversos materiais, tais como: livros, revistas, sites 
educativos, no caderno pedagógico, na educopédia, utilizamos a sala de leitura e
o datashow. 

Justificativa:

[FOTO]

O folclore brasileiro é um conjunto de mitos, lendas, usos e costumes 
transmitidos por suas histórias.

O conhecimento popular canta e encanta os que os escutam. Para nós, o trabalho 
com a oralidade, a pesquisa, a troca de conhecimentos e a recontagem dessas 
lendas foi muito proveitosa e prazerosa para a turma, que pode explorar a 
linguagem oral e escrita, assim como pode trabalhar diversas outras disciplinas,
pois com elas, as crianças conheceram um pouco mais de nossa cultura.

Desenvolvimento:

[FOTO]

A influência dos mitos, lendas em nossa vida? O medo em nossas vidas? (como 
trabalhar esse sentimento) O que é imaginário e real? M
sica, artes, geografia, história.

Conhecemos m
sicas e brincadeiras populares. A m
sica folclórica é encontrada em brincadeiras infantis, cantos religiosos, ritos,
danças e festas. Estudamos: Cantigas e brincadeiras de roda, cirandas, 
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brinquedos, parlendas, comidas típicas, superstições;

Organização do projeto:

[FOTO]

Separei a turma em 6 grupos e escolhemos por meio de sorteio as lendas das quais
eles mais gostaram. Cada grupo pesquisou mais sobre sua lenda, escreveu e 
organizou as em cartazes, ilustrando de diversas formas.

Materiais:

[FOTO]

Para representar as lendas, elaboraram cenários utilizando dobraduras, desenhos,
recortes e colagem, fantoches, massa de modelar, amostra da mandioca e do pé de 
algodão verdadeiros, materiais reciclados, caixas de leite, entre outros objetos
reaproveitados.

Apresentação e culmin
ncia:

[FOTO]

Os alunos se apresentaram nas demais turmas e filmaram suas experiências. Os 
trabalhos estão expostos pela escola.
 Texto:
Professora Aline Sant Anna

Parabéns, Professora Aline pois 
o seu trabalho visa desenvolver atividades relacionadas a história de vida do 
educando para facilitar o processo ensino/aprendizagem.

Contatos:

     Ana Accioly

     Representante Rioeduca.net da 4
 CRE

     anaaccioly@rioeduca.net

Twitter: @Ana_Acioly 

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a Professora Aline Sant Anna, pelo trabalho realizado sobre o Folclore 
brasileiro .Bjs.Muita Luz!
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 17/09/2012 17:00

Muito legal a atitude de vocês em incentivar as crianças a conhecerem mais da 
nossa cultura.
Postado por 
Mariana
 em 18/09/2012 17:02

Parabéns Professora Aline Sant Anna, pelo trabalho sobre  o Folclore brasileiro.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 18/09/2012 21:37
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Parabenizo a escola Conjunto Praia da Bandeira pelo bonito trabalho.
Postado por 
Helena Salomão Guimarães
 em 21/09/2012 10:10
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 21/09/2012
<TÍTULO>
III Mostra Regional do Projeto Ciência Hoje

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.
No dia 13 de setembro aconteceu a III Mostra Regional
do Projeto 
Ciência Hoje.

[FOTO]
Alunos explicando os precessos da experiências

[FOTO]

[FOTO]
Meus Contatos:
Email: 
neildasilva@rioeduca.net
Twitter: 
Prof_Neilda

[FOTO]
tweet
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8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns ao projeto Ciência Hoje! Precisamos desenvolver cidadãos pensantes e 
criativos!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 21/09/2012 08:31

Despertar o saber científico nos alunos é algo desafiador! Parabéns pela 
postagem e parabéns para a 8ª CRE!
Postado por 
Nilza
 em 21/09/2012 08:31

Éééééé da oitava!!! Parabéns a todos pelo sucesso da Mostra!!!!!
Postado por 
Jô Cruz
 em 21/09/2012 09:21

Ensinar ciências no ensino fundamental é primordial, pois aguça a curiosidade do
educando e leva o mesmo a refletir sobre todo o meio que o cerca. Linda postagem
querida amiga Neilda.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 21/09/2012 20:56
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 26/09/2012
<TÍTULO>
Sustentabilidade em Cores e Formas

<TAGS>
Tags: 
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8ªcre.

Em uma mistura de arte e conscientização ambiental, as turmas do projeto 
Autonomia Carioca da Escola Municipal Pracinha João da Silva 
usaram a técnica do Grafite para falar sobre Sustentabilidade.

O assunto, que é muito atual, foi discutido e registrado pelos alunos em imagens
coloridas grafitadas nos muros internos da escola.

[FOTO]

A arte do Grafite é uma forma de
 manifestação
 artística em espaços p
blicos.

O aparecimento do Grafite se deu na década de 1970, em Nova Iorque, nos Estados 
Unidos. 

Alguns jovens começaram a deixar suas marcas nas paredes da cidade e, algum
 tempo depois, essas marcas evoluíram com técnicas e desenhos.

[FOTO]

No final da década de 1970, o Grafite foi introduzido no Brasil, na cidade de 
São Paulo.

Os brasileiros não se contentaram com o Grafite norte-americano, então começaram
 a
 incrementar a arte com um toque brasileiro.

O estilo do grafite brasileiro é reconhecido entre os melhores de todo o mundo!

[FOTO]

Muitas polêmicas giram em torno desse movimento artístico, pois de um lado o 
Grafite é desempenhado com qualidade artística, e do outro não passa de poluição
visual e vandalismo.

A definição para 
Grafite é:

O Grafite, de acordo com suas origens morfológicas, seria uma forma de expressão
artístico-visual (plástica ou não) que utiliza um conjunto de palavras e/ou 
imagens a fim de transmitir uma mensagem de reflexão.

O Grafite, em razão de sua forte conotação artística, não tentaria impor 
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determinada ideia ao observador, mas sim permitiria sua reflexão, sua 
interpretação.
(Vinícius Borges de Moraes - Pichação, Grafitagem e 
Direito Penal)

Na escola Municipal Pracinha João da Silva, 
as
 turmas de Aceleração 2 e 3, Projetos da Fundação Roberto Marinho, desenvolveram
o projeto de expressão artística usando a técnica do Grafite.

O momento foi importante para se discutir questões como dano ao patrimônio p
blico, vandalismo e poluição visual.

As turmas formaram grupos e em sala conversaram sobre o tema escolhido, que foi 
Sustentabilidade.

A ideia era apresentar uma ilustração capaz de levar à reflexão sobre atitudes 
sustentáveis e preservação do meio ambiente.

No dia 31 de agosto, as turmas colocaram seus
 projetos em prática e
 fizeram seus Grafites no muro interno da escola, próximo à quadra esportiva.

Trabalhando em conjunto, os alunos se empenharam para construir o painel com 
muitas cores e formas.

[FOTO]

Esta ação marca não só o incentivo à livre expressão do jovem, mas 
principalmente o aprendizado de uma postura cidadã, no que diz respeito ao 
patrimônio p
blico e alheio, pois a técnica do Grafite deve ser utilizada com bom senso e com
autorização dos proprietários do espaço.

O resultado você pode conferir com mais detalhes no Blog
 Autonomia Carioca. Clique na imagem abaixo e veja: 

[FOTO]

O Rioeduca parabeniza as turmas de Aceleração da E. M. Pracinha João da
Silva
e suas professoras Jô Rangel e Rute Ferreira
.
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Sua escola pode ser a próxima a compartilhar aqui projetos de sucesso!

Entre em contato com o representante de sua CRE.

Meus contatos:

n

eildasilva@rioeduca.net

Twitter: 
Prof_Neilda

[FOTO]
tweet

8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

Muito bom ensinar o respeito ao patrimônio público e aos muros das casas dos 
outros. Grafite e Pichação são coisas diferentes, pichação é crime! Grafite é 
arte, mas deve ser feito onde é permitido e não pela cidade toda também. Nossos 
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jovens precisam desta consciência e desse limite! Boa abordagem! Parabéns, mais 
uma vez para a 8ª CRE!
Postado por 
Nilza
 em 26/09/2012 09:58

Envolver o jovem com questões da escola e da sociedade é uma importante ação. 
Parabéns a todos!
Postado por 
Adriano
 em 26/09/2012 19:55

Um grande abraço para toda a equipe da Pracinha João da Silva!!! Ééééé da 
oitava!!!
Postado por 
Jô Cruz
 em 26/09/2012 21:46

Parabéns turmas do projeto Autonomia Carioca da Escola Municipal Pracinha João 
da Silva  pelo lindo trabalho com grafite.Amei!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 26/09/2012 22:24
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 17/09/2012
<TÍTULO>
Novidade no Mundo Virtual: Blog da E. M. Barão de Itacurussá

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, blogsdeescolas.

A 2
 CRE está com um blog novinho em sua lista de blogs de unidades escolares. 
Conheceremos, hoje, o portfólio virtual da E. M. Barão de Itacurussá.

A professora Viviana, diretora-adjunta da E. M. Barão de Itacurussá, participou 
da 
Oficina de Blogs
 dinamizada pelas professoras Renata Carvalho, representante da 2
 CRE, no Rioeduca 
e Regina Bizarro, representante da 5
 CRE, no Rioeduca. 

A oficina que aconteceu no mês de junho, no auditório da 2
 CRE, teve como objetivo reunir professores para discutir as características de 
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um blog educacional e conhecer as técnicas para a criação de um blog. Neste 
encontro, a professora Viviana pode aprimorar seus conhecimentos e dar vida ao 
portfólio virtual da E. M. Barão de Itacurussá.

Esta escola fica localizada no bairro da Tijuca e, de acordo com as informações 
no blog, foi inaugurada em 1942. Atende alunos da Educação Infantil, Classe 
Especial e do 1
 ao 9
 ano do Ensino Fundamental.

A primeira publicação do ambiente virtual da E. M. Barão de Itacurussá conta a 
história da escola. Vejamos:

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

     Nota: Imagens retiradas do blog da 
escola.

Além da história, o blog registra a participação da unidade escolar na 
Semana da Educação Infantil
. Neste evento, que aconteceu no período de 20 a 25 de agosto, os responsáveis 
puderam participar de atividades com os pequeninos e conhecer o trabalho e a 
import
ncia desta etapa escolar na vida dos educandos.

Assista, no vídeo abaixo, 
alguns momentos da Semana da Educação Infantil na E. M. Barão de Itacurussá.

[VÍDEO]

Quer conhecer mais sobre o trabalho desta escola? Visite seu blog!

http://emitacurussa.blogspot.com.br/

Professor, o portal Rioeduca é um espaço feito por e para professores. Participe
também! Entre em contato com o 
representante
 de sua CRE para divulgar o blog ou projetos desenvolvidos por sua escola.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Contato:
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Professora Renata Carvalho 
 Representante do Rioeduca, na 2
CRE

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet

blogsdeescolas
(402)

2ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Indico a oficina para todos! Adorei!
Postado por 
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Viviana
 em 20/09/2012 20:42
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 17/09/2012
<TÍTULO>
Ações Educativas e Aprendizagem Significativa

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

A Escola Municipal Marechal Trompowsky, localizada em São Cristovão, desenvolve 
um trabalho de excelência em sua comunidade escolar. Suas ações estão voltadas 
para um ensino de qualidade e aprendizado significativo.

De olho no Céu

A Secretaria de Sa
de e Defesa Civil realizou uma simulação da Ação de Apoio às Vítimas 
das Chuvas com a Turma do 6
 Ano Experimental. A unidade a é ponto de apoio para a Comunidade em caso de 
chuvas fortes. Os alunos puderam vivenciar a experiência, atuando como agentes 
de apoio e fazendo com que os outros alunos tivessem posturas corretas no 
momento em que esta ação se fizer necessária. A experiência foi bastante 
enriquecedora e trouxe informações importantes para todos.

[FOTO]

[FOTO]

Aprendizagem e Muitos Sorrisos

A Equipe da Sa
de trouxe a nossa escola o Projeto Sa
de Bucal. Os profissionais orientaram os alunos sobre os cuidados necessários 
para se manter uma boa dentição.
Os programas educativos de Sa
de Bucal promovem o aumento do conhecimento sobre higiene, assim como auxilia na
redução do índice de problemas com a dentição. Estas ações têm grande import
ncia pois é durante a inf
ncia que a criança incorpora em sua vida os hábitos de higiene.

[FOTO]
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Passeio ao Planetário

Os alunos do 3
 ano realizaram uma agradável visita ao Planetário da Gávea. Oportunidade que 
sempre propicia um aprendizado de forma l
dica e motivadora, afinal é uma excelente oportunidade de contato com a ciência.

[FOTO]

Fora Dengue!

Aprender sobre a dengue nunca é demais, principalmente quando a palestra é 
realizada por uma super equipe da sa
de. Além de informações importantes sobre combate e prevenção da doença, um 
teatro muito animado foi apresentado aos alunos. 

[FOTO]

Essas são apenas algumas das ações desenvolvidas pela Escola Municipal Marechal 
Trompowsky. Para conhecer mais os trabalhados desta unidade acesse 
AQUI.

Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por 
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o 
representante do Rioeduca em sua CRE e participe.

Contatos:

Rute Albanita

     Representante Rioeduca.net da 1
 CRE

ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: 
@Rute_Albanita

[FOTO]
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projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

PARABÉNS à Direção, equipe e alunos da E.M. Mal. Trompowsky pelo excelente 
trabalho. Podemos verificar, através das fotos e dos projetos, o trabalho de 
qualidade que vocês estão promovendo, em prol de nossos alunos. Chamo atenção 
para as parcerias conquistadas e, por conseguinte, a possibilidade de 
desenvolvimento de trabalhos conjuntos efetivando a intersetorialidade. José 
Luiz
Postado por 
jose luiz
 em 17/09/2012 09:48

Parabéns a todos os professores, funcionário e alunos da Escola Municipal 
Marechal Trompowsky,pelo trabalho desenvolvido em parceria com os responsáveis. 
Excelente Trabalho!
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 17/09/2012 17:05

Lindo.Parabéns!
Postado por 
Fatima Braga
 em 18/09/2012 21:42
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--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 24/09/2012
<TÍTULO>
Alimentação Saudável

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

A Escola Municipal João de Camargo está situada à Rua Ricardo Machado, n
 633, em São Cristóvão e 
atende 
25 turmas, divididas em dois turnos da Educação Infantil ao 5
 ano do Ensino Fundamental. Neste mês, as professoras da Educação Infantil 
elaboraram um projeto com o tema 
Alimentação
, cujo objetivo principal é desenvolver hábitos alimentares saudáveis como 
prevenção e combate à obesidade.

Na sala de Leitura

Na Sala de Leitura, o livro 
A Cesta de Dona Maricota
 fez o maior sucesso!! As merendeiras prepararam a cesta com legumes, frutas e 
verduras que compõem o cardápio da merenda e os alunos puderam sentir o cheiro, 
a textura e o sabor de alguns alimentos. Chamaram a atenção a cor e o sabor da 
maçã verde e as sementes dos frutos. As atividades envolvendo os sentidos 
continuaram na sala de aula.

[FOTO]

O 
Mar de Histórias da Alimentação
, na Sala de Leitura, oportunizou o manuseio e a leitura de livros relativos ao 
tema. A curiosidade foi aguçada e todos queriam ler as histórias, que serviram 
como informação sobre o valor nutricional dos alimentos.

Educopédia em Ação na Sala de Informática

[FOTO]

No Laboratório de Informática, os alunos participaram de atividades da 
Educopédia, tais como: Educação Infantil, Caixa Mágica, Alimentos Divertidos. 
Elas enriqueceram o Projeto 
Alimentação
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de forma l
dica e divertida. 

No sacolão

Um dos pontos altos do Projeto foi a visita ao Sacolão que se instala uma vez 
por semana na pracinha próxima à UE. Feitas as autorizações, as professoras e um
grupo de mães partiram para a visita.

[FOTO]

Na sala de aula

As professoras desenvolveram diversas atividades abordando os conte
dos de maneira prazerosa, focando a Leitura e a Escrita, principalmente. No 
cardápio
, listas, m
sicas, parlendas, histórias.

[FOTO]

As professoras organizaram, com a colaboração dos pais, um Sacolão na UE. Os 
alunos dramatizaram situações de compra e venda. Para finalizar, uma deliciosa 
salada de frutas foi oferecida às crianças.

Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por 
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o 
representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe.

Contatos:

     Rute Albanita

     Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: @Rute_Albanita

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

PARABÉNS a todos os envolvidos neste lindo projeto... podemos perceber a alegria
e o interesse dos alunos pelo tema... ações como essa são muito importantes para
um futuro saudável de nossas crianças... É um orgulho o trabalho desenvolvido 
nesta escola.
Postado por 
jose luiz
 em 24/09/2012 08:50

Falar de alimentação com nossas crianças é sempre importante. Parabéns a 
escola!!!
Postado por 
Hozama Moura
 em 24/09/2012 14:13

Falar de alimentação saudável é  responsabilidade de todos - pais, responsáveis 
e professores -  que lidam com pessoas e se preocupam com o bem estar 
coletivo.Parabéns Escola Municipal João de Camargo pelo projeto "Alimentação 
saudável"
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 24/09/2012 22:10
--------------------------------------------------------------------------------

Página 2575



RIOEDUCA 2
[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 27/09/2012
<TÍTULO>
A Caminho da Escola

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

As turmas do 4
 ano da E. M. Floriano Peixoto estão desenvolvendo o Projeto 
Percorrendo a Estrada para a Cidadania
, que faz parte parte do programa de Educação para o Tr
nsito do Grupo CCR, responsável pela administração de algumas das principais 
rodovias do País. O maior objetivo do Grupo CCR é preservar vidas e, para isso, 
não bastam boas estradas e bons veículos circulando por elas. É preciso que as 
pessoas, motoristas ou pedestres, assumam uma postura responsável, de modo a 
evitar acidentes.

[FOTO]

Acreditando na import
ncia da educação e da conscientização para a cidadania, a unidade escolar 
investiu na Educação para o Tr
nsito e toda equipe de professores têm a convicção de que as crianças podem 
contribuir muito para a construção de um mundo melhor para todos. Um mundo sem 
violência, em que as pessoas vivam em paz e harmonia, com respeito e toler
ncia às diferenças.

Como a Secretaria Municipal de Educação, por meio da Coordenadoria de Educação -
Extensividade, divulgou o Projeto 
A Caminho da Escola
 da CET-Rio, que tem como objetivo discutir questões ligadas à segurança no tr
nsito, visando capacitar os alunos para tomada de decisões e desenvolvendo 
comportamentos adequados à prevenção de acidentes, a Escola Municipal Floriano 
Peixoto estabeleceu como prioridade um dia de aula com as turmas para 
desenvolvimento prático no conte
do.

A Ação Educativa proposta pela CET- Rio

[FOTO]

- atividade l
dico/educativa através de teatro com o conceito de tr
nsito realizada no pátio da escola;

     - atividade de fixação com jogos de 
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quebra-cabeça e da memória e din
micas que explicam o conte
do e trocam experiências com os alunos na sala de aula;

     - atividade de feedback com oficinas de 
concretização do aprendizado por escrito, por meio de redação ou desenho ou 
poesia na sala de aula

     - atividade de encerramento com a 
entrega do certificado de participação e um distintivo 
Amigo do Tr
nsito
 para os alunos e os professores participantes.

Desta forma, a Ação Educativa proporcionou aos alunos participantes da E. M. 
Floriano Peixoto um valioso instrumento de reflexão que é a sensibilização da 
população escolar quanto ao tr
nsito e ao transporte seguro e, principalmente, o cuidado que devem ter a 
caminho da escola.

[FOTO]

O nosso principal objetivo é fazer os alunos aprenderem de forma divertida a 
import
ncia das regras de boa convivência, conhecendo as leis de tr
nsito e de sinalização necessárias para a segurança de todos, tornando os alunos
capazes de identificar e praticar as atitudes que os fazem ser bons cidadãos. 
Por isso tudo, os estudantes não puderam deixar de pegar carona nas atividades, 
jogos e brincadeiras que foram propostas pela equipe da CET-Rio.

O Rioeduca parabeniza a todos pelo sucesso do projeto! Ressaltamos que as 
atividades realizadas na escola foram agendadas pela professora Ana Paula Serra,
regente da Sala de Leitura, e o relato do projeto foi enviado pelo professor 
Antonio Carlos . 

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o 
representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe. *

Contatos:

     Rute Albanita

     Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

     ruteferreira@rioeduca.net
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     Twitter: @Rute_Albanita

[FOTO]

projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

PARABÉNS à direção, professores, alunos e toda a equipe envolvida no projeto....
Ficamos orgulhosos em saber que trabalhos de qualidade vem sendo desenvolvido 
por vocês!
Postado por 
jose luiz
 em 27/09/2012 08:22

Obrigado a CET-Rio e a SME pela oportunidade  de enriquecer o trabalho da 
escola.
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Postado por 
Antonio Carlos
 em 27/09/2012 11:30

Super legal o projeto.Parabéns!
Postado por 
fatima Lucia Braga
 em 28/09/2012 01:11

Excelente trabalho da escola. A Educação para o trânsito deve ser um conteúdo 
utilizado por todas as unidades escolares. Essa é uma atidude cidadã e que salva
vidas!!! Parabéns a toda equipe!!!!
Postado por 
Fabio
 em 30/09/2012 12:02
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 14/09/2012
<TÍTULO>
A SME Cria Setor de Informações Estratégicas

Este novo setor será responsável por gerar os indicadores educacionais da Rede 
Municipal e zelar pela sua confiabilidade, seguindo as diretrizes do MEC e 
demais referências nacionais e internacionais, elaborar e analisar os relatórios
de acompanhamento do desempenho das escolas, CREs e município e divulgar os 
dados e indicadores educacionais de forma clara e transparente para todos os p
blicos interessados. Além disso, tem como proposta promover a utilização dos 
indicadores nos níveis central, regional e da escola, objetivando a melhoria da 
qualidade do ensino.

Através do setor, será possível a realização de uma análise estatística dos 
dados, de modo a encontrar padrões e tendências que orientem a tomada de 
decisões da Secretaria, de tal forma a identificar resultados críticos e 
reportá-los à área responsável.

Essa transparência proporcionará e promoverá a utilização desses indicadores 
pelas Universidades e pesquisadores cujos estudos contribuam para a melhoria das
políticas educacionais. A SME 
 Secretaria Municipal de Educação - irá acompanhar e supervisionar a implantação
de processos de modernização administrativa e informatização, de forma a 
facilitar e aprimorar a coleta de dados e o acesso dos interessados aos 
relatórios gerenciais.

O novo setor também realizará pesquisas, estudos e prospecções de ações para 
modernização e melhoria da educação nos diversos níveis e modalidades de ensino 
de relev
ncia para a SME e avaliações relacionadas a programas, projetos e ações 
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implementadas pela SME nos diversos níveis e modalidades de ensino.

O grupo que integrará esse setor também ficará responsável pela implantação do 
novo sistema de gestão de informações da SME denominado Escola 3.0.

Todas as informações coletadas serão inseridas e ficarão disponibilizadas em 
portal específico a partir do mês de 
novembro
.

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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Quarta-feira, 19/09/2012
<TÍTULO>
Blog aproxima alunos, professores e comunidade escolar

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, blog.

[FOTO]
Conversando com a professora Cintila, por ocasião da visita que fiz à Escola 
Municipal Padre José Maurício, localizada nas proximidades da Comunidade de 
Santa Clara, Guaratiba, tenho curiosidade em saber a origem do seu nome.

Logo vem a explicação: foi homenagem prestada pela sua mãe à médica que a 
acompanhara durante o parto daquela menina que hoje é professora de Língua 
Inglesa, e que também se chama Cintila.

[FOTO]
Mas ela também faz menção ao verbo 
cintilar
, com o sentido de luzir com variações rápidas de brilho e de cor, dando a 
entender que também foi este o sentido da criação do blog da escola, ou seja, de
dar visibilidade aos projetos, promover a troca de experiências entre 
professores e estimular a aproximação da comunidade à vida escolar.

Com as primeiras postagens inseridas a partir de maio de 2012, o Blog da Escola 
Municipal Padre José Maurício vem registrando os acontecimentos mais relevantes 
da unidade escolar, como a premiação no concurso de redação promovido pelo 
jornal 
Folha Dirigida
, com a classificação de alunos das turmas 1602 e 1702, orientados pelo 
professor Adriano, de Língua Portuguesa.

[FOTO]

A Semana de Alfabetização, de 6 a 10 de agosto de 2012, também mereceu destaque 
no Blog da Escola Municipal Padre José Maurício, com in
meras atividades voltadas para os alunos das séries iniciais, sempre com o 
objetivo de reforço na alfabetização.
Eventos importantes como a Conferência Mundial Rio+20 e datas comemorativas, com
o 
Dia da Língua Portuguesa
, 
Dia do Químico
, 
Dia do Cinema Brasileiro
, entre outros fatos expressivos do nosso calendário, também fazem parte do blog
criado, mantido e atualizado pela professora Cintila.

[FOTO]
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O Blog da Escola Municipal Padre José Maurício já foi relacionado na listagem 
dos blogs da 10
 CRE no Portal do Rioeduca e pode ser acessado a partir de consulta ao link: 
http://www.empadrejosemauricio.blogspot.com.br/

[FOTO]
tweet

10ªcre
(292)

blog
(15)

<COMENTÁRIOS>

Adorei a iniciativa!
Postado por 
Anna Carolina
 em 23/09/2012 18:50

Obrigada pela visita e divulgação do nosso trabalho. Em nome da E. M. Padre José
Maurício, agradeço imensamente o apoio aos projetos da nossa unidade e aos 
profissionais também. Ficamos lisonjeados por fazer deste portal. Mais uma vez 
obrigada! E que Deus nos acompanhe sempre!
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Postado por 
Cintila Damasceno
 em 23/09/2012 19:01

Parabéns a Escola Municipal Padre José Maurício pela iniciativa do Blog que foi 
idealizado e construído pela professora de Língua Inglesa Cintila Damasceno 
Lima, contando com o apoio da coordenadora pedagógica Marta Magalhães de Souza.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 15/02/2013 15:31
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 28/09/2012
<TÍTULO>
Teatro de Sombras

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, artes.

O Teatro de Sombras chegou à E. M. Rep
blica Dominicana através da professora da Sala de Leitura, Elisa Bamonte, em 
parceria com a professora de Artes Plásticas, Juliana Gonzalez.

A professora da Sala de Leitura da Escola Municipal Rep
blica Dominicana, Elisa Bamonte, em parceira com a professora Juliana Gonzalez, 
de Artes Plásticas, trabalharam o Teatro de Sombras na turma 1301, usando 
dramatização como instrumento de ensino, em
 decorrência do PPP da escola 
Nós Fazemos a Diferença: Os Afrodescendentes
.

E o que é Teatro de Sombras?

O Teatro de Sombras é uma das formas (gênero) mais antigas e belas de 
representação do teatro com bonecos, originário da China, e se espalhou pelo 
mundo.

A ideia deste trabalho partiu da professora Elisa Bamonte, após trabalhar com os
alunos na Sala de Leitura o livro 
Bruna e a Galinha D
Angola
, de Gercil Almeida, da Editora Pallas.

Clique na imagem para ler o livro.
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[FOTO]

Mas quais seriam os objetivos das professoras?

- incentivar a leitura e interpretação de texto; melhorar a escrita e a leitura 
oral dos alunos; proporcionar aos alunos o acesso aos diversos tipos de 
linguagens: corporal, visual e a escrita; promover a socialização e o trabalho 
em grupo; buscar a participação, o estímulo e crescimento cultural dos alunos.

TEATRO DE SOMBRAS

De acordo com a professora Elisa, após a narrativa do livro, os alunos da 1301 
gostaram tanto que montaram um texto coletivo sobre a história. Sob sua 
orientação, a turma preservou as partes principais do texto, formando um roteiro
para o Teatro de Sombras. 

Pensando interdisciplinarmente, a professora Juliana Gonzalez,
professora de Artes da mesma turma, levou os alunos a concluírem as personagens,
já iniciadas por ela, em papel-cartão, colando-as em palitos de churrasco para 
que estes servissem de base. 
É um teatro feito por crianças para crianças.
 diz a professora.

[FOTO]

Para a confecção do teatro, a professora utilizou uma caixa grande de papelão, 
cartolina preta, papel de seda, papel crepom vermelho e cola. As personagens 
foram feitas em papel cartão preto.

As apresentações foram realizadas na Sala de Leitura, com um grupo de turmas de 
cada vez. O aluno Cristian foi narrando a história enquanto os colegas ficaram 
atrás manipulando as personagens.

TV ANGOLA

Já no 5
 ano, turma 1501, as professoras trabalharam a lenda 
A Galinha Dangola
 como texto norteador, dando continuidade ao tema continente africano usando a 
Televisão de Papelão - TV Angola.
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Esta lenda tem várias versões, mas a professora Elisa, responsável pela Sala de 
Leitura, optou pela autora Tata Riá Nkissi Nkassuté. Como proposta de trabalho 
foi apresentado desenhos como narrativa da lenda, através de uma televisão de 
papelão que chamaram de TV Angola.

Os objetivos: levar os alunos a aprendizagem através da socialização, da 
criatividade, da coordenação, da memorização, do vocabulário, entre outros.

O trabalho com a turma foi desenvolvido na Sala de Leitura, da seguinte forma:

- composição dos grupos;

     - leitura e interpretação da lenda;

     - comentários orais dos alunos;

     - divisão pelos grupos das partes da 
lenda para os respectivos desenhos em papel ofício;

     - colagem dos desenhos;

     - exibição do trabalho, na TV ANGOLA por
cada grupo.

E finalmente, dia 29 de agosto, houve a apresentação da turma 1501, que dividida
em grupos, se apresentaou para todas as turmas as suas criações.

[FOTO]

Chamar os colegas para a platéia, encaixar os 
rolos de filme
 e caprichar na emoção na voz de cada narrador
 foram alguns desafios que os alunos autores tiveram que enfrentar para 
aprenderem e compartilharem com todas as turmas, sobre a lenda africana A 
Galinha Dangola.

As professoras, tão gentilmente, explicam como se confecciona uma TV de papelão.
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Material usado:

 1 caixa de papelão resistente

 1 cabo de vassoura cortado em dois pedaços

 tinta guache

 pincel

 cartolina preta para os botões, papel laminado para decoração

 tesoura

 cola plástica

 fita adesiva

 papel ofício para o 
filme
.

Passo a passo para confeccionar a TV de Papelão:

1- Recorte um quadrado em um dos lados da caixa para fazer a tela de sua TV. Na 
parte lateral, próximo à abertura da tela, faça dois furos redondos de cada lado
para encaixar os cabos de vassoura 
 um em cima e outro embaixo.

2- Pinte a caixa por fora, com guache, da cor que preferir.

3- Atravesse a caixa com os dois cabos, pelos furos, deixando pontas para fora 
para poder rodar o 
filme
.

4- Cole as folhas de papel ofício em sequência e desenhe sua história quadro a 
quadro, da primeira para a 
ltima cena. Uma dica: meça o tamanho do recorte da tela para fazer os desenhos 
do tamanho certo e não deixar nenhum personagem escondido.

     5. Cole com fita adesiva, no cabo de 
baixo, o fim do 
filme
. E enrole todo o papel nesse cabo, deixando sobrar apenas quantidade de folha 
suficiente para alcançar, esticada, o cabo de cima. Afixe nele a ponta inicial 
do rolo.
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     6. Decore a parte da frente da caixa, 
sob a tela, círculos de cartolina para os botões de volume, sintonizador de 
canal, desenhe estrelas, círculos em papel laminado e o que mais quiser. Aí é só
se esconder atrás dela, rodar o cabo de cima e ir passando o 
filme
.

Parabéns às professoras Elisa Bamonte e Juiana Gonzalez pela brilhante parceria 
nestes projetos onde a arte e a leitura se fizeram complementar.

Não treinar as crianças para a aprendizagem pela força e severidade, mas 
encaminhá-las para que se divirtam com suas mentes, para que você possa ser mais
capaz de descobrir com precisão a tendência peculiar do gênio de cada um.

Platão

Visitem, acompanhem e comentem as postagens do blog 
http://escolamdominicana.blogspot.com.br/

Escolas e professores participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e/ou atividades que 
impactaram a aprendizagem de seus alunos, clicando
aqui
.

Regina Bizarro é Professora da Rede Municipal de Educação e Representante do 
Rioeduca na 5
CRE.

Contatos:

E-mail: reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

Facebook: #rebiza

[FOTO]
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5ªcre
(268)

artes
(14)

<COMENTÁRIOS>

Fico mto orgulhosa e feliz pelo trabalho pedagógico bem sucedido!
Postado por 
Maristela Tantos
 em 28/09/2012 11:06

Faço das palavras da Diretora Maristela, as minhas.
Fico com a sensação de satisfação por mais um trabalho concluído.
Muito orgulhosa!!!!
Postado por 
Juliana Gonzalez
 em 28/09/2012 13:01

É muito gratificante idealizar, motivar, compartilhar e executar positivamente 
uma ideía. Foi o que aconteceu com o Teatro de Sombras e com a TV Angola (tv de 
papelão). Parabéns aos nossos queridos alunos que fizeram tudo com muito 
capricho e dedicação.
Postado por 
Elisa Bamonte
 em 28/09/2012 14:21
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Parabéns professoras da Escola Municipal República Dominicana e alunos pelo 
lindo atrabalho apresentada nesta postagem.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 28/09/2012 22:59

PARABÉNS REGINA ,ÓTIMO GARIMPO EDUCACIONAL.

BEIJOS, ANA PAULA 5ªCRE GED
Postado por 
ANA PAULA
 em 01/10/2012 08:22

É com imenso prazer que vou a procura do que é bom e, com certeza, todos os 
trabalhos aqui apresentados têm uma excelente qualidade pedagógica. Parabéns aos
professores da rede muncipal, especialmente os da 5ªCRE!
Postado por 
Regina Bizarro
 em 12/10/2012 12:54
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 25/09/2012
<TÍTULO>
1º Desfile Cívico no Parque de Madureira

<TAGS>
Tags: 
5ªcre.

Parque de Madureira é palco de Desfile Cívico da 5
 CRE 

marcando as comemorações do 7 de Setembro.

O tradicional desfile Cívico da 5
 Coordenadoria Regional de Educação, em comemoração ao dia da Independência do 
Brasil, foi realizado na manhã do dia 12 de setembro. 

Cerca de 4 mil pessoas se concentraram no Parque de Madureira para prestigiar 
mais um desfile cívico das escolas e creches municipais da 5
 CRE. Professores e alunos
desfilaram com muita garra e entusiasmo. Pais de alunos desfilaram ou 
prestigiaram
se fazendo presentes, marcando este primeiro desfile cívico neste parque 
recém-inaugurado.
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Toda essa organização esteve a cargo da 5
 Coordenadoria Reginal de Educação, com a presença no desfile da Coordenadora, 
professora Celia Napole, e da Gerente da Assessoria de Integração, professora 
Vera Delgado, assessoradas por uma equipe integrada de professores, elementos da
CRE. Presentes, também, representantes do Lions Club de Madureira, na pessoa do
Sr. Paulo Monteiro (radialista)
e sua secretária. A representante do Rioeduca na 5
 CRE, prof
 Regina Bizarro, esteve presente para conferir e registrar. 

Desfile Cívico, Um Ato de
Amor
à Pátria

Na abertura do Desfile, uma homenagem ao Pavilhão Nacional com o Pelotão da 
Bandeira da Escola Municipal Rep
blica Dominicana e Escola Municipal Paraná, ao som do 
Hino Nacional 
tocado pela Banda do Exército Brasileiro.

O desfile foi dividido em quatro etapas e cada grupo de escolas desfilava com 
uma Banda destacada para
acompanhar as Unidades Escolares.

A maioria das escolas homenageou o Meio Ambiente, com o tema Sustentabilidade.

Os recursos naturais são bens preciosos oferecidos pelo planeta, para que 
possamos realizar diversas atividades em nosso dia, como tomar banho, nos 
alimentar etc. Em quase todas as atividades diárias dependemos desses recursos, 
que são os rios, os lagos, as árvores, entre muitos outros. Para garantir a 
sobrevivência do planeta e, consequentemente, a nossa sobrevivência
 (EM Rep
blica Dominicana).

Primeiramente, a Banda do Colégio Pio XII acompanhou as duas Creches Municipais 
presentes ao desfile, O Sonho de Ramon Pascual e Buriti Congonhas. Em seguida, o
recém inaugurado Espaço de Desenvolvimento Infantil Karine Lorraine Chagas de 
Oliveira marcou sua presença desfilando pela primeira vez com seus pequeninos. A
Escola Municipal Fernão Dias foi seguida pela Escola Municipal Pio XII, fechando
este primeiro
 momento do desfile.

No segundo momento, a Banda do Colégio Euclides da Cunha tocou, junto ao 
palanque, acompanhando o desfile das Escolas Municipais Padre Dehon,
 Waldemiro Potsch, Rep
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blica Dominicana e Luis Carlos da Fonseca, todas embuidas de muita alegria, 
apresentando um desfile baseado nos seus Projetos Políticos Pedagógicos. 

A Banda da Escola Municipal Professor Carneiro Felipe foi a 
nica banda de escolas municipais a se apresentar, acompanhando o desfile das 
Escolas Leonor Posada, Maria das Dores Negrão (escola com o maior índice de IDEB
na 5
 CRE), Santos Dumont, Paraná, Professor Alfredo Russel, Pará e Ministro Edgard 
Romero.

E para finalizar o desfile das Unidades Escolares da 5
 CRE, a Banda do Colégio João XXIII abrilhantou este momento tocando canções do 
cancioneiro popular, dando destaque para as apresentações das três 
ltimas Escolas Municipais - Evangelina Duarte Batista, Oswaldo Teixeira e Luiz 
de Camões.

A grande surpresa
no encerramento desta solenidade foram
carros do Corpo de Bombeiro que
desfilaram com suas sirenes ligadas,
fechando com êxito um desfile inédito da 5
 CRE, este
primeiro desfile cívico do Parque de Madureira.

Vejam as imagens através do vídeo.

[VÍDEO]

Escolas e professores participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e atividades que 
impactaram a aprendizagem de seus alunos. Clique 
aqui
 para saber o e-mail do representante.

Regina Bizarro _ Profesora Representante do Rioeduca/5
CRE

Contatos:

     E-mail: reginabizarro@rioeduca.net

     Tel.: 8885-3371

     Twitter: @rebiza

[FOTO]
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tweet

5ªcre
(268)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns às escolas pelo belo desfile!
Postado por 
Neilda
 em 25/09/2012 10:58

Amei o desfile.Parabéns!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 25/09/2012 16:35

Parabéns à todas as Escolas, Creches e EDIs pelo belíssimo trabalho apresentado.
Saudades,
Emília L. V. da Silveira
Postado por 
Emília L. V. da Silveira
 em 25/09/2012 23:37
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 19/09/2012
<TÍTULO>
Apresente sua ideia!

<TAGS>
Tags: 
gerência, de, mídia, educação.

[FOTO]

Estão abertas, até o dia 30 de setembro, as inscrições para Fórum Cel.U.Cine 
Transmídia, promovido pelo Festival de Micrometragens Cel.U.Cine. As inscrições 
poderão ser feitas pelo site www.celucine.com.br. O fórum vai promover 
gratuitamente, entre os dias 22 e 24 de outubro, no Oi Futuro Ipanema, palestras
e oficinas com profissionais das áreas de storytelling e transmídia. 

O objetivo destes encontros é proporcionar o conhecimento sobre os processos de 
desenvolvimento de uma narrativa transmídia e sobre as técnicas de apresentação 
de um projeto a profissionais do mercado audiovisual. Poderão participar do 
Fórum, criadores, autores de projetos, produtores, diretores, estudantes e 
qualquer outra pessoa que tenha um projeto ou esteja interessada em desenvolver 
histórias para diferentes plataformas e apresentá-las aos profissionais do 
mercado. 

Eles serão convidados a desenvolver suas ideias durante os três dias do evento 
e, no 
ltimo dia, será realizado um pitching para a escolha de um vencedor. O vencedor 
será contemplado com a organização de uma agenda para a participação no 
RioContentMarket de 2013, uma importante e consagrada janela para mercado 
audiovisual.

[FOTO]
tweet
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educação
(73)

de
(8)

mídia
(3)

gerência
(1)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 17/09/2012
<TÍTULO>
Você está convidado!

<TAGS>
Tags: 
ger~encia, de, mídia, educação.

[FOTO]
É com alegria, que o Projeto Cineclube nas Escolas convida para a primeira 
sessão do programa 
Cineclube Educação - Viajando com o Cinema
, no Oi Futuro Ipanema, no dia 18 de setembro, terça-feira, às 18h30.
Nesse dia, haverá uma sessão exclusiva do filme 
O Palhaço
, de Selton Mello, para professores da Rede P
blica Municipal do Rio de Janeiro. Após o filme, haverá debate com convidados 
especiais. A sessão para professores é GRATUITA, e para garantir o seu lugar 
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basta enviar um email para agendamento@cineduc.org.br com os dados: nome 
completo, disciplina, escola, email e telefone. 
O agendamento será por ordem de recebimento de email, e a confirmação estará 
sujeita à lotação da sala (capacidade 120 lugares). O filme 
O Palhaço
 tem duração de 90 minutos e conta a história de Puro Sangue (Paulo José) e 
Pangaré (Selton Mello), pai e filho, donos do Circo Esperança. Eles lideram uma 
trupe de artistas pelas estradas do país. Tome Nota! Filme: O Palhaço Oi Futuro 
Ipanema Rua Visconde de Pirajá, 54, 3
 andar - Ipanema 
 Rio de Janeiro / RJ Capacidade da sala: 120 lugares

[FOTO]
tweet

educação
(73)

de
(8)

mídia
(3)

ger~encia
(1)
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 16/09/2012
<TÍTULO>
Educoencontro: o futuro já é parte do presente

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, educopédia, rioeduca.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet

10ªcre
(292)

educopédia
(86)

rioeduca
(69)

<COMENTÁRIOS>

Muito proveitoso este momento de encontro e aprendizado. Destaco a reunião com 
mobilizadores, articuladores, embaixadores e rioeducadores. Merece destaque 
também o minicurso da profª Luciana Alves.
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Postado por 
Angela Regina de Freitas
 em 16/09/2012 19:53

Ainda não faço parte da família Educopédia, mas acredito muito que a utilização 
de tecnologia é uma transformação rumo à uma educação de qualidade. Parabéns 
Educopédia !! Bjus
Postado por 
Elidia
 em 16/09/2012 20:07

Manhã muito proveitosa e agradável.
Postado por 
Patricia
 em 16/09/2012 20:18

Simplesmente maravilhoso!! foi no sábado de sol quente, dia lindo, e fizemos a 
opção de acreditar que somos parte da mudança que queremos!!
A galera da 465, tão especiais, que buscam nos proporcionar um ambiente 
harmonioso e de aprendizagem, meu carinho mais que especial!!
Os mini-cursos foram excelentes !!!!
Parabéns a todos nós que fazemos parte dessa grande família!!
Postado por 
Claudia de Moraes Nascimento
 em 16/09/2012 21:33

Acho as aulas de ciências muito mal elaboradas ... 

Gostaria muito de utilizar a plataforma, mas escrever qualquer besteira e 
inserir um link com um vídeo qualquer não é uma proposta revolucionária de 
educação ...
Postado por 
Gustavo
 em 16/09/2012 22:12

Infelizmente não deu para eu ir a este encontro,problemas em casa.No próximo 
estarei lá.Se Deus quiser! Tenho certeza que perdi um grande .bjks
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 17/09/2012 09:51

Professor Gustavo, boa tarde.
Mediante seu comentário sobre as aulas de ciências e visando sempre à melhoria 
na qualidade das aulas da plataforma Educopédia, gostaria de convidá-lo a dar 
sua contribuição, comparecendo à sala do programa na SME ou pormenorizando os 
aspectos que julga termos que melhorar, enviando email para 
educopedia@rioeduca.net, aos meus cuidados. 
Desde já agradeço em nome da coordenação do programa.
Abraços,
Monica Souza
Postado por 
Monica Souza
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 em 17/09/2012 11:28

Muito bom reencontrar os amigos, trocar experiências e ideias com quem 
verdadeiramente pensa, promove e acredita  na Educação Pública de qualidade!
Postado por 
Ana Accioly
 em 17/09/2012 11:46

Q postagem linda!!! Parabéns para todos nós!! =D
Postado por 
Raphaella Marques
 em 17/09/2012 14:56

Mais uma excelente oportunidade de construção do conhecimento, trocar 
experiências e rever pessoas queridas. Fico muito feliz por ter contribuído e 
agradeço a oportunidade. Todos nós por meio de iniciativas inovadoras estamos 
construindo uma Educação de qualidade.
Postado por 
Luciana Alves de Jesus
 em 17/09/2012 15:04

"A educação carioca se consolida como pioneira na migração para uma escola 
líquida, em que o aluno torna-se protagonista de sua aprendizagem, a partir de 
projetos educacionais inovadores como Educopédia e GENTE."
Postado por 
Luciana Alves de Jesus
 em 17/09/2012 15:37

Adorei o encontro, foi uma excelente oportunidade para trocar experiências e 
rever pessoas queridas.
Fico muito feliz em poder participar deste momento. Parabéns para todos! 
Bjs,Muita Luz!
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 17/09/2012 16:50

Um lindo sábado para professores apaixonados pela Educação reunirem-se e 
buscarem trabalhar ainda com maior excelência! Orguho de trabalhar na Cidade que
criou a Educopédia e o Rioeduca!
Postado por 
Neilda
 em 19/09/2012 08:20

Parabéns aos professores educopedistas, rioeducadores, representantes dos 
embaixadores das CREs, além dos mobilizadores e articuladores, ligados a 
Subsecretaria Especial de Assuntos Estratégicos da SME/Rio, por participarem 
desta reunião que visa apenas a qualidade em educação!
Postado por 
Helena (by troia)
 em 15/02/2013 18:36
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 02/10/2012
<TÍTULO>
Era Uma Vez Uma Casa... Um Projeto Legal!

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, meioambiente, blogdeeducadores.

ngela Cristina Drumond Augusto, regente de turma da Educação Infantil na Escola 
Municipal Padre José Maurício Tomás, é amante da Arte e desenvolveu o Projeto 
Casinha
, usando sucatas e enfatizando a import
ncia da preservação do nosso planeta.

     A professora 
ngela Cristina Drumond Augusto atua como regente de
turma de Educação Infantil nas Escolas Municipais Padre José Maurício Tomás e 
Olegário Mariano, ambas na 5
 CRE, e desenvolveu o Projeto 
Casinha
 enfatizando a preservação do meio ambiente, usando sucatas e outros materiais 
recicláveis.

ngela
Drumond
é graduada em Letras e Literatura Portuguesa e
é, também, amante das Artes.

Comecei a desenvolver o projeto 
casinha
 com minhas duas turmas no mês de junho desse ano. E como estávamos trabalhando 
o Rio+20, juntamos sucatas, sempre enfatizando a import
ncia de preservar nosso planeta. Só depois começamos a desenvolver 
oficinas
 de móveis, pintura, recorte... 

E fomos fazendo a casinha... 

Em cima do tema do projeto, desenvolvemos atividades de letramento e fizemos o 
alfabetário da casinha
; os cômodos e o telhado são de papelão. Para os móveis usamos caixas (leite, 
sapato), potes plásticos, sobras de espuma...
,

relata a professora.

Página 2600



RIOEDUCA 2

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Além do trabalho de Artes, a prof
ngela pesquisou no site SmartKids diversos tipos de moradias (
Pesquisa SmartiKids 1
), a import
ncia
 da organização e higiene que se deve ter em casa (
Pesquisa SmartKids 2
), para desenvolver
com os pequeninos um trabalho mais amplo, possibilitando a 
interdisciplinaridade.

A
literatura escrita também foi trabalhada com
os pequeninos, através dos contos 
A casa Sonolenta
, 
Em Casa
, 
Os Três Porquinhos
, 
Branca de Neve
, 
A Bela e a Fera
.

O projeto incluiu a figura do pai e da mãe. 

Para a mãe, a professora trabalhou com a coleção 
Brincando com Arte
, quando montou, junto aos alunos, um 
quadro releitura de Gignard todo feito em massinha (bolinhas e rolinhos 
achatados; molde de coração e do vaso), pedaços de giz cera triturado e um 
cartão gigante em mosaico (
Fazendo arte para mamãe
)
.

[FOTO]

Página 2601



RIOEDUCA 2
Quanto à figura paterna, a professora 
ngela trabalhou a 
Letra P
 na m
sica 
Macaquinho
, de Bia Bedran,
usando
massinha como ferramenta para que os alunos
escrevessem
 todas as palavras que começavam com P.

Como culmin
ncia do projeto, aconteceu uma festa de inauguração da Casinha, regada a bolo, 
doces, muita alegria, contando com a participação de responsáveis.

[FOTO]

Segundo a professora, algumas mães se candidataram para ficar com a casinha e 
até o fim do ano letivo
todos poderemos saber com quem ficará esta 
obra de arte
.

E enquanto o final do ano não chega, a professora tem planos de enfeitá-la para 
o Natal, esperando o Papai Noel!

Por enquanto, fica um convite: Quer brincar de casinha, beber um café, acender e
apagar as luzes da casa (
fazer mágica
, como os alunos dizem)? 

Fique à vontade e
seja bem-vindo (a )!!!!
,
diz a
professora 
ngela Drumond.

[FOTO]

Para saber desse e outros projetos desenvolvidos pela professora 
ngela Crsitina Drumond, acompanhe o blog 
http://professorealuno.blogspot.com.br/

Escolas e professores, participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e/ou atividades que 
impactaram a aprendizagem de seus alunos. Clique 
aqui
 para saber o e-mail do representante.
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Regina Bizarro é
Professora da Rede Municipal e Representante do Rioeduca na 5
CRE

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

[FOTO]

5ªcre
(268)

meioambiente
(95)

blogdeeducadores
(5)

<COMENTÁRIOS>

Emocionante o projeto Casinha! Inspira vários outros projetos. Tive a 
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oportunidade de conhecer no Parque Madureira e é realmente encantador!!!
Parabéns a professora e aos alunos.
Postado por 
Cristiane Castro
 em 02/10/2012 10:33

Amei essa casinha!!!! Lindo trabalho! Lindo projeto! Parabéns! Coisa de 
professor-artista! Muito sucesso pra vocês!!!!
Postado por 
Flavia Cristina Barbosa
 em 02/10/2012 11:03

Nossa que trabalho lindo!! Estou encantada com essa casinha....até eu quero 
levá-la para casa...estou me canditando também! Parabéns a Professora Angêla 
pelo seu belíssimo trabalho. Fiquei apaixonada!! Felicidades!Muita Luz!
Parabéns também para a Regina pela postagem.
Postado por 
Maria Delfina
 em 02/10/2012 12:44

Eu gostei da casinha! A casa ficou bem bonita! Julia  - 7 anos
Postado por 
Julia Rebecca
 em 02/10/2012 12:59

Obrigada pelos comentários!!! Parabéns a Regina Bizarro pela organização da 
matéria!
Beijos!
Postado por 
Ângela
 em 03/10/2012 10:48

Fiquei contente com os comentários! Obrigada!Parabéns Regina Bizarro pela 
organização da matéria! Beijos!!
Postado por 
Ângela
 em 03/10/2012 11:22

Angela, querida, obrigada pela atenção. É sempre um prazer estar ao lado de 
colegas como você. Obrigada pela parceria.
Postado por 
Regina Bizarro
 em 12/10/2012 12:50
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 19/09/2012
<TÍTULO>
Feira de eletivas: aprendendo a conviver e a fazer
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<TAGS>
Tags: 
2ªcre, protagonismojuvenil, gec.

As disciplinas eletivas fazem parte do currículo dos Ginásios Experimentais 
Cariocas e para apresentá-las aos alunos, o GEC André Urani realizou uma 
Feira de Eletivas
.

O Ginásio Experimental Carioca está constituído sobre três bases fundamentais, 
que são: A Excelência Acadêmica, o Projeto de Vida e a Formação para os Valores 
humanos. Estas bases relacionam-se com os quatro pilares da educação para o 
século XXI, de Jacques Delors (Unesco), que são o Aprender a Ser, Aprender a 
Fazer, Aprender a Conviver e Aprender a Conhecer.

As disciplinas eletivas estão associadas diretamente com os pilares Aprender a 
Fazer e Aprender a Conviver. Os alunos, durante um semestre, podem escolher com 
quais colegas da escola querem estudar e, também, a matéria que desejam cursar. 
Estas escolhas têm como objetivo desenvolver a autonomia e a responsabilidade 
dos educandos.

[FOTO]

O professor Lindomar Ara
jo, diretor do GEC André Urani, relatou ao portal Rioeduca como foi realizada a 
Feira de Eletivas
 que aconteceu no mês de agosto.

A disciplina Eletiva valoriza o 
fazer
, a experimentação, a ação contextualizada, evitando seguir qualquer material 
preestabelecido. O professor escolhe como montar a Eletiva, como um 
Projeto de Vida Acadêmica Semestral
, inclusive, saindo da sua área de atuação e passando a pesquisador com seus 
alunos.

Realizamos 
Feira de Eletivas
, porque é uma forma de o professor 
vender
 a sua disciplina não convencional e os alunos poderem trocar ideias, sobre 
quais eles querem estar juntos estudando e quais são as mais interessantes.

A nossa 
Feira de Eletivas
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 foi na quadra, porque é o lugar que os alunos mais gostam de ficar
.
 ( Professor Lindomar Ara
jo) 

[FOTO]

O objetivo das disciplinas eletivas é trabalhar temas que envolvam os alunos, de
uma maneira l
dica e prazerosa, sem perder o foco do desenvolvimento pedagógico. Após a 
apresentação feita pelos professores, os alunos escolhem qual eletiva querem 
cursar.

Nesta publicação, conheceremos um pouco das disciplinas eletivas propostas pelo 
GEC André Urani no segundo semestre de 2012.

A eletiva 
Some saberes, multiplique seu dinheiro!
foi apresentada pelo professor Marcelo Nascimento Lorio, e
 visa desenvolver nos alunos a compreensão da organização financeira como uma 
habilidade essencial para vida contempor
nea. 

Os alunos que escolheram participar destas aulas terão a oportunidade de 
desenvolver habilidades de elaboração de orçamentos diários, semanais, mensais e
ainda conhecer técnicas de cálculos de porcentagens.

Na disciplina 
Filmografia
, proposta pela professora Juliana Teixeira, os alunos poderão melhorar a 
compreensão da Língua Portuguesa, da história e da atualidade através da análise
e entendimento de filmes.

As habilidades a serem desenvolvidas nesta eletiva irão relacionar fatos 
históricos com os atuais através da observação de releituras artísticas dos 
mesmos. Os educandos poderão assistir filmes com conte
do históricos, políticos e atuais e, ainda, escrever sinopses sobre os mesmos.

[FOTO]

O professor Gilberto Felix propôs a disciplina 
Criação de Blogs
,
 que são meios de comunicação e desenvolvimento da escrita bastante utilizado 
pelos jovens. Os blogs podem ser 
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teis como um recurso de divulgação do trabalho da escola e também como uma 
ferramenta de construção do conhecimento fora do espaço escolar.

A disciplina 
Karaokê
 foi apresentada pelo professor Marcello Borring, de Língua Inglesa, e sua 
proposta é praticar a Língua Inglesa de forma divertida através da m
sica. A sugestão é que os alunos desenvolvam a fluência oral no idioma e tenham 
uma visão crítica sobre as letras das m
sicas, para isto, ao longo das aulas realizarão pesquisas de vocabulários, 
assistirão vídeos e participarão de outras atividades. E, por fim, serão 
incentivados a
 cantar m
sicas no estilo karaokê, praticando as
 palavras e
 expressões vistas em sala.

Tênis de Mesa
 é a eletiva que tem como objetivo desenvolver as regras do tênis de mesa e 
também exercitar m
ltiplas qualidades e valências físicas. Ela foi proposta pelo professor Luiz 
Claudio e durante as aulas desta disciplina os alunos poderão adquirir novos 
conhecimentos sobre as práticas desportivas.

[FOTO]

Parabéns ao GEC André Urani pela realização da 
Feira de Eletivas
! Muito sucesso a vocês!

Quer conhecer mais sobre a Feira de Eletivas? Visite o blog do GEC André Urani!

http://gec-andreurani.blogspot.com.br/

Conheça outras publicações sobre o GEC André Urani no portal Rioeduca: 
O Blog do GEC André Urani Apresenta: Criação de Horta Suspensa
 e 
Inauguração do Ginásio Experimental Carioca André Urani
.

Professor, o portal Rioeduca é um espaço feito por e para professores. Participe
também! Entre em contato com o representante de sua CRE para divulgar o blog ou 
projetos desenvolvidos por sua escola.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.
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Contato:

     Professora Renata Carvalho 
 Representante do Rioeduca, na 2
CRE

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet

2ªcre
(192)

protagonismojuvenil
(73)

gec
(66)
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns GEC André Urani .
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 23/09/2012 21:55

Professores queridos,
Vocês são uma equipes de professores exemplo de protagonistas. Vejo em cada um 
de vocês, o desejo de fazer cada vez mais, e isso estimula os alunos. Foi um 
prazer ter convivido com vocês. Sentirei muita saudade.
Postado por 
Lindomar Araujo
 em 23/10/2012 00:31
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 20/09/2012
<TÍTULO>
Lixo, Reciclagem e Aconchego

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, meioambiente, creches, blogsdeescolas.

A Rio +20 ainda não acabou na Creche Municipal Aconchego. De portas abertas para
o futuro, eles continuam o trabalho pedagógico de reutilização e reciclagem. 
Educar o olhar para o lixo começa de pequenino.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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blogsdeescolas
(402)

3ªcre
(223)

meioambiente
(95)

creches
(89)

<COMENTÁRIOS>

É muito bom perceber como as crianças realizam sua atividades com interesse e 
concentração.Sabemos que o futuro do mundo está nas mãos dos pequenos e cabe a 
nós, educadores, fazermos dos momentos com eles um "leque" de 
aprendizagem.Parabéns aos profissionais da Crche Aconchego e a todos que 
conseguem fazer a diferença na Educação.
Postado por 
Maria Aparecida
 em 20/09/2012 08:41

Como é bom ver o interesse das crianças em tudo que é apresentado. O Projeto 
está sendo um sucesso. Nós da Creche agradecemos a oportunidade em poder 
compartilhar nosso trabalho. Não deixem de visitar o nosso blog.
Postado por 
Edna Novaes
 em 20/09/2012 21:18

QUANDO O PROFISSIONAL TRABALHA COM AMOR E DEDICAÇÃO É ESSE O RESULTADO.
Postado por 
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CLAUDIA REGINA MARQUES
 em 20/09/2012 22:34

NOS DA ACONCHEGO ESTAMOS SEMPRE INSTIGANDO NOSSAS CRIANÇAS COM ATIVIDADES 
EDUCACIONAIS E BRINCADEIRAS DIVERTIDAS.
Postado por 
MARA
 em 20/09/2012 22:55
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 21/09/2012
<TÍTULO>
Protagonismo Tirando a Droga de Cena

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, protagonismojuvenil, saúde, blogsderioeducadores.

Tornar o aluno sujeito de sua própria aprendizagem é o objetivo de todo 
professor. A professora Joice Pinter colocou seus alunos para construir 
conhecimento para toda a comunidade escolar da Escola Municipal Levy Neves, da 3
 CRE.

O blog faz parte das aulas de língua portuguesa da turma 1801. Lá, a professora 
registra informações relevantes ao planejamento de cada aula como já vimos no 
post 
Escrevinhar pra Valer 
 Prof.
 Joice Pinter
. Foi lá que ela registrou a paródia de marchinha de Carnaval que agora será 
retomada.

Frequentando o curso sobre Prevenção à Dependência Química, na 3
 CRE, ela resolveu inscrever-se no Concurso Tirando a Droga de Cena. A proposta 
foi apresentada aos alunos no post 
Tirando a Droga de Cena: Que Tal Fazermos um Vídeo
 ?

[FOTO]

Ela apresentou outros vídeos vencedores para exemplificar. A marchinha O Crack 
não é Bom, produzida em fevereiro, foi escolhida com fio condutor do vídeo. 
Segundo a professora: 
 O vídeo trata das m
sicas de carnaval que insinuam direta ou indiretamente o uso de drogas como 
álcool, lança -perfume, além de posturas de embriaguez encaradas naturalmente 
como brincadeiras típicas de carnaval.
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Os textos, interpretados pelos alunos no vídeo, questionam essas m
sicas e posturas, problematizando o tema em questão. A criação de uma marchinha 
seria a proposta de alertar os jovens dos perigos da utilização das drogas .

Ao final, a série de imagens deixa um recado para aquele menino da comunidade, 
que solta pipa e ainda não tem ideia do perigo das drogas em sua vida 
 Ei, você aí, não fume isso aí!
. Em seguida, as imagens abordam o triste retrato dos jovens zumbis destruídos 
pelo crack, abandonados pelas ruas em sono profundo e sendo detidos por agentes 
p
blicos nas cracol
ncias, deixando em destaque a mensagem final: O crack não é bom.

[FOTO]

O vídeo foi roteirizado e produzido em conjunto. As dependências da escola e 
entorno serviram de cenário. O resultado é uma colagem de imagens e diferentes 
linguagens utilizadas para expressar seus pensamentos e refletir sobre temas 
importantes como o uso de entorpecentes. Apesar dos poucos recursos 
audiovisuais, a mensagem é bastante clara. A droga não deve fazer parte do 
teatro da vida.
[VÍDEO]

Confiram este e outros projetos e atividades das turmas da professora Joice 
Pinter em seu blog 
Escrevinhar pra Valer
. A barra lateral contém várias sugestões de atividades, textos e jogos. Não 
percam!

[FOTO]

Imagens e textos retirados do blog ou enviados pela professora via e-mail

Contate-nos

angela.freitas@rioeduca.net

twitter 
@angeladario

facebook 
Angela Regina de Freitas

[FOTO]
tweet
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3ªcre
(223)

protagonismojuvenil
(73)

blogsderioeducadores
(64)

saúde
(45)

<COMENTÁRIOS>

Muito importante trabalhar esse assunto com os jovens. Parabéns!!!
Postado por 
Hozama Moura
 em 21/09/2012 08:32

Trabalhar com os nossos alunos o poder destruir de quem se envolve com as drogas
é contribuir para uma sociedade melhor. É dever da escolas trabalhar estes temas
mostrando a realidade dura e cruel de quem se envolve com drogas.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 21/09/2012 22:04
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Parabéns Joice e turma 1801 pelo trabalho desenvolvido. Muito bom ter uma 
profissional que está bem conectada com as novas mídias, e pelo que vi no seu 
blog, trabalha isso junto com seus alunos.
Postado por 
Luciane Gonçalves ( Coordenadora Pedagógica da E. M. Levy Neves )
 em 23/09/2012 22:46

JOICE PINTER, EXCELENTE TRABALHO!!! PARABÉNS!
Postado por 
Neide Crispim
 em 28/09/2012 23:12
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 20/09/2012
<TÍTULO>
CEJA  Maré

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, eventos.
O Complexo da Maré 
é um bairro da Zona Norte que re
ne diversas comunidades às margens da Baía de Guanabara com cerca de 130 mil 
moradores (2006). Nesta 
ltima semana, a população do Bairro da Maré ganhou o Centro de Educação de 
Jovens e Adultos para atender a demanda do PEJA naquela região.

[FOTO]

Não basta saber ler que 
Éva viu a uva
. É preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social, 
quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho.
 Paulo Freire

Um Evento Emocionante, a Maré está em Festa!!

[FOTO]

No dia 14 de setembro, foi entregue à Comunidade da Maré o CEJA (Centro de 
Educação de Jovens e Adultos) da Maré.

O evento contou com a participação da Ilustríssima Sra. Secretária Claudia 
Costin, Subsecretária de Ensino professora Helena Bomeny, Subsecretário de 
Gestão Paulo Figueiredo, a Coordenadora da E/SUBE/4
 CRE professora Valéria Médici, professora Maria Helena Costa - Gerente da 
Gerência de Educação entre outras autoridades.
Momento de muita emoção para todos.
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[FOTO]

O CEJA (Centro de Educação de Jovens e Adultos ) MARÉ é a primeira unidade 
constituida no município do Rio de Janeiro e destina-se a pessoas com, no 
mínimo, 15 anos completos, sem limite máximo de idade, interessadas em completar
os estudos referentes ao Ensino Fundamental, na Rede P
blica do Município do Rio de Janeiro.

[FOTO]

Tendo como referência o CREJA (Centro de Referência de Educação de Jovens e 
Adultos), a nova unidade apresenta uma metodologia diferenciada e inovadora, 
incluindo todos que tenham o desejo de voltar à escola. Outra novidade será seu 
horário de atendimento: manhã, tarde e noite, portanto os pais podem deixar seus
filhos na escola, por exemplo, e frequentarem o CEJA, dai a proposta do projeto 
Sou Pai, Sou Aluno
.

[FOTO]

Enfim, fica o convite para todos conhecerem nosso CEJA MARÉ, que fica na Rua 
Praça de Inha
ma, 200.
 Texto: Professora
Maria Helena Costa -
Gerente E/SUBE/4
CRE/GED

Parabéns a toda comunidade da Maré e a E/SUBE/4
 CRE pela conquista desse espaço maravilhoso!!

Contatos:

     Ana Accioly

     Representante Rioeduca.net da 4
CRE

anaaccioly@rioeduca.net

Twitter: 
@Ana_Acioly 
 Facebook: 
http://www.facebook.com/anapaula.silvaaccioly

[FOTO]
tweet
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eventos
(210)

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Meus parabéns para toda equipe do geja. Muito sucesso!!!
Postado por 
Marlucy Vasconcellos
 em 20/09/2012 08:33

Parabéns à equipe!!! Maria Helena e Luciana Getirana, amigas queridas! Bjs
Postado por 
Alessandra Xavier
 em 20/09/2012 12:58

Linda postagem Ana Accioly.Parabéns 4ª CRE pela inauguração do CEJA.Sucesso!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 23/09/2012 21:47
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 17/09/2012
<TÍTULO>
educopedia

<TAGS>
Tags: 
educopedia, blog.

 educopedia

educopedia
(16)

blog
(15)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 18/09/2012
<TÍTULO>
Teste

Contate-nos

angela.freitas@rioeduca.net

twitter 
@angeladario

facebook 
Angela Regina de Freitas

     APAGUE ESTA LINHA E DIGITE SEU TEXTO

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Página 2618



RIOEDUCA 2

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 27/09/2012
<TÍTULO>
xxx

     APAGUE ESTA LINHA E DIGITE SEU TEXTO

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Terça-feira, 18/09/2012
<TÍTULO>
Padrão de Postagem

     APAGUE ESTA LINHA E DIGITE SEU TEXTO

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 02/10/2012
<TÍTULO>
xxxxxxx

Postado por 
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Roberta Vitagliano
Comentar
 (0)
Indicar para amigo(a)

       Comentário enviado com 
 sucesso, aguardando moderação.

Comentário

X Fechar

Nome:

Email:

Home Page:

Comentário:

         Sua 
 indicação foi enviada com sucesso!

Indicação

X Fechar

Nome

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quarta-feira, 19/09/2012
<TÍTULO>
xxx

     APAGUE ESTA LINHA E DIGITE SEU TEXTO

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 20/09/2012
<TÍTULO>
Quem Lê Jornal Sabe Mais

<TAGS>
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Tags: 
6ªcre, riodeleitores.
Vagner L
cio de Lima, professor da turma 1301, da E.M. Cláudio Ganns, trabalha com 
jornais em sala de aula. No primeiro momento, houve uma sensibilização com a 
criançada. Depois o jornal foi apresentado, manipulado e explorado. Um 
verdadeiro exemplo de formação de Um Rio de Leitores.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet

6ªcre
(247)

riodeleitores
(165)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns Profº Vagner pelo maravilhoso trabalho. Parabéns queridos alunos, 
verdadeiros escritores. Parabéns equipe Cláudio Ganns!!!!!
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Postado por 
KATIA BARBOZA
 em 20/09/2012 13:17

Amei as notícias produzidas pelos alunos... integrando e reiventando saberes. 
Parabéns professor Vagner!!!
Postado por 
Christiane Penha
 em 21/09/2012 14:09

Muito interessante o trabalho desenvolvido com a linguagem jornalística.Os 
textos ficaram ricos e criativos.As crianças demonstram amadurecimento na 
elaboração dos textos.Parabéns professor!Parabéns Claudio Ganns!
Postado por 
cassia cilene
 em 21/09/2012 17:12

Muito interessante o trabalho desenvolvido com a linguagem jornalística.Os 
textos ficaram ricos e criativos.As crianças demonstram amadurecimento na 
elaboração dos textos.Parabéns professor!Parabéns Claudio Ganns!
Postado por 
cassia cilene
 em 21/09/2012 17:12

Parabéns Professor!! Seu trabalho engrandece a nossa CRE!
Postado por 
Claudia Soares
 em 24/09/2012 13:00
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 13/09/2012
<TÍTULO>
Sarau do Professor

 Sarau de Poesia

 Dia 26/09/12

 Hora 17h

 Com a participação da Prof
 Silvia Castro

 Apresentando 
Inês de Castro

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 20/09/2012
<TÍTULO>
Brincar e Conviver é no Parque da Alegria

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

O EDI (Espaço de Desenvolvimento Infantil) Parque da Alegria desenvolve este mês
o projeto 
Explorando a Natureza
 e a Turminha da EI (Educação Infantil) 40 está descobrindo muitas novidades 
fazendo pesquisas e experimentações desenvolvendo o tema Água.

[FOTO]
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O EDI Parque da Alegria está localizado na Comunidade Parque da Alegria, Caju e 
conta com 8 turminhas: 2 berçarios, 3 Maternais I e 3 Maternais II, em um total 
de 200 alunos. As diretoras Izabel e Patrícia trabalham em conjunto com sua 
equipe desenvolvendo projetos em conson
ncia com o Projeto Pedagógico da unidade que é: 
Criança que brinca no parque, aprende com alegria.

[FOTO]

As educadoras e os pequenos da turma EI 40 decidiram trabalhar o tema Água e 
através de atividades que retratam o cotidiano, como o banho, a escovação dos 
dentes e a preparação de alimentos, as crianças puderam perceber que precisamos 
deste importante elemento para realizar diferentes ações. As crianças perceberam
a necessidade de preservar e economizar a água.

[FOTO]

A turminha brincou, divertiu-se e aprendeu muito com as experiências que 
realizaram: Tomaram banho ; deram banho nas bonecas, prepararam gelatina; 
plantaram sementes e principalmente, aprenderam sobre a import
ncia do consumo sem desperdício, principal foco do Projeto.

Quer saber mais sobre este projeto e conhecer outros?

     Acesse o blog:
http://edipalegria.blogspot.com.br/

Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por 
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o 
representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe.

Contatos:

     Rute Albanita

     Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

ruteferreira@rioeduca.net

Twitter: @Rute_Albanita
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[FOTO]

projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns direção, equipe e alunos pelo belo trabalho... é um orgulho para nós!!!
José Luiz
Postado por 
jose luiz
 em 20/09/2012 17:05

É gratificante ver o trabalho de valorização das escolas e principalmente do 
pessoal que faz parte dela.
Postado por 
Robson
 em 20/09/2012 22:26

Muito importante conscientizar os pequenos sobre a água e outros temas 
relacionados ao Meio Ambiente. Parabéns a equipe!!!
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Postado por 
Hozama Moura
 em 21/09/2012 08:34

Parabéns EDI Parque da Alegria pelo trabalho de qualidade oferecido aos 
pequeninos.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 23/09/2012 21:51
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 13/09/2012
<TÍTULO>
Encontro com Autores

[FOTO]

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 12/09/2012
<TÍTULO>
Poesia na Escola

 Poesia na Escola
Em breve : Encerramento do Projeto Poesia na Escola

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 21/09/2012
<TÍTULO>
Comitê de Gênero
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<TAGS>
Tags: 
10ªcre, extensividade, comitê, de, gênero.

[FOTO]

O evento foi planejado e organizado pela Gerência de Educação da 10
 CRE 
e contou com a participação das professoras Elvira L
cia e Renata D
Acri, vindas do nível central da SME Rio, que fizeram a apresentação do Comitê 
de Gênero, falando sobre a trajetória, ações e projetos que estão sendo 
previstos para os próximos anos.

[FOTO]

O encontro, voltado principalmente para os coordenadores pedagógicos, contou 
também com a presença de diretores, diretores adjuntos, professores e 
representantes dos diversos setores da 10
 CRE.

Além dos professores participantes ficarem conhecendo em pormenores, o Comitê de
Gênero, tiveram a oportunidade de acompanhar a palestra feita pelo odontólogo 
Dr. Jarbas, do Programa Sa
de na Escola (PSE), que falou sobre sexualidade e apresentou os vídeos: 
Era uma vez outra Maria
 e 
Minha vida de João
, para ilustrar a sua exposição e caracterizar o quanto é urgente refletirmos 
sobre a equidade de gênero.

Clique nos links abaixo e veja os vídeos

Era uma vez outra Maria

Minha vida de João - Parte 1

     http://migre.me/aL03Q

Minha Vida de João - Parte 2

     http://migre.me/aL0f3

Vendo cada um dos vídeos e analisando o significado da palavra 
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equidade
, chegamos à conclusão que equidade não é o mesmo que igualdade, mas sim a 
virtude daqueles que manifestam senso de justiça, imparcialidade e respeito à 
igualdade de direitos.

Ouvindo as palavras das professoras Elvira L
cia e Renata D
Acri, principalmente quando fizeram comentários sobre a questão da gravidez na 
adolescência, fato cada vez mais comum entre jovens alunas das escolas da rede 
municipal do Rio de Janeiro, chegamos à conclusão de que precisamos, como 
educadores, agir com rapidez, e ao mesmo tempo com muita sensibilidade e 
compreensão para que nossas meninas não deixem de continuar estudando, 
planejando suas vidas, e sonhando com um mundo melhor.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Neste sentido, o Comitê de Gênero, que é uma das in
meras iniciativas da Extensividade da SME Rio, vem atuando e promovendo ações, 
sempre visando colaborar com a melhoria do desempenho dos alunos e sua 
permanência na escola, mesmo em situação de gravidez precoce.

Recentemente, a Extensividade da Secretaria Municipal de Educação do Rio de 
Janeiro, promoveu um seminário para a troca de experiências sobre o tema 
Gravidez... é uma questão de escolha?
, conforme relataram as professoras Elvira e Renata, na palestra realizada na 10
 CRE.

Ao falar sobre sexualidade, o Dr. Jarbas sugeriu várias atividades e din
micas que podem ser aplicadas aos adolescentes em sala de aula, chamando a 
atenção para a necessidade de parceria das escolas com os postos de sa
de, clínicas da família e outras unidades da Secretaria Municipal de Sa
de, principalmente para orientar e acompanhar de perto as alunas grávidas.

O encontro dos professores da 10
 CRE com as representantes do Comitê de Gênero serviu para lembrar o compromisso
da igualdade entre mulheres e homens, conforme está previsto na Constituição 
Federal de 1988, mas, principalmente, para reafirmar que o respeito à igualdade 
de direito, independe da lei, e deveria acontecer pelo próprio sentimento de 
cada um.

Na sua fala de encerramento e de agradecimentos, a professora Rosa L
cia Raimundo, gerente da GED da 10
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 CRE, ressaltou a import
ncia daquele encontro, com especial motivo de parcerias, interc
mbio de experiências e somatório de conhecimentos pedagógicos, sempre em 
benefício dos alunos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Contatos: Sinvaldo do Nascimento Souza, professor representante da 10
 Coordenadoria Regional de Educação (10
 CRE) 
Twitter @SinvaldoNSouza

     E-mail: sinvaldosouza@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

Página 2632



RIOEDUCA 2

10ªcre
(292)

de
(8)

extensividade
(7)

gênero
(1)

comitê
(1)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a 10ª CRE e sua GED pela apresentação do  Comitê de Gênero, que é uma 
das inúmeras iniciativas da Extensividade da SME Rio, vem atuando e promovendo 
ações, sempre visando colaborar com a melhoria do desempenho dos alunos e sua 
permanência na escola.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 15/02/2013 13:24
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 19/09/2012
<TÍTULO>
Escola de Leitores
Escola de Leitores
Concurso Escola de Leitores

 Interc
mbio Brasil 
 Colômbia

 9 a 16 de setembro de 2012
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[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 14/09/2012
<TÍTULO>
Encontro Anual de Professores e Bibliotecários de Salas de Leitura

[FOTO]

 Encontro Anual de Professores de Sala de Leitura e Bibliotecários
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 19/09/2012
<TÍTULO>
Cerimônia de Premiação Folha Dirigida

 Premiação Concurso Redação Folha Dirigida

Postado por 
Marcia Valeria Gouveia
Comentar
 (0)
Indicar para amigo(a)

       Comentário enviado com 
 sucesso, aguardando moderação.
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Comentário

X Fechar

Nome:

Email:

Home Page:

Comentário:

         Sua 
 indicação foi enviada com sucesso!

Indicação

X Fechar

Nome

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 21/09/2012
<TÍTULO>
Brincando e Dançando com os Movimentos do Corpo

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, educaçãoinfantil, creche.
O professor de Educação Infantil
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Wanderson da Silva Santi da Creche Municipal José Goulart desenvolveu com os 
alunos do maternal o projeto Brincando e Dançando com os Movimentos do Corpo 
durante o 1
 semestre de 2012. Seu objetivo principal era que seus alunos pudessem utilizar 
atividades de movimento em contextos significativos.
O movimento é uma importante dimensão do desenvolvimento e da cultura humana. As
crianças se movimentam desde que nascem, adquirindo maior controle sobre o seu 
corpo e se apropriando cada vez mais das possibilidades de integração com o 
mundo.
Engatinham, caminham, manuseiam objetos, correm, saltam, brincam sozinhas ou em 
grupos, com objetos ou brinquedos, experimentando sempre novas maneiras de 
utilizar seu corpo e seu movimento.
Ao movimentar-se, as crianças expressam sentimentos, emoções e pensamentos, 
ampliando as possibilidades do uso significativo de gestos e posturas corporais.
Esta deve ser a ênfase dada ao trabalho de desenvolvimento de competências 
motoras na Educação Infantil.
Pensando nisso, o professor de Educação Infantil 
Wanderson da Silva Santi
, da 
Creche Municipal José
 Goulart 
desenvolveu com seus alunos do maternal o projeto 
Brincando e Dançando com os Movimentos do Corpo
.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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6ªcre
(247)

educaçãoinfantil
(100)

creche
(13)

<COMENTÁRIOS>

Para profº Wanderson pela iniciativa e belo trabalho. Parabéns equipe amiga da 
CM José Goulart! Parabéns miudinhos maravilhosos e comunidade 
parceira!!!!!!!!!!!!!!!!
Postado por 
KATIA BARBOZA
 em 21/09/2012 12:55

Muito significatvo para as crianças o trabalho corporal.Parabéns professor pelo 
belo projeto.
Postado por 
Patrícia Lopes
 em 21/09/2012 13:05

È possível visualizar através das fotos a alegria das crianças... parabéns ao 
professor pelo trabalho!
Postado por 
Christiane Penha
 em 21/09/2012 14:07

Professor a integração aluno/professor fica mais prazerosa com as atividades 

Página 2638



RIOEDUCA 2
lúdicas. Nossas crianças precisam liberar toda energia que puderem.Parabéns 
professor pelo seu trabalho.
Postado por 
cassia cilene
 em 21/09/2012 16:59

Parabéns a Creche!! Esses pequeninos são um SHOW!!!!
Postado por 
Claudia Soares
 em 24/09/2012 12:54

Todo esse trabalho só foi possível com a parceria de todo o nosso grupo. 
Agredeço a todos que acreditam em nosso trabalho e pela oportunidade  de 
mostrarmos que ainda é possível ser educador em uma sociedade partida. Um abraço
! Wanderson da Creche José  Golart
Postado por 
Wanderson
 em 08/10/2012 18:54
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 20/09/2012
<TÍTULO>
Sarau de Poesia - Professor, você está convidado!

<TAGS>
Tags: 
riodeleitores.

Sarau do Professor, apresentado por Silvia Castro, professora de Sala de Leitura
da Rede, atriz e contadora de histórias, acompanhada pelo m
sico Dininho Silva.

Programa: 

A História de Inês de Castro (adaptação livre do Canto Terceiro de 
Os Lusíadas
 - Camões. Esta história clássica portuguesa ganha tons bem brasileiros na voz e
interpretação de Silvia Castro). 

Nesta narrativa, o amor tem conotações políticas e tudo é feito para que Pedro -
futuro Rei de Portugal - e Inês não possam vivenciá-lo. O drama se encerra com a
morte de Inês, que é, posteriormente, paramentada por Pedro, que a faz Rainha 
depois de morta. M
sicas e poesia vão entremeando a narrativa dando-lhe expressão e vivacidade. O 
Sarau será dia 26/09, às 17 horas, na Escola de Formação do Professor Carioca 
Paulo Freire - Av. Presidente Vargas, 1314 
 Centro. Para se inscrever, basta enviar email para inscricaosarau@gmail.com com
nome, matrícula, cargo/função e lotação.
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[FOTO]
tweet

riodeleitores
(165)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 10/10/2012
<TÍTULO>
Festa da Alfabetização

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, alfabetização, educação infantil.

[FOTO]
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Foi uma reunião da comunidade escolar daquele trecho da Estrada Roberto Burle 
Marx, em Barra de Guaratiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Alunos, professores, funcionários, equipe da direção, e in
meros pais e responsáveis estiveram presentes naquele momento muito especial na 
história da Escola Municipal Euclides Roxo.

A escola tem a sua história muito antiga, a começar pelo próprio prédio 
principal, cujas paredes, portas e janelas parecem revelar segredos que não 
podem ser ocultados, pois se referem a temas importantes como escola, 
aprendizado, educação, cidadania, alfabetização...

[FOTO]

Se a história registra o conjunto de informações e conhecimentos relativos ao 
passado da Escola Municipal Euclides Roxo, ela também permite que o enredo e a 
narração dos acontecimentos possam avançar à medida que fatos novos se tornem 
realidade, como foi o dia da assinatura do 
Pacto Carioca pela Alfabetização
.

O pacto é compromisso assumido, firmado, e que começa a ser cumprido por todas 
as escolas da Rede Municipal de Educação da Prefeitura do Rio de Janeiro.

[FOTO]

Assinado solenemente, no dia 31 de julho de 2012, pela secretária de Educação da
Cidade, Claudia Costin, o Pacto Carioca pela Alfabetização no 1
 ano do Ensino Fundamental, faz parte do 
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa
.

O Rio de Janeiro, mais uma vez, deu grande passo à frente no salto de qualidade 
na Educação.

A Escola Municipal Euclides Roxo, que foi destaque na 10
 CRE, nos resultados do 
ltimo Ideb (Índice do Desenvolvimento da Educação Básica), já vem trabalhando, 
há vários anos, com o compromisso da alfabetização na idade certa.

[FOTO]

Analisando o texto do Projeto Político Pedagógico e acompanhando de perto 
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algumas das ações da Escola Municipal Euclides Roxo, dá para constatar a 
preocupação da direção, dos professores e de toda a comunidade escola no sentido
de fazer com que os alunos da Educação Infantil estejam imersos em ambiente 
letrado e que, ao final do 3
 ano do Ensino Fundamental, todos estejam alfabetizados.

O compromisso firmado pelos pais e responsáveis e assinado na reunião bimestral 
realizada no dia 4 de agosto de 2012, garante, na forma textual, a 
responsabilidade das famílias para que as crianças não faltem às aulas, como 
ponto fundamental para a alfabetização e também a obrigação quanto ao 
acompanhamento da vida escolar do aluno.

A festa da alfabetização na Escola Municipal Euclides Roxo foi um importante 
acontecimento na história da comunidade de Barra de Guaratiba.

 As unidades escolares daquela região vêm se destacando no compromisso para 
reduzir a evasão dos alunos e melhorar cada vez mais os n
meros do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb, e do Índice de 
Desenvolvimento da Educação do Rio de Janeiro (Ide-Rio).

Os resultados satisfatórios são as metas da SME alcançadas, garantindo aos 
professores e funcionários daquelas escolas, o recebimento do 14
 salário como 
Prêmio Anual de Desempenho
, como é o caso da E.M Euclides Roxo.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Contatos: Sinvaldo do Nascimento Souza, professor representante da 10
 Coordenadoria Regional de Educação (10
 CRE). E-mail: sinvaldosouza@rioeduca.net 
 Twitter: @SinvaldoNSouza

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns a  Escola Municipal Euclides Roxo pelo destaque na 10ª CRE, nos 
resultados do último Ideb (Índice do Desenvolvimento da Educação 
Básica)!Parabéns a toda equipe!
Postado por 
Helena (by troia)
 em 07/02/2013 00:18
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 28/09/2012
<TÍTULO>
Escola: Berço dos Campeões do Futuro

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.
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Os professores de Educação Física
da E. M. Rosa da Fonseca organizaram
um torneio de futebol, no dia 31 de agosto.

Os alunos, divididos em times, aprenderam lições importantes sobre trabalho em 
equipe e vida saudável.

Todos dedicaram-se
muito e o torneio marcou a trajetória da escola neste ano letivo.

[FOTO]

Atualmente, ninguém mais duvida da import
ncia do esporte na vida das crianças e dos jovens.

Especialistas dizem, que quanto mais cedo a criança cria o hábito pelo esporte, 
menos propensão ela tem a doenças.

Além de prevenir doenças o esporte contribui no desenvolvimento infantil e 
também no relacionamento saudável com outras crianças.

[FOTO]

Esta filosofia prevalece com muita relev
ncia na Escola Municipal Rosa da Fonseca.

No dia 31 de agosto foi realizado o Torneio de Futebol, onde todas as turmas 
foram representadas.

Este foi um projeto elaborado em conjunto pelos professores de Educação Física.

O Torneio de Futebol não só estimula a competição saudável, mas também abre a 
discussão sobre outros hábitos que influenciam na sa
de e bem estar dos jovens.

Alimentação balanceada, exercícios físicos, trabalho em equipe e dedicação foram
uns dos assuntos abordados no projeto que movimentou toda a escola.

Atividade física não é apenas uma das mais importantes chaves para um corpo 
saudável - ela é a base da atividade intelectual, criativa e din
mica.

John F. Kennedy

[FOTO]

A Escola Municipal Rosa da Fonseca recebeu a parceria do Clube dos Oficiais da 
Vila Militar.
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No clube, a escola contou com o espaço e com toda a infraestrutura necessária 
para que a atividade acontecesse da melhor forma possível, com segurança e 
conforto para os alunos participantes.

As equipes posaram orgulhosas para as fotos. Naquele dia, todos se mostraram 
vitoriosos por tanto aprendizado adquirido no desenvolver do projeto, tanto na 
escola quanto fora dela.

[FOTO]

O projeto
foi um sucesso absoluto, graças
à iniciativa dos professores de Educação Física, do apoio de toda equipe 
pedagógica, funcio nários
e da direção da E. M. Rosa da Fonseca.

O resultado foi uma tarde agradável em clima de ordem e harmonia.

Uma Escola só se faz grande, quando grandes profissionais se encontram e apoiam 
ações que trazem benefícios para toda a comunidade escolar.
Patricia Nogueira - Coordenadora Pedagógica da E. M. Rosa da Fonseca

[FOTO]

O Portal Rioeduca é uma excelente fonte de material pedagógico de qualidade, 
tendo em vista a aplicabilidade das atividades e projetos 

relatados. 

Daí, a grande import
ncia do compartilhamento de ações por parte dos professores da Rede, 
independentemente do tamanho ou da grandiosidade do trabalho realizado nas 
Unidades Escolares.

O Rioeduca aguarda
o relato da sua escola.

Compartilhe conosco!

Procure o representante da sua CRE.

     Meus contatos:
neildasilva@rioeduca.net

     Twitter:
 Prof_Neilda

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todos pela bela iniciativa! Nossos alunos são nossos campeões!!! Um 
grande abraço para você, Patrícia!
Postado por 
Jô Cruz
 em 28/09/2012 21:12

Parabéns alunos da E.M Rosa da Fonseca
Postado por 
Fatima Lucai Braga
 em 28/09/2012 23:02
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 24/09/2012
<TÍTULO>
Cine Pipoca Promove Integração entre Família e Escola
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Tags: 
2ªcre, riodeleitores.

Sabemos que a integração entre família e escola é importante para o 
desenvolvimento dos educandos. Para alcançar este objetivo, a Escola Municipal 
Benedito Ottoni promoveu um Cine Pipoca com a participação dos responsáveis.

O projeto Cine Pipoca tem como objetivo aproximar os responsáveis da escola. A 
E. M. Benedito Ottoni acredita que as ações de educar e ensinar devem ser 
compartilhadas entre estas duas instituições: família e escola, e que ambas 
devem preparar nossas crianças para o exercício pleno da cidadania com dignidade
e respeito, para serem pessoas que alcancem a felicidade e autonomia, de forma 
competente.

O Cine Pipoca já está instituído no calendário da E. M. Benedito Ottoni e é uma 
excelente oportunidade de integrar família e escola.

O evento, que aconteceu no dia 29 de agosto, contou com a participação dos 
responsáveis para assistir ao filme 
Mãos Talentosas
. Após o filme, a coordenadora, professora Vanessa, reuniu-se com os presentes 
para conversar sobre o papel da mãe do personagem, que fez toda a diferença na 
vida do filho. Neste momento, cada um pode refletir sobre seu papel e houve até 
quem se emocionasse com a mensagem do filme. 

[FOTO]

Após o Cine Pipoca, a professora Eloiza, regente da Sala de Leitura, recebeu os 
responsáveis para realizarem empréstimos de livros.
 Esta iniciativa é muito importante, pois possibilita a formação de leitores que
poderão incentivar os pequeninos na
aquisição de hábitos de leitura.

[FOTO]

No blog desta unidade escolar, encontramos registrados alguns depoimentos dos 
participantes do Cine Pipoca. A escola fez algumas perguntas sobre o encontro e 
os responsáveis responderam deixando suas opiniões. Vejamos:

Depoimento do senhor Robson, responsável da aluna Stefane, da turma 1601:

E. M. Benedito Ottoni:
 O que você achou do filme?

Responsável:
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 Gostei e me identifiquei com a história de vida mostrada no filme.

E. M. Benedito Ottoni:
 O que você achou da iniciativa da escola, ao proporcionar um dia para os 
responsáveis estarem na escola assistindo a um filme e depois fazendo 
empréstimos de livros?

Responsável:
 Acho importante ter a troca de ideias entre as pessoas e o incentivo à leitura.

E. M. Benedito Ottoni:
 Você tem vontade de vir ao próximo encontro?

Responsável:
 Sim, tenho vontade de voltar.

No blog, estão registrados depoimentos de outros responsáveis, que afirmam 
estarem de acordo com a iniciativa da escola. Sendo o momento do Cine Pipoca uma
oportunidade integração entre família e escola, onde podem conversar e trocar 
experiências. E depois, na Sala de Leitura, fazerem empréstimos de livros 
vivenciando momentos de incentivo ao hábito da leitura.

Parabéns à equipe da E.M. Benedito Ottoni, por criar esta oportunidade de 
integração entre família e escola. Sucesso no próximo Cine Pipoca!

Confira mais sobre o trabalho da E.M. Bendito Ottoni visitando seu blog!

http://embeneditoottoni.blogspot.com.br/

Professor, o portal Rioeduca é um espaço feito por e para professores. Participe
também! Entre em contato com o 
representante
 de sua CRE para divulgar o blog ou projetos desenvolvidos por sua escola.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Contato:

     Professora Renata Carvalho 
 Representante do Rioeduca, na 2
CRE

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net
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     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet

2ªcre
(192)

riodeleitores
(165)

<COMENTÁRIOS>

O Cine Pipoca é uma ótima oportunidade de aproximar responsáveis da escola! 
Parabéns pelo projeto!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 24/09/2012 10:04

Adorei a ideia! Excelente oportunidade de atrair os responsáveis e torná-los 
mais participativo! Vou copiar a ideia para nossa escola. BJS Fernanda (CP EM 
Leitão da Cunha)
Postado por 
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Fernanda vargas
 em 24/09/2012 17:07
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 15/10/2012
<TÍTULO>
Cinema tem tudo a ver com Educação

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, cinema.

[FOTO]

O bairro de Santa Cruz, contando também com Sepetiba, já possuiu cinco salas 
equipadas para projeções de filmes. Na parte central de Santa Cruz havia, até a 
década de 1970, dois grandes e luxuosos cinemas: o Cine Fátima, que ficava no 
subsolo da igreja matriz da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, e o Cine 
Palácio Santa Cruz, que deu lugar às atuais agências dos bancos do Brasil e Ita
, na Rua Felipe Cardoso.

Atualmente, o cinéfilo que ama o cinema como arte ou forma de lazer precisa se 
deslocar até o West Shopping, no bairro de Campo Grande, ou seguir para o 
Recreio ou Barra da tijuca. Não há mais nenhum cinema em Santa Cruz.

Como cinema tem tudo a ver com educação e o filme, enquanto manifestação 
cultural, pode e deve estar presente nas atividades curriculares, foi muito 
feliz a iniciativa da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, de 
fazer parceria com o Programa Tela Brasil, trazendo para Santa Cruz os projetos 
Cine Tela Brasil
 e 
Oficinas Itinerantes Cine Tela Brasil na Era Digital
.

[FOTO]

     Da esquerda para a direita: Eduardo 
Abad, coordenador da Oficina Tela Brasil para alunos; Luciana Coelho, produtora 
da Oficina e do Educativo Tela Brasil; Aneíze Borges, coordenadora do Projeto 
Tela Brasil na 10
 CRE; Érica Pinheiro, diretora do CIEP Papa João XXIII, onde foram realizadas as
oficinas e projeções e Fabrício Borges, colaborador da Oficina para alunos.

[FOTO]

[FOTO]
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A 
sala
 do cinema itinerante do 
Cine Tela Brasil
 foi instalada no CIEP Papa João XXIII, no conjunto habitacional do mesmo nome e
vem contando com intensa programação desde o dia 17 de setembro, prolongando-se
até o dia 5 de outubro.

A divulgação do projeto tem sido feita pelo correio eletrônico da Gerência de 
Educação da 10
 CRE e as escolas distantes do conjunto João XXIII contamcom ônibus para 
transporte dos professores e alunos inscritos nas oficinas ou apenas 
interessados na programação dos filmes.

Além do CIEP Papa João XXIII, inscreveram-se para os projetos do 
Cine Tela Brasil
, as seguintes escolas e cieps: Sócrates G
lveas. Manoel Porto Filho; Roberto Coelho, Zulmira Telles; Japão; Marinheiro 
João C
ndido; Barão de Itararé; Dione Felisberto; Ismael Nery; Adalgisa Nery; Maria 
Helena Alves Portilho; Chico Mendes; Nelson Hungria; Joaquim da Silva Gomes; 
Eduardo Rabello e André Vidal de Negreiros.

De acordo com a faixa etária dos alunos e o nível de ensino, foram relacionados 
os filmes mais adequados aos alunos.
 A programação, também levando em conta tais critérios, pode ser definida no 
período
das 8h:30 minutos da manhã até as 21 horas.

Entre os filmes exibidos, constam: 
Bicho de Sete Cabeças
, 
Rio
, 
A Turma da Mônica
, 
Eu e meu guarda chuva
, 
A máquina
 e 
As melhores Coisas do Mundo
.

[FOTO]

De acordo com as informações do Portal Tela Brasil,
 acessado
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pelo endereço 
http://www.telabr.com.br
, o 
Educativo
, que é um dos projetos do Tela Brasil, 
fornece canais de aprendizado da linguagem audiovisual, contribuindo para que o 
professor utilize o cinema como ferramenta interdisciplinar e como meio para 
formar alunos mais criativos e atuantes, dentro e fora da escola.

Pelo Portal Tela Brasil, os professores também poderão obter materiais de apoio 
com sugestões de atividades para as disciplinas dos ensinos fundamental I, 
fundamental II e médio, além de in
meros links com a História do Cinema no Brasil e no Mundo, Projetos, Oficinas, 
Notícias, informações sobre concursos e catálogo com contatos de produtoras, 
distribuidoras, salas de exibição, cinemas itinerantes, cineclubes, escolas de 
cinema e instituições ligadas ao universo audiovisual.

[FOTO]

[FOTO]

Nossos agradecimentos às professoras Rosa Raimundo, Aneíze e Norma, da Gerência 
de Educação da 10
 CRE, pelo envio das fotos e parceria com o Rioeduca.

Contato: Professor Sinvaldo do Nascimento Souza, representante da 10
 Coordenadoria Regional de Educação da SME Rio

     E-mail: sinvaldosouza@rioeduca.net

     Twitter: @SinvaldoNSouza

[FOTO]
tweet
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(292)

cinema
(1)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns, Sinvaldo, por mais uma excelente matéria!!! Felicidades pelo dia do 
Professor.
Postado por 
Norma Sueli Santana
 em 15/10/2012 10:02

De fato, o cinema é de extrema importância para que as pessoas tenham um nível 
cultural maior.
Postado por 
Android e aplicativos
 em 15/10/2012 16:19

Adorei! Ver o CIEP PAPA João XXIII na página do Rioeduca! As professoras sempre 
desempenharam um trabalho excelente, sob a direção de Francisca Iorio e agora 
Erica Pinheiro. O CIEP merece este presente em forma de Cinema Intinerante! 
Parabéns Sinvaldo por esta maeria exemplar! bjx a todos do portal!
Postado por 
Maria Helena Lima da Silva
 em 15/10/2012 20:29
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 24/09/2012
<TÍTULO>
Criando e Recriando com o Folclore Brasileiro
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Através das diversas manifestações culturais do folclore, pode-se conhecer a 
cultura e a tradição do nosso povo presente nos dias de hoje. As crenças, mitos,
lendas, festas, superstições e artes são a essência de um povo. A cultura 
popular torna-se de fundamental import
ncia, pois somos formados por meio dessas expressões culturais, dos
costumes e das tradições.

Saiba como a Professora Rosa trabalhou o folclore brasileiro através das peças 
teatrais!

[FOTO]

Este trabalho foi realizado na Turma 1501 da E. M. ALVARO MOREYRA, na Ilha do 
Governador, 4
 CRE do município do Rio de Janeiro, em agosto de 2012 e apresenta histórias 
criadas por cinco grupos com seis ou sete participantes.

     O desafio lançado foi a elaboração de um
conto envolvendo personagens do Folclore brasileiro e o conto vencedor seria 
transformado em uma peça teatral a ser apresentada na Festa de culmin
ncia do Folclore da Escola Municipal Alvaro Moreyra, no dia 31 de agosto de 
2012.

[FOTO]

A qualidade de todos os contos foi muito boa, dificultando a professora da turma
a escolher apenas um. Assim, junto com a turma, a professora optou por 
apresentar um conto no dia da culmin
ncia do Projeto e todos os contos produzidos pela turma foram colocados nesta 
pequena publicação.
Os contos estão sendo apresentados na íntegra, apenas com correção ortográfica e
gramatical.

[FOTO]

Como professora da turma, agradeço o empenho de todos os alunos que vibraram com
o projeto e se dedicaram à realização de um trabalho de qualidade, confirmando 
que criar não é simplesmente colocar no papel, é sonhar em conjunto!

[FOTO]

Nada melhor do que usar a criatividade para entrar no mundo mágico das crianças,
através da representação, do movimento, da m
sica, das brincadeiras, da ludicidade, tudo isso inserido nos conte
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dos pedagógicos.
 Texto: Professora
Rosa Maria Barros da Costa

Parabéns para a professora Rosa Barros e para os alunos da turma 1501 por 
realizarem esse maravilhoso trabalho, que não só exalta a nossa cultura, como 
também promove a arte!!

Contatos:

     Ana Accioly

     Representante Rioeduca.net da 4
CRE

anaaccioly@rioeduca.net

Twitter:

@Ana_Acioly 

Facebook: 

http://www.facebook.com/anapaula.silvaaccioly

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns professora Rosa Barros e alunos da turma 1501 pelo lindo trabalho.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 24/09/2012 22:24
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 17/10/2012
<TÍTULO>
Simpatia e Companheirismo na E. M. André Vidal de Negreiros

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, peja, escola 3.0, patrono, evento, fórmula da vitória, ncm, mais 
educação.

[FOTO]

Mesmo quem não conhece 
o bairro de Santa Cruz, já deve ter ouvido falar das comunidades Antares, Rollas
e Cesarão, que são conjuntos habitacionais populosos, em território ocupado a 
partir da década de 1960, hoje consideradas áreas de permanente conflagração.

A grande procura de matrículas na Escola Municipal André Vidal de Negreiros tem 
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a ver não só
com o histórico anterior da unidade escolar que já foi considerada uma 
referência de qualidade na educação municipal em nossa cidade, mas também
com a
localização central, ao lado do 
nico shopping do bairro, do centro comercial e das principais linhas de ônibus.

A E.M. André Vidal de Negreiros funciona de segunda a sexta-feira, das 7 horas 
da manhã até as 22 horas.
 Além de turmas no primeiro e segundo turnos, passou a funcionar, a partir do 
início deste ano letivo, no horário da noite, com o Programa de Educação de 
Jovens e Adultos, o PEJA.

Podemos dizer que é uma escola de efetivo numeroso; são 1.200 alunos 
matriculados, dezenove funcionários, cinquenta professores e mais a equipe da 
direção, composta pelo diretor Cristiano Vinicius Lago de Souza; Monique Onório,
como adjunta, e Juliana Vaz da Costa, como coordenadora pedagógica.

O diretor Cristiano é professor de Educação Física e já lecionou na Escola 
Municipal Professor João Gualberto Jorge do Amaral, da 10
 CRE, onde aprendeu muito com o diretor Victor, conforme faz questão de 
ressaltar.
Ele

 vem cativando, gradativamente, os adolescentes ali matriculados, desde que 
assumiu a direção.

Lidar com mais de mil adolescentes e pré-adolescentes não é tarefa muito fácil, 
mas tanto o diretor, como a sua diretora adjunta, Monique, e a coordenadora 
pedagógica conhecem bem a frase: 
não se pega mosca com vinagre, e sim com mel
.

[FOTO]

Companheirismo, simpatia, concessão de cuidados especiais, zelo, dedicação e 
muita paciência são atributos da direção e da maioria do corpo docente no 
contato diário com os alunos desta U.E.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Os resultados vão aparecendo mesmo com
alunos
vindos de comunidades tão divergentes, pois eles se ajustam às normas de boa 
conduta.
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 Com isso, a escola
tem cumprido as metas da SME Rio e alguns resultados positivos começam a fluir, 
como, por exemplo, a concessão do prêmio anual de qualidade na educação, com 
professores e funcionários que trabalharam na escola em 2011, recebendo o 14
 salário.

Neste ano de 2012, a Escola Municipal André Vidal de Negreiros conseguiu 
classificar 57 alunos para a segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática,
incentivando ainda mais o estado de espírito de toda a comunidade escolar.

Para melhorar o desempenho dos alunos com conceito Insuficiente (I), a escola 
desenvolve dois projetos no contraturno: o 
Mais Educação
, com diversas oficinas, incluindo letramento e matemática e o 
Nenhuma Criança a Menos
 (NCM), com reforço escolar direcionado aos alunos reprovados no ano anterior.

Segundo o diretor Cristiano, os estagiários têm colaborado bastante, auxiliando 
nas aulas do reforço.

A
escola se destaca também nas aulas de Educação Física
graças aos esforços e empenho dos professores e alunos, inclusive com a 
participação garantida nos Jogos Estudantis e a conquista de medalhas em várias 
modalidades.

Neste mês de outubro, terá início a uma campanha para conscientização das alunas
sobre a gravidez na adolescência. O projeto, que vai incluir palestras, exibição
de filmes sobre sexualidade, gincanas em parceria com postos de sa
de, foi idealizado em razão do grande n
mero de alunas gestantes, que, na maioria dos casos, abandonam os estudos.

Além de prestar informações sobre a gravidez na adolescência, o projeto pretende
orientar as alunas para que não fiquem desamparadas no momento de ter o bebê.
Outra intenção do projeto é criar condições para que elas continuem estudando, 
evitando a evasão escolar.

O Projeto Político Pedagógico da
U.E. recebeu o título de 
A escola que temos e a escola que queremos: reconstruindo a identidade e 
reformulando conceitos e valores
e envolve toda a comunidade escolar.

No planejamento da 
Sala de Leitura Maria Clara Machado

Página 2658



RIOEDUCA 2
, as atividades alusivas à leitura aparecem em destaque na programação de todos 
os bimestres e
inclui parceria com a comunidade escolar.

Como unidade que já está devidamente integrada ao sistema Escola 3.0, que tem 
cedido seu espaço para a capacitação de professores da 10
 CRE em oficinas sobre a Educopédia e Pé de Vento, a E.M André Vidal de 
Negreiros vem dando bons exemplos na utilização das novas tecnologias, contando 
com a colaboração dos alunos embaixadores da Educopédia.

No laboratório de informática, o diretor Cristiano apresenta com muita alegria e
orgulho alguns dos ex-alunos da Escola Municipal André Vidal de Negreiros que, 
voluntariamente, retornam à escola para ajudar naquilo que é possível, inclusive
auxiliando os colegas na realização de pesquisas.

A Escola Municipal André Vidal de Negreiros está mudando para melhor.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

A simpatia e o companheirismo da equipe da direção são alguns dos fatores 
responsáveis pelos novos rumos que a escola
vem tomando com o apoio dos professores e funcionários, o empenho dos alunos, a 
presença dos pais e responsáveis, além das diversas parcerias que estão sendo 
consolidadas na atual gestão administrativa.

[FOTO]

Contato: Sinvaldo do Nascimento Souza, representante da 10
 Coordenaria Regional de Educação.

     E-mail: sinvaldosouza@rioeduca.net 
Twitter: @SinvaldoNSouza

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns! Tenho muito carinho por essa escola e sou testemunha do esforço de 
toda equipe para torná-la cada vez melhor! Um abraço!!!!!
Postado por 
Flavia Cristina Barbosa
 em 17/10/2012 13:50

Hoje a Escola Municipal André Vidal de Negreiros se encontra num período melhor 
que outros (Segundo relatos vindos da equipe escolar, dos representantes de 
alunos e da comunidade que atendemos), mas ainda em transição. Temos um corpo 
docente que mescla a experiência de professores da unidade escolar com anos de 
experiência e professores com recentes matrículas, ambos procuram melhorar o 
ambiente escolar, juntos formamos um corpo docente ativo no contexto 
Escola-Sociedade, buscando apoiar no ensino de valores sociais, que por vezes os
alunos não tem exemplos no meio em que vivem, e no ensino das disciplinas que 
representamos. Como professor do quadro ativo da escola e professor 
representante do CEC, eu digo: TEMOS MUITO A MELHORAR, MUITO A ENSINAR, MAS NÃO 
TEMOS PRESSA, SOMOS EXIGENTES QUANTO A QUALIDADE QUE PODEMOS CONSTRUIR JUNTO AOS
ALUNOS, EQUIPE ADMINISTRATIVA E EQUIPE DE APOIO.

ESCOLA ANDRÉ VIDAL, NOSSO OBJETIVO NÃO É SERMOS "OS MELHORES" E SIM OFERECER 
ENSINO DE QUALIDADE AO PÚBLICO QUE ATENDEMOS, INDEPENDENTE DE JULGAMENTOS 
EXTERNOS!

Obrigado colegas, cada pessoa inserida no ambiente escolar tem um papel 
fundamental na construção de SUCESSO.
Postado por 
Edwin de Medeiros Pereira
 em 17/10/2012 21:00

Me orgulho de ter estudado nesta escola( já faz um tempinho). Me sinto feliz, 
vendo profissionais que lutam por uma educação pública de qualidade.  Conheço 
alguns do ontem e do hoje que estão nesta escola e são especias.
Parabéns a todos da André Vidal de Negreiros!!!!!
Postado por 
Tânia Maria Gonçalves dos Santos
 em 19/10/2012 21:00

Muito bom ver o excelente trabalho desenvolvido pelo Diretor e colega de 
trabalho Cristiano. Toda equipe de parabéns!
Postado por 
Helena
 em 22/10/2012 14:39
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sábado, 22/09/2012
<TÍTULO>
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teste

testando se tudo está certo.

eaqui fica o texto todo explicativo

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 25/09/2012
<TÍTULO>
Não bata. Eduque

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, extensividade, proinape, gec, rio sem violência, protagonismo.
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Roda de conversa , realizada no dia 15 de setembro de 2012 (sábado), no Centro 
Cultural Municipal de Santa Cruz Dr. Antonio Nicolau Jorge, compôs as atividades
do mês contra a violência doméstica.

[FOTO]

[FOTO]

Organizada pela equipe do Programa Interdisciplinar de Apoio às Escolas, o 
PROINAPE, em conjunto com a Gerência de Educação da 10
 CRE, a roda de conversa contou com parceria do Ginásio Experimental Carioca 
Princesa Isabel e da Fundação Xuxa Meneghel.

[FOTO]

[FOTO]

O encontro, que aconteceu no teatro do Centro Cultural Municipal de Santa Cruz 
Dr. Antonio Nicolau Jorge, atualmente vinculado à Secretaria Municipal de 
Educação e administrado pela 10
 CRE, foi uma atividade do mês contra a violência doméstica, destinada aos 
responsáveis dos alunos do Ginásio Experimental Carioca Princesa Isabel.

[FOTO]

Atuando como 
protagonistas, que é um dos objetivos do programa do Ginásio Experimental 
Carioca na Cidade do Rio de Janeiro, os alunos da Escola Municipal Princesa 
Isabel, GEC da 10
 CRE, apresentaram o esquete intitulado 
Coisas de Família
, sob a direção do professor Pedro de Assis, quando os jovens interpretaram 
cenas do cotidiano familiar, mostrando algumas formas de violência corriqueiras,
e situações que acabam se tornando habituais, como a prática do machismo, visões
estereotipadas e convicções preconceituosas.

Tendo a inf
ncia como um dos mais importantes períodos do desenvolvimento do ser humano, com
registros de acontecimentos positivos e negativos, coube à equipe da Fundação 
Xuxa Meneghel, presente ao evento do dia 15 de setembro de 2012, promover din
mica com os participantes da roda de conversa, objetivando rememorar momentos 
bons e ruins que costumam acontecer na vida das crianças.

Foram exibidos slides com informações obtidas a partir de pesquisas e várias 
opiniões sobre a violência como meio de processo educativo, tendo como conclusão
e proposta de reflexão, as in
meras formas de educação da criança e do adolescente, sem castigos físicos, sem 
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palmadas, surras ou quaisquer outras formas de violência que acabam causando 
constrangimento, coação, humilhação e outros.

A equipe do PROINAPE 
da 10
 CRE, composta por assistente social, professora e psicóloga, produziu um folder
contendo informações sobre a temática da violência contra criança e adolescente,
formas de se identificar seus sinais, prevenção e até mesmo como proceder as den
ncias aos órgãos competentes pela defesa de seus direitos.

O Ginásio Experimental Carioca da Escola Princesa Isabel, com o apoio do 
PROINAPE já está reorganizando um grupo de responsáveis para continuar este 
trabalho contra a violência doméstica e iniciar outros possíveis. 
Provisoriamente recebeu o nome de 
Protagonista É a Mãe!

[FOTO]

Os participantes foram presenteados com um kit contendo camisetas, bonés e 
broches da rede 
Não bata. Eduque!

Com os agradecimentos do Rioeduca à equipe do PROINAPE (Professora Ana G. Gomes,
psicóloga Patrícia Dumite e assistente social Felipe Moreira) 
que disponibilizou 
os links dos Blogs para quem desejar conhecer outras iniciativas.

[FOTO]

PROINAPE : http://proinape10cre.blogspot.com.br/

     GEC PRINCESA ISABEL : 
http://empisabel.blogspot.com.br/ 

Contatos: Professor Sinvaldo do Nascimento Souza, representante do Rioeduca na 
10
 Coordenadoria Regional de Educação.

     E-mail: sinvaldosouza@rioeduca.net

     Twitter: @SinvaldoNSouza
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[FOTO]
tweet

10ªcre
(292)

gec
(66)

extensividade
(7)

protagonismo
(3)

proinape
(2)

rio sem violência
(1)

<COMENTÁRIOS>
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Educar é uma ação que exige antes de tudo, amor e paciência! Não adianta falar 
só uma vez, perdoar só uma vez, orientar só uma vez, elogiar só uma vez, 
incentivar só uma vez... Educar é como semear! Boa iniciativa na 10ª CRE!
Postado por 
Neilda
 em 25/09/2012 10:43

Muito importante essa campanha contra a violência doméstica com a comunidade de 
Santa Cruz. Esse é um assunto que influencia diretamente nosso trabalho em sala 
de aula. Um parabéns especial a Professora e coordenadora pedagógica Mariza 
Alonso pela condução e organização da campanha.
Postado por 
Professor Coutinho (GEC Princesa Isabel)
 em 25/09/2012 10:55

Sucesso 10a CRE pois o caminho está traçado e agora é só continuar a trilhar 
este caminho onde escola e família estão unidos em prol educação de suas 
crianças. Parabéns!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 25/09/2012 16:38

Educar é uma arte e a responsabilidade de tal atitude deve sempre visar o melhor
nos cuidados com os filhos e alunos, mas existe uma preocupação muito grande na 
maneira com que se pode direcionar esse ato, gerando assim exageros. Parabéns a 
PROINAPE, GED e todos os envolvidos nesta roda de conversa!
Postado por 
Helena (by troia)
 em 14/02/2013 19:30
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 27/09/2012
<TÍTULO>
Alunos da E. M. Nair da Fonseca plantam mudas de Pau-Brasil

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, evento, rio sustentável.

A escola fica localizada no bairro praiano de Sepetiba, Zona Oeste do Rio de 
Janeiro 
e vem se destacando pela constante atuação em movimentos ecológicos, como o 
Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias
 e o 
Dia da Árvore

[FOTO]
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É muito antiga a tradição de se comemorar no Brasil o 
Dia da Árvore
. Segundo alguns autores, foi o jornalista, poeta e escritor paranaense Leôncio 
Correia (1865-1950), Patrono da Escola Municipal 10.26.04, um dos criadores 
desse dia.

[FOTO]

A data escolhida no Brasil, 21 de setembro, coincide com a chegada da Primavera,
mas segundo Cristina Faganeli Braun Seixas, em texto publicado no Portal UOL 
Educação, o 
Dia da Árvore
 é comemorado em todo o mundo, em datas diferentes.

Mesmo no Brasil, ainda que mantida a tradição de se reconhecer a import
ncia da árvore em nosso cotidiano, a comemoração já foi denominada de 
Festa Anual das Árvores
, conforme Decreto Federal n
 55.795, de 24 de fevereiro de 1965, assinado pelo então presidente Castelo 
Branco.

No seu interessante texto sobre o 
Dia da Árvore
, Cristina Seixas fala sobre a import
ncia de se valorizar a árvore, conhecendo como surgiu o seu dia e também da 
conscientização da comunidade sobre o plantio de árvores e os cuidados que elas 
exigem.

Foi exatamente o que aconteceu na Escola Municipal Nair da Fonseca, da 10
 Coordenadoria Regional de Educação, quando alunos, professores e integrantes da
equipe da direção se reuniram para fazer o plantio de mudas de ipê roxo e 
pau-brasil.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Tanto o ipê-roxo como o pau-brasil são árvores nativas do nosso país e reforçam 
nossos vínculos culturais com os índios, que já habitavam o território antes da 
chegada dos primeiros europeus, no início do século XVI.

O plantio das mudas de pau-brasil e ipê-roxo no pátio central da Escola 
Municipal Nair da Fonseca, além de ser um evento de suma import
ncia de conscientização ecológica para os alunos, foi também a forma encontrada 
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pela direção para repor a perda inestimável de outras duas árvores que se 
encontravam plantadas no mesmo local: uma casuarina e um flamboyant.

Nomes, origens, tipologias, sementes, folhas, flores, frutos, raízes, caules e 
demais características fitológicas das árvores podem servir para que os 
professores desenvolvam interessantes atividades paralelas à comemoração do 
Dia da Árvore
.

Ainda citando o texto de autoria da Cristina Seixas, convém mencionar que cada 
região brasileira escolheu uma árvore típica como seu símbolo. A região Norte, a
castanheira; a região Nordeste, a carna
ba; a Centro-Oeste, o ipê-amarelo; a Sudeste, o pau-brasil; e a Sul, o 
pinheiro-do-paraná, também conhecida como araucária.

Como sugestões de atividades, a autora do texto sobre o 
Dia da Árvore
, publicado na seção Ciências do Portal UOL Educação, apresenta alguns pontos 
que podem contribuir para trabalhos a serem realizados nas escolas:

1. Descobrir com os alunos qual a árvore nativa de sua região.

2. Observar se ela é facilmente encontrada nos locais próximos à escola e/ou às 
casas dos alunos.

3. Descobrir o local onde os alunos possam adquirir sementes e/ou mudas dessa 
árvore.

4. Explicar para a classe:

     - a import
ncia de cuidarmos das árvores;

     - quais as árvores da região (como se 
desenvolvem, se reproduzem, etc.).

5. Realizar uma oficina, incentivando a plantação de sementes pela comunidade e 
apresentando, por meio de diferentes imagens, quais as espécies nativas da 
região.

6. Colocar as sementes ou mudas, com a ajuda dos alunos, em locais apropriados 
para o desenvolvimento delas.
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Em semanas posteriores à realização da Conferência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável, 
e em meio a tantas preocupações com o desmatamento e com o aquecimento global é 
muito bem-vinda a iniciativa da Escola Municipal Nair da Fonseca, 
conscientizando os seus alunos para a import
ncia de se valorizar as árvores e contribuir para a sua manutenção e propagação 
de espécimes em processo de extinção, como o pau-brasil.

Contatos: Professor Sinvaldo do Nascimento Souza

     E-mail: sinvaldosouza@rioeduca.net

     Twitter: @SinvaldoNSouza

[FOTO]
tweet
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10ªcre
(292)

evento
(29)

rio sustentável
(3)

<COMENTÁRIOS>

Árvores nativas do nosso país devem ser preservadas e plantadas. Não desmatar e 
maltratar as plantas...É o que devemos ensinar e praticar! Parabéns E. M. Nair 
da Fonseca por este ato de cidadania e comprometimento com o meio ambiente!
Postado por 
Helena (by troia)
 em 14/02/2013 15:59
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 05/10/2012
<TÍTULO>
Sementes que Germinam na Turma 1306

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, meioambiente, sustentabilidade.

Plantar sementes é uma das ações que possibilita aos alunos importantes 
reflexões sobre a preservação da natureza e é o que mostra a professora Ana 
Márcia com sua turma 1306.

No domingo, dia 23 de setembro, numa rede aberta de televisão, aconteceu uma 
reportagem sobre o desmatamento e as queimadas na Amazônia. Dessa forma, pode-se
perceber que nossas comemorações do Dia da Árvore são uma gota 
no oceano
. 

Tais comemorações deveriam ser as melhores e maiores dos 
ltimos anos. O meio ambiente tem sido palco de diversos encontros mundiais sobre
o assunto, assim como tema em diversos projetos e trabalhos na educação, além da
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preservação do meio ambiente ser amplamente divulgado, diferentemente do que 
acontecia há alguns anos atrás.

A reportagem divulgou

desmatamentos, sendo o homem
responsável pela abertura de
trilhas
nas florestas e derrubada das árvores mais valiosas e nobres. 

Mas, e nossas ações enquanto pessoas? Ficam devendo ao mundo algo à natureza de 
tão importante para nossa sobrevivência?

Detalhes tão pequenos como separar do lixo org
nico garrafas PETs, papéis, latinhas de qualquer natureza para reciclagem; 
conscientizar nossos filhos, netos, amigos, enfim, preparar os que ainda estão 
em fase de crescimento para este desafio mundial, pois a natureza não mede 
proporções quando a desrespeitamos, podendo revoltar-se contra todos que a 
agridem.
Precisamos repensar diariamente essas questões.

Expondo Sementes na Turma 1306

Foi pensando na árvore como parte do que precisamos para nossa sobrevivência que
a
professora Ana Márcia vem desenvolvendo um lindo trabalho com sua turma de
3
 ano. Eles
estão confiantes que o mundo terá solução, que o homem e as queimadas não serão 
os responsáveis pelos desmatamentos, que os rios não estarão mais a mercê dos 
poluentes dejetos e subst
ncias químicas.

Segundo a professora Ana, ela e a turma de 3
 ano conversaram muito sobre a import
ncia das árvores para a sa
de do homem e do planeta. 

Foi
preparada uma exposição de sementes após ter trabalhado com a turma 1306 da 
Escola Municipal Olegário Mariano.

[FOTO]

[FOTO]

Ouvimos histórias muito legais, como 
A Árvore Maravilhosa
 (ela dá alimento para os animais famintos, por isso o título da história) e 
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A Árvore que pensava
, e o trabalho com sementes veio das aulas de ciência sobre as partes de um 
vegetal completo e enfatizamos a semente por ser com ela que tudo começa. Não 
fizemos colagem com sementes, pois não era essa minha proposta. Fiquei muito 
contente, pois eles se surpreenderam com os diferentes tipos de sementes, 
fizemos várias produções de texto tendo a árvore como personagem principal. Na 
semana da árvore, trabalhamos HISTÓRIA - O nome do nosso país e o risco de 
extinção do pau-brasil; GEOGRAFIA (a import
ncia da floresta amazônica e o desmatamento); CIÊNCIAS (as partes do vegetal 
completo, ênfase nas sementes e na próxima semana com a chegada da primavera 
vamos nos estender até as flores, já que para chegarmos nas sementes falamos dos
frutos); PORTUGUÊS (fizemos várias produções de texto, ouvimos histórias dentro 
e fora de sala); MATEMÁTICA (trabalhamos multiplicação e divisão através do 
reflorestamento)
, relata a professora Ana Márcia.

[FOTO]

Foi uma semana muito produtiva comprovando que o professor pode trabalhar de 
forma interdisciplinar sem abandonar os conte
dos propostos, mas é necessário planejamento
, finaliza a professora.

Enfim, é o nosso trabalho diário (em nossas turmas, com nossos alunos) que 
levam-os a
refletirem sobre a natureza, sobre o meio ambiente, sobre a nossa vida.

Os Educadores têm um papel
muito importante
nesse processo!

Visitem o
blog da professora Ana Márcia clicando em 
Alfabetização Criativa
, muito conhecido por
professores pelo seu conte
do pertinente aos trabalhos desenvolvidos nas suas turmas. Nele
duas páginas referem-se às turmas 1101 e 1306, nas Escolas Municipais Pará e 
Olegário Mariano.

[FOTO]

Escolas e professores participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e/ou atividades que 
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impactaram a aprendizagem de seus alunos. Clique 
aqui
 para saber o e-mail do representante.

Regina Bizarro é Professora da Rede Municipal e Representante do Rioeduca na 5
CRE

     E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net
/ 

Twitter: @rebiza / Face: rebiza

[FOTO]

5ªcre
(268)

meioambiente
(95)

sustentabilidade
(12)
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns a Professora Márcia pelo seu maravilhoso trabalho.Conheço seu blog e as
atividades que realiza com seus alunos....excelentes!!! Bjs.
Muita Luz!
Postado por 
Maria Delfina
 em 05/10/2012 09:03

Quero dar os parabéns a esta turma que é muito especial, pois está sempre aberta
para novas aprendizagens. PARABÉNS!!!
Postado por 
Ana Márcia da Silva Vieira
 em 05/10/2012 16:59

Estas estratégias nos trazem novo ânimo, mesmo que não trabalhemos na 
educação.Parabéns Ana Marcia por tua dedicação.
Postado por 
Kátia Regina
 em 05/10/2012 22:36
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 09/10/2012
<TÍTULO>
Plantando Sementes no Presente, Colhendo Bons Frutos no Futuro

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, maiseducação, sustentabilidade.

O bairro de Marechal Hermes
abriga a
Escola Municipal Barão do Itararé e seu PPP sustentável:
Plantando sementes no presente, colhendo bons frutos no futuro!

A Escola Municipal 05.15.034 Barão do Itararé está localizada na Rua Marapendi, 
s/n
, bairro de Marechal Hermes. Recebeu este nome em homenagem ao jornalista, 
escritor e pioneiro no humor político brasileiro chamado Apparício Fernando de 
Brinkerhoff Torelly, mais conhecido por Apporelly e pelo falso título de nobreza
de Barão de Itararé. Nasceu no Rio Grande, em 29 de janeiro de 1895, e faleceu 
no Rio de Janeiro em 27 de novembro de 1971. 

[FOTO]

A Escola, criada em 1986 com o objetivo de atender aos filhos de funcionários 

Página 2674



RIOEDUCA 2
que trabalhavam nos arredores, recebe alunos, em sua maioria, dos bairros 
Marechal Hermes, Bento Ribeiro, Oswaldo Cruz e Rocha Miranda. 

A escola atende aos alunos das Classes de Aceleração 1A e Especial e do 1
 ao 5
 ano do ensino fundamental.
A escola também faz parte do
Projeto Mais Educação.

[FOTO]

Seu Projeto Político Pedagógico tem como tema gerador Sustentabilidade e seu 
subtítulo é 
Plantando sementes no presente, colhendo bons frutos no futuro!
. Esse tema marca o trabalho que a escola vem desenvolvendo conscientizando 
alunos e comunidade sobre os problemas e soluções que envolvem o meio ambiente. 
Dessa forma, leva-os a se perceberem como parte ativa na preservação da 
natureza.

[FOTO]

[FOTO]

A direção criou o blog EM Barão de Itararé em julho de 2012, após a escola 
participar das Oficinas de Blogs na 5
CRE oferecidas pelas representantes do Rioeduca na 5
 e 2
CRE, prof
s Regina Bizarro e Renata Carvalho. Assim, percebeu a import
ncia desse espaço virtual, optando por divulgar o calendário das principais 
atividades que acontecerão na escola, publicando-o todas as sextas-feiras no 
turno da tarde na coluna 
Enturme-se
.

[FOTO]

A coluna 
Enturme-se
 é mais uma estratégia para que os pais possam estar informados sobre tudo que 
acontece na escola dos seus filhos. Além dos alunos terem uma opção de se 
preparar com antecedência para todo o trabalho que será desenvolvido na semana 
seguinte. Realmente essa é uma estratégia muito legal, virtual!

Esperamos compartilhar muitos projetos e atividades desse novo blog educacional 
criado por mais uma escola da 5
 Coordenadoria Regional de Educação. 
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Acompanhem o
 trabalho da EM 05.15.034 Barão de Itararé, através do seu blog.

http://www.emitarare.blogspot.com.br/

Escolas e professores participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e/ou atividades que 
impactaram a aprendizagem de seus alunos. Clique 
aqui
 para saber o e-mail do representante.

Regina Bizarro é Professora da Rede Municipal e Representante do Rioeduca na 5
CRE

     E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net
/ 

Twitter: @rebiza / Face: rebiza

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns aos professores,alunos e funcionários da Escola Municipal Barão do 
Itararé, pela preocupação com o meio ambiente.Adorei o subtítulo:"Plantando 
sementes no presente, colhendo bons frutos no futuro!"
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 09/10/2012 22:19

Fico feliz em saber que o blog desta unidade escolar é fruto de uma das Oficinas
de Blogs que realizamos na 5ªCRE. Parabéns à escola pela criação do blog e pela 
realização do projeto!
Postado por 
Renata Carvalho
 em 13/10/2012 11:23
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 22/10/2012
<TÍTULO>
Harmonia, vibração e tonalidade

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, patrono, ncm, realfa, acelera, mais educação, rio de leitores.

[FOTO]

     A

o marcar a visita à Escola Municipal Padre José Maurício, o que despertou a 
minha curiosidade, quando consultei o Google Maps, foi a quantidade de nomes de 
ruas relacionados à m
sica.

A escola está localizada na Rua da Orquestra.
Antes de chegar até lá passei pela Rua do Compositor e depois me depareicom 
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outros nomes, como Rua do Sabiá, Rua do Pianista, Rua do Gravador, Rua do 
Letrista e Rua do Cantor.

O próprio patrono da escola, Padre José Maurício Nunes Garcia, foi o mais 
importante compositor de m
sica sacra da História do Brasil colonial.

[FOTO]

Segundo informações do diretor adjunto, professor Francisco de Assis Souza, que 
já foi diretor geral da escola, tais denominações provém da época do surgimento 
dos conjuntos habitacionais, na administração do então governador Carlos 
Lacerda, do Estado da Guanabara, que procurava dar certa identidade aos 
conglomerados urbanos que foram surgindo a partir da década de 1960.

[FOTO]

Desde então, a população cresceu, as características rurais foram desaparecendo 
aos poucos, e a Escola Municipal Padre José Maurício, inaugurada no dia 3 de 
dezembro de 1964, teve o numero de matrículas ampliado, sendo uma das raras 
unidades escolares do município do Rio de Janeiro que ainda funcionam em três 
turnos.

[FOTO]

Toda aquela região de Guaratiba, incluindo o sub bairro do Jardim Maravilha, 
carecede novas escolas, creches, espaços de educação infantil.
 Conforme informações repassadas pelas diretoras Jaqueline dos Santos Muniz da 
escola Padre José Maurício e Margarete Rodrigues da escola Padre Carlos Henrique
de Souza, a
Prefeitura do Rio está atenta e preocupada com a situação, tanto que, o IPLAN 
Rio tem realizado visitas e inspeções, procurando áreas para novas construções 
além de estudar todas as possibilidades de reforma, ampliação e reconstrução dos
prédios escolares existentes.

O prédio original da Escola Municipal Padre José Maurício, construído há quase 
meio século, destinava-se, inicialmente, aos alunos do antigo primário, mas 
hoje, além de turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental, há também outras 
do 6
, 7
 e 8
 anos.

Existe ainda uma turma de ensino especial para alunos deficientes auditivos.
A professora regente dessa turma, Elisabete Figueiredo Serrano,
é auxiliada
pelo intérprete Everton, vinculado à Associação dos Profissionais Tradutores e 
Intérpretes de Língua Brasileira de Sinais do Rio de Janeiro, a APILRJ.
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O prédio anexo, construído há dez anos, que inclui quatro salas de aula, dois 
banheiros e uma casa para morador, já se encontra pequeno diante do grande n
mero de procura de matrículas.

Assis e Jaqueline informam que a Escola Municipal Padre José Maurício recebe 
adolescentes vindos de longe, inclusive da Ilha de Guaratiba, com um efetivo 
total que já chega a 876 alunos.

[FOTO]

[FOTO]

Assim como uma orquestra precisa de conjunto, harmonia, tonalidade e vibração 
para o sucesso da sua apresentação, também o trabalho da Escola Municipal Padre 
José Maurício, como de qualquer outra unidade escolar, requer a combinação de 
certos elementos que vão proporcionar os resultados almejados. No caso da escola
em questão, a excelência na qualidade da educação.

Eis o
caminho que vem sendo percorrido sob a liderança da diretora Jaqueline, que 
conta com o apoio do diretor adjunto Assis, com a dedicação e empenho da 
coordenadora pedagógica Marta Magalhães de Souza e de toda equipe escolar, 
composta por 22 professores e 14 funcionários.

Algumas professoras da Escola Municipal Padre José Maurício já trabalham na 
unidade há vários anos É
o caso da professora Gardênia Alves de Almeida, que já foi diretora adjunta e 
atualmente trabalha como regente da turma 1401.

[FOTO]

Acompanho a professora Gardênia, na saída dos seus alunos, ao final do primeiro 
turno, e tenho a felicidade de poder conhecer um pouco da dedicação daquela 
experiente educadora, que já está readaptada em uma das suas matrículas, mas 
ainda mantém vigor para dar a tonalidade certa na vibração tão necessária ao 
conjunto harmônico da orquestra simbolizada pela escola.

Sobre outros projetos existentes na Escola Municipal Padre José Maurício, como o

Realfabetização 2B
, o 
Mais Educação
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 e o 
Nenhuma Criança a Menos
, a coordenadora pedagógica, professora Marta Magalhães de Souza, faz um breve 
resumo.
 Ela
explica que todos
têm como objetivo proporcionar aulas de reforço aos alunos com idades defasadas 
em relação aos anos de estudo.
 Isto
cria possibilidades para a permanência deles
por mais tempo na escola, participando de oficinas e atividades atrativas a fim 
de que recuperem o tempo perdido.

Durante a minha visita, além dos professores já citados (Elisabete e Gardênia), 
outros mais merecem menção especial.
 São eles: o professor de Artes Cênicas, Ricardo; a professora de Inglês 
Cintila, responsável pela criação e manutenção do Blog da escola; e a experiente
professora Heleacir, que se destaca pela dedicação à turma 8401, buscando a 
correção idade/estudo, no Projeto Acelera.

[FOTO]

O Padre M
sico, José Maurício Nunes Garcia, considerado o maior compositor de m
sica sacra do período de transição do Brasil Colonial para o Brasil Imperial, 
certamente aprovaria o esforço de todos da Escola Municipal que leva o seu nome.
 Eles trabalham com o objetivo de promover um trabalho conjunto, harmonioso e 
vibrante, em busca de sintonia por uma educação de qualidade naquela região do 
bairro de Guaratiba.

Contatos: Professor Sinvaldo do Nascimento Souza, representante do Rioeduca na 
10
 Coordenadoria Regional de Educação.

     E-mail: sinvaldosouza@rioeduca.net

     Twitter: @SinvaldoNSouza

[FOTO]
tweet
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10ªcre
(292)

patrono
(22)

ncm
(6)

mais educação
(4)

realfa
(4)

rio de leitores
(2)

acelera
(1)

<COMENTÁRIOS>

Escola Municipal Padre José Maurício..mais uma escola da 10ª Cre contando sua 
história e conquistas numa matéria muito bem organizada e de fácil entendimento.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 05/02/2013 17:56
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 25/09/2012
<TÍTULO>
Dia Mundial sem Carro – Apoie esta Ideia!

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, meioambiente.

As turmas do sexto ano, do turno da manhã, da E. M. Presidente João Goulart, 
estudaram sobre o Dia Mundial sem Carro, comemorado no dia 22 de setembro. Estes
jovens conversaram, pesquisaram e produziram material sobre esta data.

As atividades sobre o Dia Mundial sem Carro foram realizadas nas aulas de 
Ciências, da professora Lucineia, que nos enviou um relato sobre este trabalho 
desenvolvido com os alunos do sexto ano do Ensino Fundamental.

[FOTO]

O trabalho desenvolvido nas aulas de Ciências teve o objetivo de conscientizar 
os alunos em relação à poluição atmosférica causada pelos carros. A professora 
exibiu para os alunos o filme 
Carros 2
 e depois realizou um debate, com os
 mesmos, sobre a missão dos personagens principais do filme que era salvar o 
mundo de um grande vilão que não queria que os carros usassem um combustível que
não causava problemas ao meio ambiente.

Ao final da atividade, os alunos aprenderam que os carros que utilizam 
combustíveis derivados do petróleo, como a gasolina e o diesel, produzem gás 
carbônico que ajuda a intensificar o efeito estufa, que leva ao aquecimento 
global.

Além disto, foi ressaltado nas aulas que os carros ecologicamente corretos são 
os que não poluem a atmosfera ou poluem muito pouco. E estes utilizam 
combustíveis como o GNV, álcool, energia elétrica, energia solar e etc.

A professora Lucineia, em seu relato ao portal Rioeduca, destaca que durante as 
atividades sobre o Dia Mundial sem Carro, os alunos também aprenderam que é 
possível usar o carro conscientemente e que em muitas situações é possível 
trocá-lo pela bicicleta ou apenas caminhar. Essas medidas contribuem para um ar 
mais limpo em nossa cidade.
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[FOTO]

Ao final do trabalho, alunos e professora produziram um lindo mural sobre o 
assunto. E, além disto, os alunos resolveram repassar para as outras pessoas o 
que aprenderam sobre o Dia Mundial sem Carro, nas aulas de Ciências. Para isto, 
elaboraram um folheto explicando sobre o tema estudado e escolheram a quem iriam
entregá-los.

[FOTO]

A direção da Escola, contagiada pelo projeto, imprimiu panfletos que foram 
levados por vários alunos, de diferentes anos, para seus respectivos 
responsáveis, com o objetivo de divulgar o 
Dia Mundial Sem Carro
 e promover a conscientização desses responsáveis em relação a este assunto tão 
importante.
( Relato da professora Lucineia)

[FOTO]

A E. M. Presidente João Goulart, foi citada em uma matéria do jornal 
O Globo 
sobre escolas que pertencem a comunidades que foram pacificadas. O artigo do 
jornal relata que tal fato contribuiu para a diminuição da evasão escolar e o 
crescimento das notas do IDEB.

Parabéns à professora Lucineia, aos alunos que participaram da atividade e a 
toda equipe da E. M. Presidente João Goulart!

Conheça outras publicações sobre a E. M. Presidente João Goulart no portal 
Rioeduca:
E. M. Presidente João Goulart Recebe Prêmio em Concurso de Trabalhos Sobre o 
Meio Ambiente
e 
Projeto Horta Escolar Sustentável Jorge Amado 

Professor, o portal Rioeduca é um espaço feito por e para professores. Participe
também! Entre em contato com o representante de sua CRE para divulgar o blog ou 
projetos desenvolvidos por sua escola.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Contato:

     Professora Renata Carvalho 
 Representante do Rioeduca, na 2
CRE
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     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet

2ªcre
(192)

meioambiente
(95)

<COMENTÁRIOS>

A escola é um espaço de fundamental importância no aprendizado de ações para 
preservação do ambiente. Parabéns aos alunos pelos belos desenhos!
Postado por 
Neilda
 em 25/09/2012 11:03
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Parabéns à professora Lucineia, aos alunos que participaram da atividade e a 
toda equipe da E. M. Presidente João Goulart!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 25/09/2012 16:23

Parabés aos alunos e professora Lucinèia pelo belíssimo trabalho.
Se cada um de nós fizer a sua parte, com certeza teremos um mundo melhor. Bjs.
Postado por 
Adriane Muniz
 em 28/09/2012 10:27
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 01/10/2012
<TÍTULO>
Projeto Retratos do Rio em Preto e Branco

<TAGS>
Tags: 
2ªcre.

O projeto 
Retratos do Rio em Preto e Branco
 foi desenvolvido pela professora Nívea Segreto, utilizando os computadores do 
projeto Um Computador por Aluno 
 UCA.

No mês de maio, aqui no portal Rioeduca, tivemos a publicação 
Projeto UCA na E. M. Madrid
, contando sobre a implantação deste projeto do Governo Federal em uma escola de
nossa Rede. 

Hoje, temos uma nova publicação sobre este projeto, e agora trataremos de seu 
desdobramento nas aulas de Língua Portuguesa da professora Nívea Segreto.

A professora Renata Carvalho, representante da 2
 CRE, no portal Rioeduca, conversou com a professora Nívea, que contou um pouco 
sobre este trabalho que envolveu informações do Rio antigo e a tecnologia atual.

[FOTO]

Este projeto foi inspirado na canção Rio Antigo, do compositor e humorista Chico
Anysio, falecido em março deste ano. A intenção era resgatar as memórias da 
cidade do Rio de Janeiro e homenagear Chico Anysio. Vejamos a explicação da 
professora Nívea sobre o surgimento do projeto:
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O falecimento do ator e poeta Chico Anysio, em 23 de março deste ano, nos fez 
retomar uma de suas obras mais bonitas: a canção 
Rio Antigo
, gravada pela cantora Alcione. O vídeo da m
sica, exposto em sala de aula, na turma 1802, acabou inspirando a ideia de um 
projeto para celebrar a história da Cidade Maravilhosa, esta casa que nos abriga
e que, muitas vezes, não sabemos tratá-la com a dignidade merecida. Queríamos, 
também, resgatar o Rio cantado por Chico Anysio em seu poema. Seria uma forma de
homenagear um cidadão de Maranguape que tão lindamente amou nossa cidade!
( Nívea Segreto)

[VÍDEO]

Após assistir ao vídeo com a m
sica 
Rio Antigo
, a turma foi
 dividida em oito grupos
 e cada um ficou responsável por pesquisar um tema relacionado à cidade como: 
moda, arte, cultura, comportamento, política, arquitetura e urbanismo. Depois 
desta pesquisa, os alunos utilizaram os netbooks do projeto UCA para fazerem o 
levantamento de dados. Desta forma, pesquisaram histórias, m
sicas, imagens e informações importantes ao trabalho. Montaram um 
layout
 de como queriam os vídeos, produzindo os textos de apresentação, adaptando-os 
ao tempo de exposição em vídeo. Depois de tudo pronto, os próprios alunos 
montaram os vídeos e postaram no Youtube.

A professora Nívea Segreto ressalta que o mais importante de tudo isto não foi 
apenas um despertar sensível para a leitura de nosso passado, e sim o interesse 
para uma forma muito importante de aprendizagem: a pesquisa.

E para pesquisar é necessário ler muito, comparar dados, verificar a 
autenticidade das informações e transformar informações em conhecimento. Para 
alunos que possuem uma tecnologia como a internet, é fundamental que aprendam a 
utilizá-la para além de compartilhamentos em redes sociais. Os computadores nos 
trouxeram uma geração que escreve muito mais do que as anteriores. Isso é fato. 
Precisamos explorar esse momento e é onde estamos investindo.
( Nívea Segreto)

No blog 
Tecendo o Amanhã
, criado pela professora Nívea para registrar sua caminhada pedagógica, 
encontramos os vídeos produzidos pelos alunos da E. M. Madrid ao longo da 
realização do projeto 
Retratos do Rio em Preto e Branco
.
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O vídeo abaixo faz parte da pesquisa realizada pelos alunos do oitavo ano do 
Ensino Fundamental da E. M. Madrid.

[VÍDEO]

Gostou deste vídeo? No blog 
Tecendo o Amanhã
 há outras produções relacionadas a este projeto. Visite!

Professor, o portal Rioeduca é um espaço feito por e para professores. Participe
também! Entre em contato com o representante de sua CRE para divulgar o blog ou 
projetos desenvolvidos por sua escola.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Contato:

     Professora Renata Carvalho 
 Representante do Rioeduca, na 2
 CRE

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Há que se acreditar que o caminho é este. É um passo para se fazer da 
imformática uma ferramenta a favor da escrita, da leitura e da arte. Parabéns 
pelo trabalho inovador.
Lourdinha
E.M. Professor Lourenço Filho
Postado por 
Maria de Lourdes de Athayde Costa Cintra
 em 01/10/2012 23:06

Grande trabalho! É muito bom mostrar tudo o que é bom, tudo o que vale a pena 
nesse mundão...
Postado por 
Paula Martins
 em 02/10/2012 17:52

Nós agradecemos por ter uma Professora com tantos contatos e sempre divulgando 
nossos trabalhos. E também adoramos as aulas da nossa Professora Nívea que são 
sempre diferentes do que a nossa rotina. Obrigada à todos por termos essa 
oportunidade de ter o UCA em nossa escola.
Postado por 
Pyetra Santos
 em 03/10/2012 23:37

Nossa escola está andando muito bem com os UCAS, os alunos estão arrasando com 
seus trabalhos!
Postado por 
Matheus Mayworm
 em 04/10/2012 01:16

Tenho gostado muito do trabalho feito pelo UCA pois me sinta muito mais 
estimulada e acredito que toda turma pois nossa avaliação melhorou muuuuuito!!
Postado por 
Julia de Oliveira
 em 04/10/2012 21:27
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quarta-feira, 26/09/2012
<TÍTULO>
Educando um Bairro

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, bairroeducador.

O Bairro Educador do Complexo do Alemão 
 BECA 
 atua junto às Escolas da Amanhã do bairro, buscando a Educação Integral dos 
alunos atendidos. O sucesso dessa parceria chama atenção.

[FOTO]

Os e-mails em minha caixa de entrada são regulares. Reuniões, atividades 
planejadas, confirmadas e realizadas. Isto porque fui incluída na mala direta 
deles ao documentar o sucesso do 
Degusta Alemão
. Então, o que é o Bairro Educador e o que eles estão realizando no Complexo do 
Alemão?

As escolas municipais 
Professor Mourão Filho
, Professor Affonso Várzea, Nereu Sampaio,
Rubens Berardo
, José Aparecido do Prado Sarti e Professora Vera Saback Sampaio são atendidas 
pelo programa. O objetivo é a educação integral ampliando a formação cultural, 
social/comunitária dos estudantes. Ao aumentar, assim, o n
mero de oportunidades educativas, o ambiente escolar torna-se mais atrativo, o 
que contribui para a permanência interessada e para que a relação família, 
escola e comunidade seja favorável ao processo de ensino-aprendizagem. Por isso,
tantas reuniões e planejamento. Eles procuram integrar os Projetos Políticos 
Pedagógicos das escolas com as atividades culturais de seus parceiros, como o 
SESC Ramos.

A formação de plateia também é um dos objetivos deles, mas não só. As escolas 
estão envolvidas também na produção de cultura. Eventos culturais que já são 
tradição na região, como o 
Degusta Alemão

 e o 
Alemão Fashion Day

traduzem um pouco das vocações do bairro. Também são realizadas Mostras de 
Artes, feiras de livros e exposições. As atividades são escolhidas em 
corresponsabilidade entre as escolas. 
 As ações são definidas conforme a coerência 
pedagógica
, ou seja, a ação acontece para potencializar e/ou ampliar um trabalho já 
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consolidado na escola ou um potencial identificado. Também irá depender da 
disponibilidade e dos recursos dos parceiros, que muito têm contribuído para 
este processo.

 como nos conta Bruno Aguiar, gestor de projetos do BECA e autor da maioria dos 
e-mails que recebo.

[FOTO]

Ele tem muita história pra contar, mas destaca as que relatam o impacto das 
ações do BECA nas vidas dos alunos. O aluno Adílson da E. M. Nereu Sampaio ficou
encantado e declarou: 
nunca tinha andado de teleférico, está sendo muito bom o passeio.
 e da 
 E. M Professor Mourão: Um estudante de uma turma de projeto que, participando 
de uma oficina de construção de livros de pano, se interessou muito por um 
sorteio de livros que aconteceria naquele dia. Mas, ao término dos 4 encontros, 
quando finalmente ganhou um livro no sorteio, ele se volta para a professora e 
diz 
Tia, toma o livro. Eu queria tanto ganhar, mas, agora, vendo esses que nós 
mesmos fizemos, esse outro nem importa tanto
.

     Com certeza, toda a equipe deixou sua 
marca nas escolas e na vida desses estudantes. A E. M. Prof. Mourão Filho 
define:

 A parceria com o Bairro Educador tem sido proveitosa.

     Ela trouxe possibilidade de maior 
integração com a Comunidade.

     O gestor de projeto busca atividades 
culturais que se encaixam em nosso PPP e traz para a escola.

     Os alunos têm assim oportunidade de 
conviver com teatro, contação de história e outras atividades culturais.

     Conseguimos também passeios educativos, 
alguns com transporte.

     As escolas envolvidas estão mais 
integradas, trocam experiências, realizam atividades em conjunto. Isso valoriza 
o trabalho de cada escola.
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[FOTO]

Equipe do Bairro Educador Complexo do Alemão

Um das 
ltimas ações registradas no blog Bairro Educador foi a Caminhada Ecológica pela 
Serra da Misericórdia com estudantes e professores da 
E. M. Nereu Sampaio
. Eles identificaram, claramente, os conte
dos desenvolvidos em sala de aula. Principalmente os que se referem às temáticas
trabalhadas este semestre, como, por exemplo, os animais invertebrados, no caso 
do 7
 ano, e do corpo humano, no caso do 8
 ano. Confiram mais detalhes de todo o trabalho do 
Bairro Educador do Complexo do Alemão
 no blog. Vou continuar recebendo as novidades via e-mail e volto para contar 
mais para vocês.

[FOTO]

Imagens, trechos retirados do blog ou recebidos via e-mail.

Contate-nos

angela.freitas@rioeduca.net

twitter 
@angeladario

facebook 
Angela Regina de Freitas

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Excelente trabalho e parceria. Depois de muito tempo abandonados, os alunos do 
Complexo do Alemão têm agora um trabalho rico e educador. Parabéns!!!
Postado por 
Hozama Moura
 em 26/09/2012 16:51

Parabéns ao Bairro Educador pela parceria e excelente trabalho junto aos alunos 
do Complexo do Alemão,
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 26/09/2012 22:27

O Bairro Educador Complexo do Alemão é um exemplo de integração do território em
prol da educação pública de qualidade.
Parabéns a todas os educadores e obrigada aos parceiros que integram este 
trabalho.
Postado por 
Mary Lança
 em 27/09/2012 11:23

Parabéns companheiros. Sou conhecedor do empenho e do comprometimento de vocês 
com o trabalho e com a missão. Feliz por vocês, pelas escolas e especialmente 
pelos estudantes que com todas essas iniciativas vêm aprimorando a educação 
construída junto aos docentes.
Postado por 
Adriano de Araujo
 em 27/09/2012 11:38

Excelente matéria! O trabalho do Bairro Educador no Complexo do Alemão possui 
muito qualidade, pois contamos com diretoras e professores engajados e que 
encaram o desafio de praticar uma educação de forma ampliada e integral.
O Bairro Educador agradece ao RioEduca e à Professora Ângela pela matéria e 
convida a todos para conherem o BECA mais de perto.

Página 2692



RIOEDUCA 2
Postado por 
Bruno Lopes
 em 27/09/2012 12:09

O acolhimento por parte das Unidades Escolares é determinante para a realização 
de um bom trabalho.
Agradecemos a todas e todos que nos recebem a cada dia.
Marcia Florencio
Postado por 
Marcia Florencio
 em 27/09/2012 13:15
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 28/09/2012
<TÍTULO>
Primavera de Leituras

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, riodeleitores, educaçãoinfantil, blogsderioeducadores, blogsdeescolas.

A leitura para a Educação Infantil e a Primavera para a natureza trazem 
colorido, riqueza e vida nova. Acompanhe as experiências das professoras Elidia 
Correia, Mônica Fonseca e T
nia Cruz unindo estas duas forças na 3
 CRE.

A primavera é o renascer da natureza adormecida durante todo o inverno. Ainda 
que a nossa cidade não tenha as estações tão marcadas como nas regiões 
temperadas do país, podemos perceber as diferenças sutis que a passagem de uma 
estação à outra estabelece. Amendoeiras com suas folhas espalhadas pelo chão e 
as flores que despontam alegres ao final de setembro são algumas delas.

     Assim também é a ação da descoberta da 
mundo da leitura para os alunos da primeira inf
ncia. Seu universo já tão imaginativo é enriquecido pelas histórias que vai 
ouvindo para florescer na alfabetização.

A professora Mônica Fonseca, da Sala de Leitura da 
E. M. Brício Filho
, levou as turmas da Educação Infantil de sua escola a ler a Primavera como 
época de transformação. E eles reciclaram muito transformando lixo em beleza 
como a lagarta se torna borboleta. As leituras vieram através de livros e 
vídeos. Depois de muito trabalho, a beleza toma toda uma parede do pátio.
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[FOTO]

Já a professora 
T
nia Cruz
, da E. M. Reverendo Álvaro Reis, escolheu o terreno do folclore para plantar a 
semente do amor pela leitura. A cantiga de roda A Linda Rosa Juvenil encanta 
pela ludicidade e possibilita aos alunos viver o que leram. A beleza da natureza

(rosa) que adormece e aguarda o tempo correr (inverno) até que um rei (sol) 
venha despertá-la para a alegria de todos. Esse mergulhar na leitura fazendo-a 
parte de si é mais uma semente plantada.

[FOTO]

Mas nem só de natureza vive a Primavera. A tecnologia também está fazendo uma 
revolução acontecer, trazendo vida nova para a educação.

     A professora
 Elidia Correia
, da E. M. Senegal, retratou esta transformação com seus alunos. A leitura em 
diferentes mídias da Primavera da Lagarta, de Ruth Rocha, enriquecida com 
vídeos, m
sica, recontação da história aproxima as crianças do mundo que elas vão 
encontrar. Então desenhar a lagarta no tablet e escrever um e-mail a ela 
avisando da chegada da primavera passa a fazer parte da leitura de mundo deles.

[FOTO]

A Primavera e a leitura são um compartilhar de beleza e saber que enriquece a 
todos. Com estas experiências, elas participaram da Primavera de Ideias 
organizada pela professora Raphaella Marques, da 7
 CRE, em seu blog 
Estudando e Navegando
. O objetivo era divulgar atividades que envolvessem a magia da leitura e 
recursos digitais.

Confiram os detalhes, planejamentos e imagens nos blogs citados acima. Seja bem 
vinda a Primavera!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Contate-nos
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angela.freitas@rioeduca.net

twitter 
@angeladario

facebook 
Angela Regina de Freitas

[FOTO]
tweet

blogsdeescolas
(402)

3ªcre
(223)

riodeleitores
(165)

educaçãoinfantil
(100)

blogsderioeducadores
(64)
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<COMENTÁRIOS>

Realmente meus pequenos das seis turmas da Educação Infantil arrasaram, são uns 
artistas. O entusiasmo em participar da atividade foi contagiante. Eles amaram 
conhecer a transaformação da lagarta em borboleta e a confecção da borboleta em 
copo descartáves com uma das aulas da educopédia. Foi cansativo, trabalho afina 
crianças na maioria 5 anos, mas a recompensa veio com a satisfação na realização
da atividade os os trabalhos que tenho certeza significarão para o rfesto da 
vida deles. Obrigada Rphaela Marques pela ideia postar no seu blog vários 
trabalhos sobre o tema. Obrigada Angela pela linda divulgação e postagem. Nossos
trabalhos ficam mais lindos com suas palavras e carinho. Pessoal confiram nosso 
blog, comentem, sigam o blog, meus pequenos adoram quando falo que ficaram 
famosos. bjão com muita emoção. Amo o que faço
Postado por 
MONICA FONSECA
 em 28/09/2012 07:42

CADA VEZ MAIS SINTO-ME RECOMPENSADA POR TER O PRIVILÉGIO DE SER A DIRETORA DA EM
BRÍCIO FILHO. QUE CRIANÇAS MARAVILHOSAS, EQUIPE FANTÁSTICA ! NOSSA PARCEIRA 
MÔNICA, SEMPRE COM PROJETOS MARAVILHOSOS ! SOMOS ABENÇOADOS ! AMEI ! PARABÉNS !
Postado por 
ANA LUCIA
 em 28/09/2012 13:00

Parabéns pelos trabalhos!!!!
Postado por 
Hozama Moura
 em 28/09/2012 13:58

Olá Tania Cruz e Elidia acabei de visualizar seus projetos. Consegui me 
inscrever como seguidora do blog da Tania, mas o da Elidia não estou 
conseguindo, vou tentar depois. Nossos pequenos arrasaram, são lindos. Parabéns 
para nós e mais uma vez obrigada Angela pela divulgação de nossos projetos nessa
linda postagem. bjão
Postado por 
Monica Fonseca
 em 28/09/2012 18:45

Parabéns amiga Monica, pelo excelente trabalho! Acompanho seu trabalho e o de 
sua escola a bastante tempo e sei o quanto você se empenha por realizar sempre o
melhor. Felicidades a todos! E parabéns Angela Regina pela excelente postagem.
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 28/09/2012 21:42

Monica
parabéns!!!Vc é uma òtima profissional!

Sinto falta da minha sala de leitura.Bju
Postado por 
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angela barbosa
 em 28/09/2012 21:44

Obrigada pelo carinho amiga Maria Delfina. Somos bem parecidas...amamos o que 
fazemos e a resposta não poderia ser diferentes realizamos trabalhos fantásticos
com nossos pequenos né??? bjão
Postado por 
MONICA FONSECA
 em 29/09/2012 10:15

Parabéns!
Postado por 
Laura Souto
 em 11/04/2013 19:44
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 27/09/2012
<TÍTULO>
É Tempo de Arte Moderna

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, artesvisuais.

Alunos da Escola Municipal Rio das Pedras, do 8
 e 9
anos,estão conhecendo as principais tendências da Arte Moderna nas aulas da 
professora Dulcinéia Lisboa.

A Arte Moderna está sendo apresentada aos alunos da E. M. Rio das Pedras
com auxílio das novas mídias e através de aulas expositivas. Também acontecem 
atividades
 práticas que envolvem contato com materiais diversos (papéis variados, 
pigmentos diversificados) e técnicas
 em artes plásticas. São também
 agregados saberes de outras áreas.

Os alunos do 8
ano, das turmas
1801,1803
e 1805,
já tiveram contato com o FAUVISMO,CUBISMO E EXPRESSIONISMO no 1
 semestre. No 3
 bimestre, estamos
 em contato com a tendência ABSTRACIONISTA. 

Página 2697



RIOEDUCA 2

Observando que os alunos não costumam terminar as atividades propostas , foi 
introduzido o ensino
 de um ORIGAMI (COLUMBUS TOWER) e KIRIGAMI que a partir de uma superfície plana 
cria-se sólidos geométricos
 através de dobraduras e cortes.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Os alunos
 do 9
 ano das turmas 1901,
 1903 e 1905, durante o ano, estão aprendendo mais sobre a POP ARTE, OP ARTE e
 tiveram contato com o artista brasileiro VIK MUNIZ no 1
 semestre. No 3
 bimestre estão
 conhecendo o artista americano ALEXANDER CALDER. Inspirados neste artista os 
alunos criaram escultura em arame e estão construindo seus
 STABILES.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

ABSTRACIONISMO

A arte abstrata também chamada de 
arte não-figurativa
 é a tendência onde não há reprodução ou representação realística do mundo 
visível. Surge na Alemanha, no início do século XX . Dividiu-se entre 
Abstracionismo Informal e Abstracionismo Geométrico.

Veja aqui o vídeo do 8
 ano sobre Kirigami:

[VÍDEO]
[VÍDEO]

Parabéns alunos e professora pelo lindo trabalho!

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!
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CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php

Roberta Vitagliano

Representante Rioeduca da 7
CRE

robertavitagliano@rioeduca.net

twitter: @robertacarmina

[FOTO]
tweet

7ªcre
(192)
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artesvisuais
(68)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns equipe, professores e alunos. Adorei ver este trabalho. Muito legal!
Postado por 
Dilma Vianna
 em 27/09/2012 08:58
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 02/10/2012
<TÍTULO>
Professora por Vocação

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, entrevistas.

Carolina Albuquerque é professora de Inglês da rede municipal de ensino desde 
março. No entanto, já atuava anteriormente em escolas e cursos particulares. Sua
vocação para ser professora vem da inf
ncia, quando uma das suas brincadeiras favoritas era brincar de escolinha.

[FOTO]

A professora Carolina Albuquerque trabalha atualmente em duas escolas da rede: 
E. M. Embaixador Dias Carneiro, com turmas de 6
, 7
 e 8
 anos e na
 E.M. Avertano Rocha, com turmas do primeiro segmento do Ensino Fundamental. Em 
entrevista ao Rioeduca, ela contou que em 2005, logo após o nascimento de sua
filha, conversou com sua mãe e disse que tinha vontade mesmo de ser professora, 
que se sentia incompleta na área do Direito, onde se formou inicialmente. 

Sobre a vocação para o magistério, Carolina lembra dos tempos de inf
ncia e relata que havia uma biblioteca no prédio em que
 morava e
que ela 
e alguns amigos gostavam de preparar aulas e ensinar as crianças mais novas. 
Sempre gostei muito da língua portuguesa, porém aos 17 anos optei por fazer 
vestibular para Direito por ser uma carreira que eu admiro e poderia utilizar o 
Português de que tanto gosto.
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Segundo a professora, o que
 realmente gostava era de passar
 um pouco do seu conhecimento a outras pessoas e assim contribuir e acrescentar.
Antes, já havia dado aulas particulares de Língua Portuguesa e de matemática, 
preparando uma aluna para o concurso do Colégio Militar. Seguindo o conselho da 
mãe, Carolina se licenciou então
em Letras 
 Português/Inglês.

[FOTO]

Continuando a entrevista, o Rioeduca perguntou:

Como faz o planejamento das suas aulas? Quais os recursos pedagógicos que 
costuma utilizar?
 Como utiliza as novas tecnologias em suas aulas? 

Tenho um cronograma em um caderno com o que pretendo fazer em cada dia. Planejo 
minhas aulas utilizando muito a internet e os sites da Educopedia e da Learning 
Factory. Como sou professora de Inglês tenho muitos recursos disponíveis para o 
ensino da língua na internet. Procuro mostrar a real aplicabilidade da língua 
inglesa para eles, levando m
sicas e até poemas de escritores da literatura americana como Edgar Allan Poe. 
Criei um grupo no Facebook intitulado 
Grupo de Inglês Embaixador Dias Carneiro
. Lá, posto videoclipes, poemas, pensamentos, reportagens e links de sites de 
ensino da língua inglesa. 

Quais as 
ltimas mudanças significativas positivas que vê na Educação Carioca? 

A implementação de recursos tecnológicos tanto nas salas de aula quanto a 
criação do site Educopedia é uma mudança necessária devido a nossa realidade e a
globalização. O fim da aprovação automática também é outra mudança significativa
para a Educação. O aluno precisa sentir que terá uma punição caso ele não 
acompanhe a disciplina e a conduta escolar. Precisa saber que tem que estudar e 
aí fazer a parte dele para alcançar os resultados. Não adianta passar a mão na 
cabeça deles, pois a vida não é assim. Nós, enquanto adultos, se não 
desempenharmos bem nossa função em nosso emprego, não somos dispensados?

Qual o maior desafio que enfrenta/enfrentou enquanto professora? Como costuma 
lidar com esses desafios? Como tem sido sua experiência como professora da rede 
municipal? 

Minha experiência tem sido por demais proveitosa. Cada dia aprendo um pouco mais
com meus alunos. Aprendo a ser paciente, a saber ouvir, bem como a dar limites 
muitas vezes.
 Há dias que é muito difícil, muito desgastante, onde perco a paciência mesmo! 
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Porém, a realidade de muitos deles é dura. Crianças e adolescentes que passam e 
vivem situações inimagináveis para alguns de nós. Não justifica, mas explica um 
mau comportamento, uma agressividade maior por parte de algum aluno. É aí que 
tento ter jogo de cintura. Enfrento desafios todos os dias. Manter uma turma de 
crianças e adolescentes controlada e convivendo pacificamente em uma sala é 
complicado. Citando um exemplo: tenho uma aluna que tinha mania de bater nos 
meninos. Toda aula algum deles reclamava que havia apanhado dela. Parei a aula e
a chamei para conversar do lado de fora da sala. Disse-lhe que não é só
 por que ela é menina pode ficar batendo nos garotos, pois uma hora um deles vai
se irritar e acabar revidando. Perguntei se ela achava certo homem que agride 
mulher. Claro que ela disse que não. E falei a ela: pois você está fazendo o 
mesmo com eles! Até agora, não recebi mais reclamação de ninguém apanhando 
dela...

Ao expor sua opinião em uma rede social, há alguns dias atrás, gerando quase 300
comentários, dizendo que ... 
professor tem que saber lidar com situações, ter jogo de cintura, ser mediador, 
apaziguar 
nimos... EDUCAR,
além de ensinar. A educação não vem só de casa, não, como muitos dizem...
 Qual seria o papel efetivamente dos responsáveis na educação/ensino dos filhos 
na escola? E dos professores? 

Educar é difícil e dá muito trabalho. E isso quando se trata de nossos próprios 
filhos. Imagina participar da educação de crianças que não são nossos filhos? É 
uma tarefa dura, árdua e que gera uma responsabilidade dobrada. Nos dias atuais,
muitos pais e mães passam o dia fora de casa trabalhando, e muitas crianças 
acabam ficando sozinhas em casa ou com irmãos/irmãs mais velhos. Ao chegar à 
escola, vão querer procurar chamar atenção, pois não a tem dentro de casa. 
Procuro olhar para os meus alunos como indivíduos 
nicos que são, e não como apenas mais um n
mero na chamada. São 40, 50 pessoas dentro de uma sala, com personalidades 
diferentes, histórias de vida diferentes tendo que conviver uns com os outros da
maneira mais harmônica possível, durante 4 horas e meia, 5 dias na semana. E eu 
estou inserida nesse meio. Acho que seria hipocrisia da minha parte apenas estar
ali para ensinar. Presenciar uma má conduta e me calar, por ser a educação, 
apenas dever da família. Por isso, acredito que a família em conjunto com a 
escola deve educar, sim. Não acho válido esse jogo de empurra-empurra: a escola 
diz que educar é dever da família, e a família diz que a educação é obrigação da
escola. Tanto as famílias quanto a escola devem estar em sintonia para que o 
prejudicado não seja nossos alunos. Realmente, muitos alunos não recebem 
qualquer tipo de orientação da família. Aí é que a escola deveria ter um papel 
reforçado, não só com o trabalho dos professores, mas de psicólogos e 
psicopedagogos. Do contrário, enquanto os dois lados quiserem lavar suas mãos e 
nada fazer, crianças e adolescentes crescem sem qualquer tipo de orientação, 
achando que podem fazer o que querem, na hora que querem, falar da maneira que 
quiserem, achando que são donos do mundo. 

O que considera importante para o professor ser bem sucedido e realizado em sua 
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profissão? 

Assim como em toda e qualquer profissão, um professor precisa de reconhecimento.
Precisa ser valorizado. Precisa de apoio e suporte de seus superiores para 
desempenhar bem sua função. Precisa de locais adequadas para trabalhar. Precisa 
ser respeitado. Precisa de bons salários para se sentir estimulado e 
recompensado pelo que faz. Isso tanto na rede p
blica quanto na privada. Hoje em dia ouço dizer que para ser professor, é só por
vocação, já que o salário não compensa. Um professor para conseguir pagar suas 
contas no final do mês e ter o mínimo desejável acaba trabalhando muito mais que
40 horas semanais, como é de regra. Professor trabalha, além de tudo, em casa, 
preparando aula, formulando provas e corrigindo-as. E aí me pergunto: será que 
decidi ser professora por vocação mesmo? Sim, foi. Quando escolhi essa profissão
sabia de todos os contras que ela tem. Sabia do salário baixo, fazia uma ideia 
de como era o comportamento dos alunos... Todos que permanecem como professores 
são por que realmente amam o que fazem. Ninguém aguentaria passar por tudo isso 
sem amar muito. Sem ter vocação. Só que isso não significa aceitar ser 
desvalorizado, desmerecido ou desrespeitado. Já disse uma vez e volto a repetir:
na minha opinião, quem deveria ter o maior salário de um país deveriam ser as 
professoras de ensino fundamental I. Aquelas que nos ensinaram, a todos, a ler e
escrever. Que nos ensinaram que devemos emprestar nossos brinquedos aos colegas.
Que não devemos fazer fofoca do colega. Que não se resolve as coisas brigando...
Que nos educaram também! 

Pensando em futuro, como vê e o que espera da Educação?

Procuro me manter otimista e acreditar que teremos uma Educação exemplar a ser 
seguida em muitos países. Ideias existem aos montes, as melhores possíveis. 
Precisa-se é adaptá-las á realidade não só carioca, mas brasileira. Precisamos 
de ordem e método. Nossos professores são guerreiros. Escolheram essa profissão 
por amor, sim. Muitos são especializados, possuem pós-graduação, mestrado, 
doutorado, certificados internacionais. Nossos professores não são acomodados. 
Porém não são incentivados e estimulados. Hoje parece que o professor carrega a 
culpa de tudo de ruim que acontece. E já que isso acontece e ele não é 
valorizado, vira um círculo vicioso. Não adianta tampar o sol com a peneira. Os 
n
meros hoje não refletem a realidade. O nível dos alunos ainda está muito baixo. 
O desenvolvimento dos professores, a meu ver, é uma das condições para o 
desenvolvimento de uma escola. Não adianta fazer reformas, inovações, aplicar 
toda tecnologia disponível no mundo em sala de aula sem investir na mão de obra 
primordial que fará com que
 tudo se encaixe e progrida: o professor.

[FOTO]
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PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

     E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

     RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: 
QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php

Roberta Vitagliano

robertavitagliano@rioeduca.net

twitter: @robertacarmina

[FOTO]
tweet

7ªcre
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(192)

entrevistas
(28)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pelo excelente trabalho, professora! Desejo sucesso a você a toda 
comunidade escolar! =)
Postado por 
Humberto Baltar
 em 02/10/2012 00:49

Muito obrigada pelo reconhecimento Humberto! Estamos juntos na luta! Sucesso 
para nós!! :)
Postado por 
Carol Albuquerque
 em 02/10/2012 11:58

Por que a professora fez curso de direito e se formou ? Por que não trabalhou 
desde cedo com crianças ? É muito bom trabalhar com crianças, mas como é formada
em direito, poderia também acumular como uma boa advogada.
Postado por 
Wilma dos Santos
 em 04/10/2012 11:10
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 04/10/2012
<TÍTULO>
Semana da Pátria do CIEP João Batista

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, civismo.

O CIEP João Batista dos Santos está localizado na Cidade de Deus e atende cerca 
de 600 alunos diariamente, da Educação Infantil ao 5
ano do Ensino Fundamental, além do Ensino Especial. No mês de setembro, 
considerando o tema Independência 
 Conquista de cidadania que se faz a cada momento , a unidade escolar realizou
 uma Semana da Pátria diferente.

[FOTO]

Na semana da Pátria, o CIEP João Batista dos Santos reuniu diversas atividades, 
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brincadeiras, din
micas, jogos, para se utilizar dentro e fora da sala de aula numa proposta l
dica, desenvolvendo a compreensão do passado histórico e da significação da data

 Sete de Setembro
.

[FOTO]

As atividades realizadas tiveram como objetivos estimular o estudo da 
organização social e política do nosso País, levando aos discentes a conhecer os
problemas sociais, econômicos e políticos que constituem obstáculos e 
dificuldades para o engrandecimento do nosso país, bem como as grandes 
realizações, marco da nossa história, a fim de proporcionar-lhes maior 
compreensão, amor e espírito de luta pelo Brasil. 

[FOTO]

Foram realizadas atividades cívicas: pesquisas, debates, trabalhos artísticos e 
murais a fim de despertar o amor à pátria, valorizar e respeitar os símbolos 
nacionais, redescobrindo a cidadania e resgatando os valores éticos e 
morais.Entre várias atividades, o quarto ano interpretou o hino da independência
e produziu cartazes.

A comemoração da 
SEMANA DA PÁTRIA
, representa uma importante fonte de estímulos ao civismo, propiciando, assim, a
oportunidade de formar integralmente a criança.

[FOTO]

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php

[FOTO]
tweet
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7ªcre
(192)

civismo
(2)

<COMENTÁRIOS>

Legal o trabalho de valorização da nossa Pátria. Um beijo a todos desta 
comunidade do CIEP.
Postado por 
Dilma Vianna Guimar
 em 04/10/2012 11:35
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 26/09/2012
<TÍTULO>
Tire sua idéia do bolso e inscreva-se!

<TAGS>
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Tags: 
gerência de mídia educção.

[FOTO]

Estão abertas, até o dia 4 de novembro, as inscrições para o Festival Cel. U. 
Cine. 

O festival de micrometragens chega à sua quinta edição e 
premiará quatro categorias com tema livre: documentário, ficção, animação e m
sica. Além de conceder um prêmio especial oferecido pelo parceiro do projeto, a 
Riofilme. O Cel. U. Cine foi criado para estimular a produção de micrometragens,
descobrir novos talentos, promover a difusão de conte
dos audiovisuais e provocar uma reflexão sobre as novas mídias e o papel do 
celular como plataforma transmidiática.

INSCRIÇÕES E SELEÇÃO Poderão ser inscritos filmes com duração de trinta segundos
a três minutos, produzidos em qualquer plataforma digital, incluindo os 
aparelhos celulares, formato ao qual o Festival se propõe. Na segunda quinzena 
de outubro, o festival irá escolher cinco vídeos de cada categoria, que serão 
enviados ao corpo de 
jurados oficial, composto por profissionais de renome do setor audiovisual. Os 
filmes finalistas serão exibidos em um programa especial veiculado no Canal 
Brasil, na Oi TV e outras parceiras. A cerimônia de premiação será realizada dia
12 de dezembro, no Oi Futuro Flamengo.

O regulamento completo está disponível no site
http://www.celucine.com.br

[FOTO]
tweet
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gerência de mídia educção
(2)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 28/09/2012
<TÍTULO>
Família Miguel Calmon fazendo história na Internet

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, blog, rio sustentável.

A Escola Municipal Miguel Calmon é a mais antiga do bairro de Paciência, Zona 
Oeste do Rio de Janeiro. É também, de todas as unidades escolares da 10
 CRE, aquela que mantém o seu blog há mais tempo em permanente funcionamento.

[FOTO]

É muito comum que as direções das escolas entrem em contato com os 
representantes do Rioeduca nas Coordenadorias Regionais de Educação, solicitando
a divulgação dos seus blogs no portal. O pedido da Escola Municipal Miguel 
Calmon tem um significado especial, porque se trata da mais antiga escola do 
bairro de Paciência e aquela que já escreve boa parte da sua história pela 
Internet.

[FOTO]

Fui pesquisar um pouco sobre o blog da E. M Miguel Calmon e redescobri o caminho
percorrido pela escola desde abril de 2005, quando foi inserida a primeira 
postagem, conforme consta dos arquivos do blog inicial, que ainda pode ser 
consultado a partir do link disponibilizado até hoje para consulta 
http://www.miguelcalmon.blogger.com.br/archive.html

Na primeira postagem, para familiarizar o leitor com a escola, há texto 
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informativo intitulado 
Um pouquinho da Miguel Calmon
, citando que a escola está localizada na Estrada de Santa Eugênia, afastada a 
68 quilômetros do centro do Rio de Janeiro e que o prédio, construído há mais de
sessenta anos, não aparenta ser tão antigo.

Para a coordenadora pedagógica daquela época, professora Violeta Ferreira da 
Silva, também de acordo com o texto da postagem, não havia receita magica para o
bom desempenho da escola. 
Trabalhamos de forma a integrar todos com o mesmo objetivo: o sucesso do aluno. 
Muitos professores lecionam hà bastante tempo na Miguel Calmon e conhecem bem a 
comunidade. Algumas Professoras moram no bairro. A cada ano chegam novos 
professores e a renovação também é salutar ! 

As postagens subsequentes vão mostrando tudo o que se fez e o que se faz na 
Escola Municipal Miguel Calmon, de forma bastante objetiva e bem ilustrada com 
fotos da direção, dos funcionários, dos professores e principalmente, dos alunos
em atividades.

A história mais recente da Escola Miguel Calmon continua sendo escrita e postada
no blog que agora deve ser acessado a partir do link: 
http://www.emcalmon.blogspot.com.br/

[FOTO]

Fui conferir para conhecer um pouco sobre o Projeto Político Pedagógico da 
Escola Municipal Miguel Calmon, que se resume no tema: 
Sustentabilidade: essa ideia pode mudar sua vida
.

Neste ano de 2012, após a realização da Conferência das Nações Unidas sobre 
desenvolvimento sustentável, a Rio+20, a Escola Municipal Miguel Calmon vem 
trabalhando com ênfase em vários subtemas relacionados à sustentabilidade, como 
dever de todos e de cada um, mantendo os mesmos objetivos pedagógicos para que o
aluno se destaque como agente atuante e transformador da sociedade. 

[FOTO]

É a Família Miguel Calmon escrevendo a sua história também na Internet.

Visite o blog da escola: http://www.emcalmon.blogspot.com.br/

Contatos: Professor Sinvaldo do Nascimento Souza, representante do Rioeduca na 
10
 Coordenadoria Regional de Educação.
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     E-mail: sinvaldosouza@rioeduca.net

     Twitter: @SinvaldoNSouza

[FOTO]
tweet

10ªcre
(292)

blog
(15)

rio sustentável
(3)

<COMENTÁRIOS>

PARABÉNS À EQUIPE DA ESCOLA, A DIRETORA LÚCIA É UM EXEMPLO DE EFICIÊNCIA E DEVE 
SE SENTIR ORGULHOSA EM GERENCIAR UMA ESCOLA MARAVILHOSA COM UM GRUPO NOTA 
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10...SUCESSO E MUITA DEDICAÇÃO SEMPRE, QUERIDA LÚCIA! SUPER BEIJO!!!
Postado por 
MARCOS RENOVATO
 em 28/09/2012 13:29

Parabéns euipe da E.M.Miguel Calmon.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 28/09/2012 23:04

Parabéns à Diretora Lúcia e toda sua equipe!!! Uma gestão tão maravilhosa e 
exemplar como esta  só merece nossa admiração. Um grande bj sua amiga Valéria 
Cristina.
Postado por 
Valéria Cristina Thomaz de Souza Cruz
 em 29/09/2012 13:40

Um dos papéis da escola é aprimorar o desenvolvimento do caráter dos alunos, 
estimulando e reforçando virtudes e valores - tudo a partir do espaço a Escola 
Municipal Miguel Calmon que sempre lutou por estes valores, através de sua 
equipe de profissionais. Parabéns a esta equipe de peso!
Postado por 
Helena (by troia)
 em 13/02/2013 01:04
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 03/10/2012
<TÍTULO>
Ações e Mudanças na Formação de Pequenos Leitores

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.

A professora Patrícia Cavalcante, da Escola Municipal Pintor Lasar Segall, 
desenvolveu, com sua turma de 3
 ano, o projeto Conto de Fadas.

Com ações de mudança na rotina das aulas, a professora conseguiu despertar nos 
alunos o gosto pela leitura e pela livre expressão através da escrita.

[FOTO]

A professora Patrícia Cavalcante decidiu agir diante de um
 diagnóstico feito por ela mesma a respeito de sua turma do 3
 ano.
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Observando
o desenvolvimento de sua turma, percebeu que havia a necessidade de investir em 
ações incentivadoras da escrita e, principalmente, da leitura.

Assim surgiu o projeto
 Contos de Fadas
, que passou a fazer parte do projeto 
Nas Asas da Leitura, da Arte e da Poesia
, 
que envolve toda a escola.

[FOTO]

A história escolhida pela turma foi o clássico 
João e Maria
.

Para o maior envolvimento dos alunos com o livro, a história foi contada pela 
professora em duas versões.

Após a leitura, os alunos fizeram comparações entre os livros, observando suas 
semelhanças e diferenças.

[FOTO]

A segunda ação feita foi a reescrita coletiva da história, quando vários 
apontamentos e observações foram realizados visando a estrutura correta do 
texto.

O texto coletivo se estabelece como importante momento de construção de saberes,
onde o princípio da colaboração e da troca leva o grupo ao objetivo comum.

[FOTO]

Ler com Prazer!

Um momento de muito envolvimento e alegria foi a construção da casa de doces da 
história de João e Maria, com biscoitos Waffer e jujubas. 

Já nesta etapa, todos os alunos estavam completamente envolvidos com a proposta 
apresentada.

A casa de doces, feita pelas crianças, serviu para compor o cenário para um 
grupo de alunos voluntários dramatizarem a história.

[FOTO]
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O projeto alcançou meus objetivos com êxito, pois todo o grupo envolveu-se com a
proposta, tendo avanços significativos na leitura, interpretação, escrita e 
expressão corporal.Além disso, os alunos gostaram tanto do projeto que já 
estamos envolvidos em outro conto clássico: Chapeuzinho Vermelho.

     Com a realização deste projeto tive a 
certeza de que o gosto pela leitura não é inato, mas é um movimento de 
conquista, um despertar dos sentidos humanos para o real e o imaginário.

 Patrícia Cavalcante 
 Professora do 3
 ano da E. M. Pintor Lasar Segall

[FOTO]

A turma do 3
 ano da Escola Municipal Pintor Lasar Segall, imersa no ambiente do conto, 
finalmente reescreveu a história João e Maria, individualmente.

Cada aluno pode expressar livremente suas próprias impressões sobre o livro 
lido. A turma soltou a imaginação e belos textos foram apresentados 
posteriormente aos responsáveis.

Dentro da proposta apresentada para a turma, a leitura do livro João e Maria 
proporcionou a aquisição de diferentes conceitos, levando a aprendizagem para 
além do simples ato de ler
.

Sair da rotina em busca da atividade l
dica, contextualizada e 
prazeroza é um caminho para 
a aquisição da leitura, que é fundamental para a formação social dos alunos.

O Rioeduca parabeniza a professora Patrícia Cavalvante e a Coordendora 
Pedagógica Sonia Maria, pela realização do projeto de incentivo à leitura.

Compartilhe suas ideias e projetos no Portal Rioeduca.

Este espaço é todo seu!

Procure o representante de sua CRE

Meus Contatos:

neildasilva@rioeduca.net

Twitter: Prof_Neilda

[FOTO]
tweet
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8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

As crianças de antigamente gostavam de ouvir histórias. É preciso resgatar esses
valores! Parabéns para a escola, pelo projeto e para professora Neilda, pela 
postagem!
Postado por 
Nilza
 em 04/10/2012 17:00

Parabéns professora Pátrícia pelo seu empenho e carinho com os seus alunos. 
Ótima iniciativa.
Postado por 
Sonia Maria
 em 06/11/2012 00:00
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 05/10/2012
<TÍTULO>
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Escola, Família, Planejamento e Ação na Arte de Alfabetizar!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.

A 1
 Semana da Alfabetização aconteceu entre os dias 6 e 10 de agosto. 

Todas as escolas do Rio de Janeiro estiveram envolvidas com temas ligados à 
leitura e à escrita, principalmente nos anos iniciais. 

A Escola Municipal Bangu
organizou 
suas atividades combinando tecnologia,
planejamento e parceria com a família. 

Essas ações fizeram da Semana da Alfabetização um grande passo rumo à Educação 
de qualidade, que é direito de toda a criança.

[FOTO]

A Semana de Alfabetização marcou as atividades do mês de agosto nas escolas do 
Rio de Janeiro.

Alfabetizar deixou de ser o dever da escola e passa a ser um compromisso social,
onde a família também exerce seu importante papel.

Na Semana da Alfabetização, ações foram pensadas com o objetivo de promover a 
leitura e a escrita nos anos iniciais.

As atividades foram planejadas a partir do l
dico. Jogos, brincadeiras, m
sicas e diferentes histórias enriqueceram o dia letivo dos alunos.

[FOTO]

Na 1
 Semana da Alfabetização foi assinado um pacto que simboliza o compromisso com a
alfabetização de todos os alunos: O Pacto pela Alfabetização.

Professores, diretores e responsáveis assinaram este pacto, selando, assim, uma 
parceria em prol da Educação de qualidade na Cidade do Rio de Janeiro, onde o 
objetivo é que todos sejam alfabetizados nos anos
iniciais.
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[FOTO]

Na Escola Municipal Bangu, a Semana da Alfabetização mobilizou a todos!

A Diretora Adjunta, Orádia Dias, reuniu a equipe de professores e juntos 
prepararam uma semana cheia de novidades e surpresas para os alunos.

Tudo foi feito visando proporcionar momentos em que o aluno descobrisse, por si 
só, a import
ncia e o papel social da leitura e da escrita.

Cada livro recebeu um tratamento especial em rodas de leitura e atividades 
criativas sobre o tema lido.

[FOTO]

Atualmente, o apoio encontrado nas Novas Tecnologias têm sido um diferencial na 
formação dos alunos. Na fase da Alfabetização isso não é diferente, pois através
de jogos e animações, os alunos aprendem brincando!

As crianças da Escola Municipal Bangu contam com o apoio do Projeto Pé de Vento,
da Educopédia.

Na Semana da Alfabetização os alunos acessaram as Aventuras do Pé de Vento, além
de conhecerem a Educoteca, também da Educopédia.

[FOTO]

Não se pode pensar em qualquer trabalho pedagógico de excelência sem pensar na 
parceria entre todos da Comunidade Escolar. 

Um dos pontos mais positivos de nossa Unidade Escolar é a confiança depositada 
em nosso trabalho. Isso nos estimula a melhorar cada vez mais e a buscar 
estratégias diversificadas para o sucesso escolar dos nossos alunos.

Em todas as etapas da vida escolar de uma criança a família é fundamental, mas 
em se tratando de alfabetização, isso se torna condição essencial para o futuro 
escolar de qualquer aluno!

Orádia Dias - Diretora Adjunta da E. M. Bangu

Escola, Família, Planejamento e Ação: somando forças pela Alfabetização de 
todos!

O Rioeduca parabeniza a E. M. Bangu, sua equipe pedagógica
e toda a comunidade!

Que ações, como a Semana da Alfabetização, continuem promovendo aprendizado e 
desenvolvimento!

Página 2717



RIOEDUCA 2
Sua escola deseja compartilhar projetos de sucesso?

Procure o representante da sua CRE.

Meus Contatos:

neildasilva@rioeduca.net

Twitter: Prof_Neilda

[FOTO]
tweet

8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

MUito bom esses trabalhos realizados pela Escola Municipal Bangu  combinando  
tecnologia, planejamento e parceria com a família.Acredito que é por aí o 
caminho, para se alcançar uma  educação de qualidade.Parabéns a todos os 
professores e funcionários que se empenharam em realizar um bom trabalho. 
Parabéns Neilda pela postagem.
Postado por 
Maria Delfina
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 em 05/10/2012 09:36

Parabéns à equipe da E.M. Bangu por ter em seu quadro pessoa tão querida, 
sensível e comprometida com a educação.
Minha amiga Orádia Dias, muito sucesso prá vcs.Bj Carmen
Postado por 
carmen lucia ferreira da silva
 em 05/10/2012 13:13

É muito gratificante e revigorante!!! Parabéns a Toda equipe e à excelente 
gestão da Professora Celina Ferreira, que com com dedicação e carinho viabiliza 
todo o trabalho realizado na U.E.. Tenho muito orgulho de ser sua Adjunta!!
Postado por 
Orádia Dias
 em 05/10/2012 19:33
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 26/09/2012
<TÍTULO>
A Magia da Leitura e os Recursos Digitais

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, educopédia, riodeleitores.
Algo especial acontece quando se usam os recursos digitais para promover o 
desenvolvimento das competências de leitura e escrita. Novos papéis para os 
professores e para os alunos surgem num processo de ensino e aprendizado 
orientado, cooperativo, crítico e criativo de investigação e partilha de 
recursos. A E. M. Thomas Jefferson trabalha, desde as séries iniciais, 
promovendo essa magia: o interesse pela leitura na era digital.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[VÍDEO]

[FOTO]
[VÍDEO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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6ªcre
(247)

riodeleitores
(165)

educopédia
(86)

<COMENTÁRIOS>

A professora Suellen Rocha merece elogios por sua dedicação com nossas crianças!
Excelene trabalho! Sou testemunha do mesmo! Essa é a Thomas Jefferson, novas 
ideias, novo caminho!
www.emthomasjefferson.blogspot.com.br
Postado por 
Mara Malheiros
 em 26/09/2012 10:11

Adorei ler o trabalho realizado na Escola Thomas Jefferson... realmente os 
recursos digitais podem ( e devem)ser utilizados em prol da construção da 
leitura e escrita de nossos alunos... parabéns a todos os envolvidos.
Postado por 
Christiane Penha
 em 26/09/2012 16:30
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Parabéns professora Suellen Rocha pelo ótimo trabalho.
Postado por 
Sencler Junger
 em 26/09/2012 16:56

Parabéns pelo trabalho!
Postado por 
Priscila Frisone
 em 26/09/2012 18:26

Parabéns profª Suellen pelo maravilhoso trabalho. A novidade dos recursos 
digitais auxiliam, e muito, na aprendizagem de nossas crianças. Um forte 
abraço!!!!
Postado por 
KATIA BARBOZA
 em 26/09/2012 18:32

Muito significativo para as crianças o trabalho desenvolvido pela professora.O 
incentivo a leitura é algo fundamental para a formação de leitores.
Postado por 
Patrícia Lopes
 em 26/09/2012 19:16

Parabéns escola Thomas Jefferson! É muito importante estes exemplos de aulas 
utilizando as tecnologias e melhor ainda quando conseguimos estimular a leitura 
de livros literários. Nossas crianças merecem o melhor.Parabéns professora!!!!!
Postado por 
cassia cilene
 em 27/09/2012 19:42

Devemos tornar cada vez mais significativo o fazer pedagógico e acredito que 
este é um dos caminhos. Parabéns professora Suellen !
Postado por 
Flávia Sardinha - GED
 em 27/09/2012 23:17

A equipe  de Asas de Papel  está muito feliz com o uso de nossa aula digital e 
agradece o empenho da   professora e alunos da EM Thomas Jefferson.
Abraços,
Fátima Campilho
Postado por 
Fátima Campilho
 em 02/10/2012 20:43
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 02/10/2012
<TÍTULO>
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10ª CRE promove capacitação para secretário escolar

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, sga, sca, escola 3.0.

[FOTO]

Criado em 2011, pela Lei Municipal 5335, o cargo de secretário escolar da 
Prefeitura do Rio de Janeiro teve o seu concurso p
blico realizado em maio de 2012, com os primeiros 1051 funcionários empossados 
em agosto deste ano.

Os novos funcionários passaram a fazer parte do quadro permanente de pessoal do 
município do Rio de Janeiro, no 
mbito da Secretaria Municipal de Educação e terão a função de planejar e 
coordenar as atividades de seu setor, cuidando de equipamentos e suprimentos 
necessários ao funcionamento da escola.

Segundo o professor Rodrigo José dos Santos, assessor de Informática da 10
 CRE, dentre as atribuições do Secretário Escolar estão: analisar, organizar, 
registrar e documentar fatos ligados à vida escolar dos alunos e aos 
profissionais em exercício na unidade escolar.

[FOTO]

Rodrigo, que coordenou a capacitação dos secretários nomeados para as escolas da
10
 CRE, informou também que os novos funcionários precisam conhecer e utilizar-se 
de tecnologias de informática.

Ainda na lista de atribuições dos secretários está previsto, zelar pela 
identidade da vida escolar dos alunos e pela autenticidade dos documentos 
escolares; responsabilizar-se por toda a escrituração e expedição de documentos 
escolares e outros que se façam necessários.

É também responsabilidade dos novos profissionais promover o levantamento de 
dados referentes à vida escolar dos alunos, contabilizando-os para fins 
estatísticos e respectiva análise, entre outras tarefas.

[FOTO]

Também participaram da capacitação dos novos secretários, ministrando palestras:
Luis Nunes, que falou sobre RioCard; Suelen, que tratou dos assuntos 
relacionados ao Sistema de Controle Acadêmico (SCA) e Luiz Cláudio, que 
apresentou as novidades do Escola 3.0.

[FOTO]

Para melhor aproveitamento da capacitação dos novos secretários, as turmas foram
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divididas em quatro grupos, reunidos nos dias 13, 14, 18 e 20 de setembro, de 
acordo com os sistemas, SGA (Sistema de Gestão Acadêmica) e SCA (Sistema de 
Controle Acadêmico), para que todos os 112 profissionais recém-admitidos fossem 
contemplados.

Todos os participantes receberam cópias em arquivo pdf, dos principais manuais 
que serão usados no cumprimento das suas atribuições funcionais, entre os quais:
Manuais SGA, DESESC e RioCard, apostilas com informações do SCA e perguntas 
frequentes sobre o SGA.

Contatos: Professor Sinvaldo do Nascimento Souza, representante do Rioeduca na 
10
 Coordenadoria Regional de Educação.

E-mail: sinvaldosouza@rioeduca.net

Twitter: @SinvaldoNSouza

[FOTO]
tweet

10ªcre
(292)

escola 3.0
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<COMENTÁRIOS>

Sabemos do empenho e da responsabilidade de todos da AIT/10ªCRE. Parabéns ao 
Rodrigo e toda equipe. Somos uma CRE 1@!!!
Postado por 
Cláudia Medina
 em 02/10/2012 08:47

Parabéns Rodrigo e equipe da AIT/10a CRE,
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 03/10/2012 21:32

Todos Secretários Escolares saíram de lá acrescidos de conhecimento que 
utilizarão para melhoria de qualidade da educação. Parabéns a equipe da da 
AIT/10ªCRE. O trabalho de toda equipe escolar da 10ª CRE dependo do desempenho 
de vocês!
Postado por 
Helena (by troia)
 em 08/02/2013 16:02
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 28/09/2012
<TÍTULO>
Bairro Educador Integra Educação, Cultura e Comunidade

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, bairroeducador.
O Bairro Educador realiza várias ações nas escolas que abrangem a 6
 CRE com o objetivo de promover um processo educativo que integra o Projeto 
Político Pedagógico de cada escola, o uso do
 bairro
como espaço ampliado
 das Unidades Escolares e atividades culturais e esportivas num movimento 
contínuo de melhoria da educação e rendimento escolar.

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet

6ªcre
(247)

bairroeducador
(18)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns ao Bairro Educador pelas atividades culturais realizadas nas escolas!!
Postado por 
Claudia Soares
 em 28/09/2012 12:15

Belíssimo o trabalho apresentado pelo Bairro Educador.Parabéns!
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Postado por 
Patrícia Lopes
 em 28/09/2012 18:33

Parabéns!!! Que maravilha vermos trabalhos tão comprometidos com uma educação 
pública de qualidade!
Postado por 
Christiane Penha
 em 28/09/2012 20:27

Promover a integração entre Escola e Comunidade é a chave do sucesso !!!!! A 
criança precisa perceber o meio em que vive nas práticas de sala de aula, ou até
mesmo descobrir redescobrindo o que ainda não tinha percebido ! Isso é Educação 
pra valer!  Parabéns !!!!!!!
Postado por 
Flávia Sardinha
 em 29/09/2012 00:03

Nós do Bairro Educador ficamos muito felizes em podermos contribuir com a 
educação e a cidadania,mas nada disso seria possível sem o incentivo, 
participação e porque não dizer, da paixão de diretoras, professores, 
responsáveis e educadores comunitários que tanto somam nas atividades. O nosso 
muito obrigado.
Postado por 
Adriano de Araujo
 em 30/09/2012 17:45

Ótimo o trabalho que o Bairro Educador vem desenvolvendo nas nossas 
escolas.Espero que mais escolas tenham a mesma oportunidade de serem atendidas 
por eles.
Postado por 
cassia cilene
 em 30/09/2012 19:16

Parabéns à equipe do Bairro Educador da 6ª CRE pelo belo trabalho desenvolvido.
Postado por 
Mary Lança
 em 01/10/2012 10:09

Parabéns ao Bairro Educador!
Postado por 
Priscila Frisone
 em 05/10/2012 09:00
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 27/09/2012
<TÍTULO>
Folcloreando pelo Brasil
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<TAGS>
Tags: 
4ªcre projetos.

De junho a setembro, os alunos da Escola Municipal São Paulo trabalharam com o 
folclore brasileiro. Foram várias semanas em meio aos textos e as pesquisas 
sobre o assunto. Mas valeu a pena, pois o conhecimento e a 
vivência dessa experiência foram tão grandiosos que resultaram em um desfile 
cheio de beleza e histórias.

Os alunos da E.M. São Paulo recontaram as lendas e os mitos durante o desfile 
cívico.

[FOTO]

A Escola 
Municipal Sáo Paulo, Durante 
Todo o 3
 Bimestre, esteve envolvida no Subprojeto 
FOLCLOREANDO PELO BRASIL
. Cada ano escolar explorou uma regiáo do Brasil. Lendas, comidas t[ipicas, 
dan;as, vestimentas , costumes, objetos... Ufa! Muito tarabalho mesmo, mas está 
ficando lindo.

[FOTO]

Resolvemos mostrar um pouco da nossa criatividade no desfile cívico da nossa 
região que foi no dia 03 de setembro, na Penha.

     Muitos alunos, professores e 
responsáveis
participaram

, cada um mostrou um pouco do seu trabalho em sala de aula.

[FOTO]

A Direção sentiu-se orgulhosa por ter uma equipe como a da Escola São Paulo.
Os alunos foram estimulados pelos professores da escola para participarem do 
desfile cívico Os professores de Educação Física mostraram aos alunos como 
devemos desfilar em um evento como esse.

[FOTO]

Tudo foi feito com muito carinho e criatividade.
Parabéns a todos que contribuiram com o nosso sucesso.
 Texto: Professora Mariana

Parabéns para a equipe dessa Unidade Escolar por explorar e vivenciar com os 
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seus alunos as riquezas do nosso folclore brasileiro!

Contatos:

     Ana Accioly

     Representante Rioeduca.net da 4
CRE

anaaccioly@rioeduca.net

Twitter: 
@Ana_Acioly 

Facebook:
 http://www.facebook.com/anapaula.silvaaccioly

[FOTO]
tweet

Página 2728



RIOEDUCA 2
4ªcre projetos
(6)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pelo maravilhoso trabalho!!!
Postado por 
regina coeli
 em 27/09/2012 10:40

Parabéns à toda equipe da Escola São Paulo pela bela participação no desfile e 
um abraço carinhoso na coordenadora pedagógica Mariana.Claudia Cabral (Coord. 
pedag. da EM Pres. Eurico Dutra)
Postado por 
Claudia Cabral
 em 27/09/2012 11:05

Parabéns!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 29/09/2012 22:29

Parabéns aos alunos e professores da Escola São Paulo, pelo excelente trabalho! 
Um grande abraço.
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 29/09/2012 23:22

Muito obrigada a todos! Fico muito feliz em fazer parte do time da Escola São 
Paulo.
Postado por 
Mariana Sobral
 em 08/10/2012 20:33
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 01/10/2012
<TÍTULO>
Workshop de Fotografia no Caju

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

A Escola Municipal Marechal Espiridião Rosas esta localizada no bairro do Caju, 
Zona Portuária do Rio de Janeiro, dentro da vila militar que pertence ao Arsenal
de Guerra. No mês de setembro, a unidade escolar, em parceria com a 
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Multiterminais,
 realizou um workshop de fotografia com os alunos do 5
 ano.

[FOTO]

Quem não gosta de tirar fotografias, ou de posar para uma foto? Adolescentes 
adoram! Assim, o workshop foi um sucesso total! Logo no inicio, houve uma 
palestra sobre a história da fotografia, na qual os alunos puderam aprender 
sobre a modernização que foi acontecendo em relação às técnicas fotográficas. As
crianças prestaram atenção em cada palavra da palestra! Queriam mesmo aprender a
importante história da fotografia.

[FOTO]

Os alunos do 5
 ano da Escola Municipal Espiridião Rosas aprenderam com a Professora Inaê 
Coutinho e com o Professor Assistente Genésio Filho, que logo que a fotografia 
foi inventada, um 
click
 poderia durar até uma hora. Imagina tirar foto nessa época? As fotos demoravam 
bastante tempo!

[FOTO]

Depois, os alunos receberam um roteiro com exercícios para uma aula prática na 
qual se agruparam em duplas e saíram pelas proximidades da escola para exercitar
o 
olhar fotográfico
. Ao final da atividade, cada aluno recebeu uma c
mera digital para continuar exercitando os conhecimentos que adquiriu no 
Workshop.

[FOTO]

Esta é apenas mais uma das ações 
de qualidade e sucesso da 

Escola Municipal Espiridião Rosas. Para Conhecer outros projetos, clique no link
abaixo e apaixone-se pelo trabalho que a unidade desenvolve.

http://marechalespiridiaorosas.blogspot.com.br/

Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por 
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o 
representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe.

Contatos:
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     Rute Albanita

     Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

     ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: @Rute_Albanita

[FOTO]

projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Amo, essa Escola! Saudade de todas....
Postado por 
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Geisiane
 em 01/10/2012 08:37

P A R A B É N S !!!!!!!!!
Muito legal o trabalho....
Postado por 
jose luiz
 em 01/10/2012 15:06

Excelente iniciativa , imagino como devem ter ficado ótimas as fotos tiradas por
essas crianças , é muito interessante despertar o olhar fotográfico de cada 
criança dessa , com toda certeza teremos fotos interessantissimas !!! 
PARABÉNS!!!
Postado por 
FABIO KARVALHO
 em 01/10/2012 21:19

Excelente iniciativa , imagino como ficaram ótimas as fotos tiradas por essas 
crianças , despertar o olhar fotográfico dessas crianças é expandir a visão 
delas por novos horizontes , PARABÉNS !!!
Postado por 
fabio karvalho
 em 01/10/2012 21:33
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 04/10/2012
<TÍTULO>
Pequenos Ouvintes, Futuros Leitores

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

A 
Escola Municipal Morro dos Telégrafos
 está situada no Complexo da Mangueira, Zona Norte da cidade, e atende a duas 
turmas de Maternal e sete de Educação Infantil. O grande objetivo da unidade é 
alcançar uma escola de Educação Infantil de qualidade, na qual os pequenos 
possam sempre ter um espaço educativo bem organizado, prazeroso, higienizado e 
que respeite a sua integridade física, mental e sua formação como criança 
cidadã.

[FOTO]

A escola vem vivenciando momentos de aprendizagem significativa e um deles foi a
fantástica experiência de que os alunos da turminha 10 tiveram a oportunidade de
participar. As crianças tiveram uma aula passeio à Casa da Leitura para visitar 
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e ter contato com uma Biblioteca Infantil pela primeira vez. .

Como a Casa da Leitura é situada em Laranjeiras, o passeio foi realizado com o 
ônibus cedido pela Primeira Coordenadoria de Educação e alguns responsáveis 
também participaram. Chegando por lá, a Senhora Maria Luiza - coordenadora 
responsável pelo atendimento às escolas - já estava à espera por conta dos 
contatos iniciados há cerca de um mês, pelo Bairro Educador, com a apresentação 
da Trilha Educativa 
Pequenos Ouvintes, Futuros Leitores
 .

[FOTO]

Contos de Encantamento

Os estudantes desfrutaram de dois momentos distintos: visitaram a Biblioteca 
Infantil e assim puderam descobrir e curtir o espaço e os livros . Também 
participaram da roda de contação de história realizada por Augusto Pessoa com o 
tema 
Contos de Encantamento
. 

Por fim, Maria Luíza presenteou a todos com mais um belíssimo momento de contato
com o mundo dos contos e das histórias. Uma contadora da própria instituição 
encantou a criançada com uma din
mica no qual todos juntos construíram uma história!! 

[FOTO]

Dias como esse ficam para sempre na memória das crianças e elas podem desde a 
mais tenra idade descobrir as alegrias do mundo encantado da leitura. Certamente
esse prazer as acompanhará por toda a vida!

Fonte:
http://emmorrodostelegrafos.blogspot.com.br/

Pra conhecer ainda mais os projetos dessa Escola Municipal de Sucesso, 

clique no link abaixo:

http://emmorrodostelegrafos.blogspot.com.br/

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o 
representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe. *

Contatos:

Página 2733



RIOEDUCA 2
     Rute Albanita

     Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

     ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: @Rute_Albanita

[FOTO]

projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

É muito bom proporcionar aos pequenos passeios como esse, e estimular a leitura 
desde cedo! Parabéns para a escola, parabéns para a professora Raquel que vejo 
nas fotos e que é minha amiga  !
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Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 04/10/2012 06:02

PARABÉNS.... que bom ver a minha querida colega Raquel... na primeira fila, 
junto com os pequenos.,..... bjao
Postado por 
jose luiz
 em 04/10/2012 16:45
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 08/10/2012
<TÍTULO>
Pequenos Cientistas no RioZoo

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos, visitas.

A Creche Municipal Campos da Paz está localizada no Rio Comprido e tem 175 
crianças matriculadas em turmas de Berçário, Maternal I e Maternal II. 

No mês de setembro, as crianças ficaram muito felizes pois puderam visitar o 
zoológico. O passeio, além do prazer, proporcionou momentos de interação, 
alegria e aprendizagem aos pequenos. 

[FOTO]

A professora Conceição, gestora da unidade, relata que é impossível descrever o 
contentamento dos pequenos na visita ao RioZoo, localizado na Quinta da Boa 
Vista, em São Cristovão. Ela ressalta que a creche segue a teoria de Freinet e, 
por isso, investe e acredita nas Aulas-Passeio com o objetivo de trazer 
motivação, ação e vida para a creche. Conceição lembra que, para Freinet, o 
interesse das crianças está fora da sala de aula e a Aula-Passeio vai ao 
encontro dos seus desejos, além de ampliarem os saberes infantis.

[FOTO]

Entretenimento e Aprendizagem

Quem não gosta de ir ao RioZoo? Imagine, então, o rostinho das crianças ao verem
todos os tipos de animais? Do gavião ao leão, do macaco à tartaruguinha, tudo 
era encantamento! O tradicional passeio ao zoológico é um tipo de entretenimento
que proporciona grande aprendizado, pois seu ambiente é composto por grande 
diversidade de cores, imagens e texturas. Os cheiros e sons dos animais 
estimulam os sentidos dos pequeninos. A observação do ambiente, onde os animais 
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ficam presos em simulações de seus habitats, se torna uma atividade pedagógica. 
Afinal, a criança aprende a respeitar a natureza e passa a compreender a import
ncia de preservar as espécies.

[FOTO]

Alegria e Descobertas

Muitos responsáveis acompanharam as crianças e, para a maioria deles, o passeio 
também foi encantado e repleto de significado. Ao lado das educadoras e das 
mamães, os pequenos questionavam todo o tempo. 
s vezes davam as mãos, outras pediam colo, mas sempre com o olhar atento, 
percebendo como o nosso mundo é lindo e a natureza repleta de cores, sons e 
diversidade.

Conheça outros trabalhos de sucesso da Creche Municipal Campos da Paz, acessando
o ambiente virtual da unidade: 
http://www.cmcamposdapaz.blogspot.com.br/

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o 
representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe. *

Contatos:

Rute Albanita

     Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: @Rute_Albanita

[FOTO]
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projetos
(334)

1ªcre
(234)

visitas
(62)

<COMENTÁRIOS>

Que lindo passeio! Pena que não fui convidado!!! Fico feliz em verificar 
trabalhos tão importantes para a vida de nossas crianças. Parabéns a todos os 
envolvidos.
Postado por 
José Luiz
 em 08/10/2012 08:17

Ohhh...como é lindo ver nossos pequeninos encantados com uma pequena amostra de 
nossa natureza , parabéns a creche por ter proporcionado este momento a eles !
Postado por 
Fabio Karvalho
 em 10/10/2012 21:02
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 01/10/2012
<TÍTULO>
Abra suas asas, solte suas feras

<TAGS>
Tags: 
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4ªcre, projetos.

O movimento é uma ferramenta que só traz benefícios ao corpo. 
A dança é uma manifestação artística que utiliza como linguagem o próprio corpo 
em toda a sua extensão, como transmissor de sentimentos, movimentos e 
vivacidade.
Assim, a dança é uma atividade complementar na educação. Na verdade, a criança 
que pratica uma atividade física, tem uma vida mais saudável.

Dançar já é uma tradição na Escola Municipal Brasil, seus concursos de dança não
só geram uma expectativa muito positiva em toda a comunidade escolar, como 
também sempre surpreendem com a beleza das apresentações no evento.

[FOTO]

O concurso de dança de nossa U. E. este ano teve como o tema 
NOVELA
.
Cada grupo escolhe o tema de uma novela brasileira, desenvolve a coreografia, 
idealiza o figurino e faz uma pesquisa sobre a novela e época em que ela passou.
As turmas se dividem nas tarefas, e com isso, 
todos têm a oportunidade de participar.
O concurso é acirrado e já é famoso em nossa escola.

Este ano, a campeã por unanimidade foi a turma 1701 com Dancing Days.

[FOTO]

A turma campeã desenvolveu uma trabalho impecável, o grupo que dançou guardou 
segredo até a semana da apresentação com uma coreografia muito criativa e 
diversificada que continha passos da época e atuais. Dançaram com uma alegria 
que conquistou todos que assistiam. As roupas foram desenvolvidas pelos alunos 
que não dançaram em oficinas de artes. Alguns pais ajudaram na parte de pesquisa
de preços de parte do figurino. A pesquisa escrita foi realizada por outro grupo
da turma que caprichou nos detalhes da época. O painel da dança foi o mais 
caprichado.

2
 colocado foi a turma 1901 com a novela Duas Caras.

[FOTO]

A apresentação foi com máscaras douradas que chamaram a atenção. O grupo não 
usou a m
sica de abertura, apresentando uma m
sica da trilha sonora internacional da novela.

3
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 colocado foi a turma 1902, também com a novela Duas Caras.

[FOTO]

A apresentação contou com um grupo menor que apresentou uma coreografia bem 
diversificada. Destaque para os dois meninos que dançaram passos de hip hop.

4
 colocado foi a turma 1601 com uma m
sica gospel da novela Duas Caras.

[FOTO]

Neste grupo, apenas dançaram 3 meninas que fazem balé e participam de uma igreja
evangélica.O restante da turma apresentou a m
sica Empreguetes da novela Cheia de Charme que não se classificou entre as 5 
melhores.

5
 colocada foi a turma 1801, com uma montagem envolvendo as novelas Cama de Gato,
Rebelde e Fina Estampa. O trabalho desenvolvido também foi muito bom.

[FOTO]

Outras turmas participaram com novelas 
Ti Ti Ti
, 
Estupido Cupido
,
Avenida Brasil
, entre outras.

Ex-alunas com o Samba

[FOTO]

A festividade teve também a participação de duas ex-alunas na abertura com um 
samba da novela Avenida Brasil e o zook no encerramento.
 Texto: Professora Ros
ngela

Parabéns a todos da Escola Municipal Brasil e em especial a Professora Chuca por
envolverem toda a comunidade escolar em um ambiente saudável e que promove 
cultura.

Contatos:
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     Ana Accioly

     Representante Rioeduca.net da 4
CRE

anaaccioly@rioeduca.net 
 Twitter: 
@Ana_Acioly

Facebook:

 http://www.facebook.com/anapaula.silvaaccioly 

[FOTO]

projetos
(334)

4ªcre
(164)
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 04/10/2012
<TÍTULO>
XXIX Mostra de Dança UFRJ

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, projetos.

A instituição escolar é um espaço privilegiado para a construção de 
representações e de valores que possibilitam a 
ampliação da expressividade dos sujeitos, dado que lhes permitem ler a 
gestualidade humana como uma linguagem. Assim, a dança pode se configurar como 
um conte
do que, ao ser trabalhado, visibiliza o caráter culturalmente construído dos 
nossos gestos e da forma através das quais nos expressamos.

A Presença da Dança na Escola

A Escola Municipal Presidente Eurico Dutra homenageia o Centenário de Luiz 
Gonzaga na Mostra de Dança 2012.

[FOTO]

A turma 1201 começou no clima das comemorações dos 100 anos de Luiz Gonzaga 
desde a Festa Julina, trabalhando os valores da cultura nordestina e aprendendo 
um pouco mais sobre o Rei do Baião.

Como a apresentação agradou a todos, a direção da escola convidou a turma para 
participar da XXIX Mostra de Dança na UFRJ.

Sendo assim, a agente de administração Eliane Melo, que sempre está à frente dos
preparativos da Mostra de Dança aliada à professora da turma, Fernanda Borges, 
aperfeiçoaram a coreografia e idealizaram um novo figurino. Com esse novo 
figurino, os alunos puderam aprender de uma forma mais concreta essa cultura, 
inclusive contemplando o Projeto Político Pedagógico da escola desse ano: 
Conectados à Vida Sustentável
, pois foram utilizados materiais como: papelão, encartes de supermercado e 
caixas de leite no chapéu e na sanfona.

[FOTO]

Os responsáveis tiveram participação essencial nesse projeto de várias formas: 
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dando sugestões, pesquisando materiais e nos apoiando em tudo o que foi 
necessário, inclusive estando presentes no dia da apresentação.

Por ser uma turma de crianças alegres, participativas e que gostam de dançar, o 
trabalho tornou-se uma atividade prazerosa para todos.O sucesso foi tanto que a 
turma se apresentará novamente na Culmin
ncia do projeto da escola em outubro.

Texto das Professoras Fernanda Borges e Eliane Melo.

Parabéns a todos da E.M. Presidente Eurico Dutra não só pór construirem juntos 
aos alunos os conceitos culturais de uma região, mas também por ampliarem a 
participação da comunidade escolar. 

Contatos:

     Ana Accioly

     Representante Rioeduca.net da 4
CRE

anaaccioly@rioeduca.net 
Twitter: 
@Ana_Acioly

Facebook:
http://www.facebook.com/anapaula.silvaaccioly

[FOTO]

Página 2742



RIOEDUCA 2

projetos
(334)

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns à todos pelo envolvimento que gerou o sucesso! Que turminha linda!  
Bjs, bjs!!!!
Postado por 
Cristiana
 em 04/10/2012 11:28

A turminha da Tia Fernanda é uma graça! As crianças estão sempre animadas e 
prontas para aprender. Parabéns às mamães e vovós que tanto ajudaram para o 
sucesso da apresentação. Beijinhos!
Postado por 
Claudia Cabral
 em 05/10/2012 09:20

Lindo trabalho!!!!!!! Parabéns Professora Fernanda, turminha 1201 e tia Lili 
que, como sempre colaborou bastante. E finalmente, parabéns a Eurico Dutra por 
estar mais uma vez aqui!
Postado por 
Leila
 em 05/10/2012 14:08

É lindo ver crianças se empolgarem com a nossa cultura, principalmente por terem
a oportunidade de conhecê-la dentro de uma ESCOLA. 
    Todos estão de parabéns!! Foi Show!
Postado por 
Roseli
 em 05/10/2012 19:22

Lindíssimo o trabalho desenvolvido na Escola Eurico Dutra. Parabéns a toda a 
equipe escolar e aos responsáveis! Um abraço carinhoso a Coordenadora Pedagógica
Cláudia Cabral.
Postado por 
Mariana Sobral
 em 08/10/2012 20:47

Que felicidade poder ouvir através dos pequeninos uma homenagem  dirigida à 
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compositor, músico e cantor tão excepcional.  Parabéns querida Eliane, que 
sempre se entusiasma com a Mostra de Dança.
Postado por 
sandra rodrigues
 em 12/10/2012 20:43
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 11/10/2012
<TÍTULO>
Novas Atitudes e Muita Transformação

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, eventos, projetos.

A Professora Carmen L
cia Ferreira da Silva, gestora do Ciep Ministro Gustavo Capanema, situado na 
Vila Pinheiro - Maré, desenvolveu um Projeto Ambiental que ganhou destaque na 
ltima edição da Revista Educar.

[FOTO]

O projeto envolveu toda a comunidade escolar e cresceu através da parceria
com o
Bairro Educador, a COMLURB, a C-Conserva e a ONG REDES DA MARÉ.
Estas parcerias e o comprometimento de professores, alunos e responsáveis foram 
fundamentais para a execução das atividades propostas.

[FOTO]

A retirada do lixo que ficava na calçada do Ciep e
se acumulava por toda a extensão do seu muro foi pontual para o exterminio de 
roedores e baratas.
Para que isso acontecesse, a equipe de professores usou a
Caminhada Ecológica
como estratégia de mobilização de
toda a comunidade escolar
bem como dos comerciantes locais.

As ações promovidas pelo projeto chamaram a atenção da Revista Educar que
deu espaço especial para contar todos os passos desse 
resgate de qualidade de vida, não só dos alunos, mas também dos moradores da 
Vila Pinheiro na Maré.

[FOTO]

Parabéns para a 
Professora Carmen e para a sua Equipe por promoverem a transformação 
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comportamental de toda uma comunidade através do impacto causado pelas ações do 
seu projeto. Educar visa a Transformar!

Contatos:

     Ana Accioly

     Representante Rioeduca.net da 4
CRE

anaaccioly@rioeduca.net
 Twitter: 
@Ana_Acioly

     Facebook: 
http://www.facebook.com/anapaula.silvaaccioly

[FOTO]

projetos
(334)

eventos
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(210)

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Ana, muito obrigada pelo carinho.
Só conseguimos concretizar nossos planos e sonhos em nosso trabalho se 
acreditarmos que poderemos fazer a duferença na vida de alguém e se contarmos 
com o apoio e a parceria da comunidade escolar. Mesmo após 26 anos nesta escola,
o prazer da descoberta a cada dia não diminuiu e o maior prazer é ver nos olhos 
dos alunos a alegria de saber que fazem parte das transformações e sentem-se 
responsáveis por elas.Valeu meu CAPANEMA.
Postado por 
carmen lucia ferreira da silva
 em 11/10/2012 09:47

Parabéns Carmem e equipe a Maré agradece !!
Postado por 
Adonias Ribeiro
 em 11/10/2012 22:20
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 27/09/2012
<TÍTULO>
Sarau do Professor

     O Sarau Literário foi um emocionante 
Encontro entre a poesia de Camões e a arte dramática musicada

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

         A Equipe
da escola de Formação do Professor Carioca -Paulo Freire

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 28/09/2012
<TÍTULO>
Encontro com Autor

 A historiadora Mary del Priori
Esbanjou simpatia e alegrou a todos com suas narrativas encantadas

[FOTO]
A
historiadora Mary del Priori ,à direita
e a Prof
Simone Monteiro- Gerente da Mídia Educação no evento Encontro com autor na 
Escola de Formação do Professor
Carioca 
Prof
Paulo Freire

[FOTO]
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[FOTO]
Os professores puderam ter seus livros autografado pela historiadora Mary Del 
Priori sentada em primeiro plano

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 10/10/2012
<TÍTULO>
Encontro Anual de Professores de Salas de Leitura e Bibliotecários

<TAGS>
Tags: 
riodeleitores, mídias, eventos.
O Encontro Anual de Profesores de Sala de Leitura e Bibliotecários foi um 
momento rico em aprendizado e a oportunidade de ouvir Roger Chartier falando dos
desafios de envolver a todos na leitura apesar dos diferentes suportes que temos
hoje em dia.
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[FOTO]
Conferencista Roger Chartier
Especialista em História da Leitura.

[FOTO]
Professores
das Salas de Leitura e Bibliotecários
na conferência do Prof
Roger Chartier.

[FOTO]
Professores
no Encontro Anual de Professores de Sala de Leitura.

[FOTO]
Professores
 de Sala de Leitura participando de relatos sobre
as experiências de leitura desenvolvidas nas Unidades Escolares.

[FOTO]
tweet

eventos
(210)
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riodeleitores
(165)

mídias
(2)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 12/10/2012
<TÍTULO>
Projeto Coffee Break

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, projetos.

Aline Scarlercio Mendes é professora de Língua Portuguesa e Inglesa

     e nos apresenta o Projeto Coffee Break 

Aline da Costa Scarlercio Mendes é professora de Língua Portuguesa e Língua 
Inglesa na Rede Municipal de Educação e está lotada nas Escolas Municipais 
Rodrigo Otávio Filho e Rugendas. 

Nesta publicação conheceremos um trabalho diferenciado que aconteceu
na EM 05.14.018
Rodrigo Otávio Filho, onde a professora dá aulas de Língua Inglesa. Aline criou 
um projeto chamado Coffee Break
e nos contará como trabalhou junto às turmas
1901 e 1902.

Em relato enviado por e-mail para esta publicação, a entusiasta professora 
Aline, diz: 
... tenho trabalhado de forma árdua e dedicada em prol da educação. Eu 
simplesmente amo meus alunos, e por isso, trabalho com empenho total para que 
eles se tornem cidadãos de conhecimento e amor. Realizo diversos trabalhos 
diferenciados nas escolas onde trabalho...

A professora acredita que 
o ambiente agradável é sempre favorável para a aprendizagem
 e usa uma maneira diferenciada de levar seus alunos ao aprendizado, de forma 
divertida, criando uma atmosfera feliz e consequentemente com mais prazer.
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Projeto Coffee Break

Apresentação:

Atividade realizada nas aulas de Inglês com as turmas 1901 e 1902 da Escola 
Municipal Rodrigo Otávio Filho. 

Objetivos:

O Coffee Break é uma aula diferente, que propicia a socialização e o aprendizado
em grupo. Essa atividade é de cunho vocabular, oral e auditivo. 

Din
mica: 

Ele aconteceu da seguinte forma: no dia combinado, cada aluno levou o item do 
lanche pelo qual ficou responsável com o devido nome em inglês, podendo ser em 
forma de etiqueta ou plaquinha. 

Na sala de aula, organizamos a mesa com o lanche 
super reforçado
, eu dei início ao trabalho falando todos os itens em inglês e os alunos juntos 
repetiam. Em seguida, cada aluno pronunciou em inglês o item que levou para o 
lanche. Fiz algumas perguntas referentes ao vocabulário e, finalmente, conduzi o
momento de confraternização dos alunos ao lanchar. 

Avaliação:

Ao participar do Coffee Break, os alunos vivenciaram o conhecimento, colocando 
em prática a oralidade e dividindo um ambiente de aprendizado com a alegria que 
a escola deve ter. Dessa forma, o processo da aprendizagem aconteceu de forma 
mais natural, contextualizada e prazerosa, não só para os alunos, mas para todos
os envolvidos no ciclo da educação.

[FOTO]

Como professora, acredito que o aluno precisa gostar de ir à escola e, como 
consequência, chegará ao conhecimento e, assim, todos nós viveremos momentos 
mais agradáveis
, relata Aline. 

[FOTO]

E ainda, 
é preciso acreditar que eles são capazes e eu não desistirei nunca da minha 
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vocação! Sei que eles têm muito valor e que podem realizar lindos trabalhos como
esse!
.

[FOTO]

Parabéns, professora Aline, por seu dinamismo e persistência em seus objetivos!

Escolas e professores participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e/ou atividades que 
impactaram a aprendizagem de seus alunos. Clique 
aqui
 para saber o e-mail do representante.

Regina Bizarro é Professora da Rede Municipal e Representante do Rioeduca na 5
CRE

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

Facebook: rebiza

[FOTO]
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projetos
(334)

5ªcre
(268)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns professora belo belo trabalho.Desta forma os alunos aprendem com mais 
prazer. SILVIA. GEC MÁRIO PAULO DE BRITO
Postado por 
silvia amorim
 em 14/10/2012 19:50

Parabéns, amiga! Você como sempre realizando os seus projetos com maestria!
Postado por 
Thaina
 em 25/10/2012 22:43

Aline,parabéns pelo trabalho realizado.
Postado por 
Luzanira
 em 25/10/2012 23:06

Seu trabalho sempre diferenciado, mostra sua capacidade criativa.Parabéns!
Postado por 
Celia Maia
 em 25/10/2012 23:10

Parabéns...como sempre muito bom!!!
Postado por 
Elizabeth de Sant'Anna
 em 26/10/2012 08:14

Parabéns, pelo excelente trabalho!!! Professores como vc merecem o 
reconhecimento. Parabéns!!!
Postado por 
tatiana machay
 em 26/10/2012 15:54

Uma aula super diferente, e bem interessante, adorei(:
Postado por 
Camila Vianna
 em 26/10/2012 18:43

IMPECÁVEL,COMO SEMPRE!PARABÉNS PELA INICIATIVA E PELO BONITO TRABALHO!
Postado por 
LUCIANE BARROSO
 em 26/10/2012 20:54
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 16/10/2012
<TÍTULO>
Do Século XIX ao Século XXI – Dia do Professor

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, rioeduca, diadoprofessor.

O Dia do Professor é
comemorado no
dia 15 de outubro e
o Rioeduca, através do seu representante na 5
 Coordenadoria Regional de Educação, vem homenageá-los
com singelos
cartões postais em agradecimento à importante missão de ensinar e de aprender.

Do Século XIX ao Século XXI

Em 15 de outubro de 1827, D. Pedro I baixou um Decreto Imperial que criou o 
Ensino Elementar no Brasil. Pelo decreto, todas as cidades, vilas e lugarejos 
deveriam ter suas escolas de 
primeiras letras
. Esse decreto falava da descentralização do ensino, do salário dos professores,
das matérias básicas que todos os alunos deveriam aprender e até como os 
professores deveriam ser contratados.

Após um século, as
homenagens aos professores ainda eram ínfimas, porém, a partir de 1947, os 
estabelecimentos de ensino passaram a promover solenidades que enalteciam a 
função do mestre na sociedade moderna. Com a participação de alunos e suas 
famílias, comemoravam condignamente o Dia do Professor. 

Quatro professores tiveram a ideia de organizar um dia de parada para se evitar 
a estafa 
 e também de congraçamento e análise de rumos para o restante do ano. Foram 
eles: Salomão Becker, Alfredo Gomes, Antônio Pereira e Claudino Busko. A ideia 
de comemorar o Dia do Professor no dia de 15 de outubro partiu do professor 
Salomão, data em que, na sua cidade natal, Piracicaba, professores e alunos 
traziam doces de casa para uma pequena confraternização. A ideia estava lançada.

Essa celebração, que se mostrou um sucesso, espalhou-se pela cidade e pelo país 
nos anos seguintes, até ser oficializada nacionalmente como feriado escolar pelo
Decreto Federal 52.682, de 14 de outubro de 1963. 

5
 Coordenadoria Regional de Educação e Rioeduca
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De Janeiro deste ano até hoje, 16 de outubro, quase uma
centena de
trabalhos
das Escolas da 5
 Coordenadoria Regional de Educação/SME/RJ foram publicados no 
Portal Rioeduca
. E nada mais justo que, para homenagear os professores (que não medem esforços 
nessa difícil mas adorável missão de ensinar e aprender), apresentemos suas 
equipes
através de singelos cartões postais.

Foram in
meros projetos, eventos nas escolas (e fora delas), desfiles, mostras 
artísticas, ludicidade etc, que fizeram deste Portal uma referência no Brasil, e
até mesmo no exterior, compartilhando muitos trabalhos realizados pelos 
professores com seus alunos. Temos recebido vários comentários nas publicações 
de todas as CREs e observamos que muitos que aqui nos leem são pessoas de locais
distantes e amantes da educação.

Um carinho especial às
escolas que nos enviaram fotos de suas equipes para que esta publicação pudesse 
ter
um enfoque de congraçamento. Assim, reafirmamos nosso compromisso com a 
qualidade das publicações dos trabalhos tão bem realizados pelas escolas através
de seus professores.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Parabéns, Professor, pelo seu dia!

O que seria do mundo se não fossem seus ensinamentos, orientações e dinamismo
?

Parabéns, Mestre! 

Parabéns, Educador!

Fontes de pesquisa:

Portal da Família 
http://www.portaldafamilia.org.br/datas/professor/diaprof.shtml

Wikipédia 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_do_professor

Escolas e professores participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e/ou atividades que 
impactaram a aprendizagem de seus alunos. Clique 
aqui
 para saber o e-mail do representante.

Regina Bizarro é Professora da Rede Municipal e Representante do Rioeduca na 5
CRE

     E-mail: reginabizarro@rioeduca.net / 
Twitter: @rebiza
/ FACE: 

rebiza
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[FOTO]

5ªcre
(268)

rioeduca
(69)

diadoprofessor
(13)

<COMENTÁRIOS>

Bela homenagem!
Postado por 
Neilda
 em 16/10/2012 11:04

Obrigada pela homenagem! Abraços!!!
Postado por 
Ângela
 em 16/10/2012 11:31

Justa homenagem a esses profissionais que fazem tanto pelo desenvolvimento deste
país.

Página 2757



RIOEDUCA 2
Postado por 
Erick Marques
 em 16/10/2012 17:52

Excelente homenagem! Ao mestre com carinho! Parabéns pela iniciativa de mostrar 
esses seres de luz que fazem a diferença na educação do Rio! Parabéns a todos!
Postado por 
Fernanda Oliveira
 em 17/10/2012 09:11

Obrigada pela mensagem. Ficou linda!
Postado por 
Elisa Bamonte
 em 17/10/2012 19:31

Parábéns, e obrigado peol carinho!
Postado por 
Margareth Knupfer
 em 20/10/2012 12:32

Parabéns e obrigada pela homenagem.
Postado por 
Margareth
 em 20/10/2012 14:06
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 03/10/2012
<TÍTULO>
Prato do Dia: Poesia

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, riodeleitores, jogos, blogsdeescolas.

A Poesia já foi chamada muitas vezes de alimento da alma. A E. M. Maranhão, da 3
 CRE, está servindo este alimento de bandeja. Você também está com fome de 
poemas?

Ela foi a primeira maneira de guardarmos no coração (de cor) as narrativas que 
nos eram contadas por nossa família ou tribo. A poesia, com sua escolha 
arbitrária de palavras, alimentou-nos os ouvidos de beleza e nossa imaginação, 
de personagens. A Ilíada, a Odisseia, a Eneida e o nosso Os Lusíadas nutriram a 
mente de tantos e tantos com suas histórias fantásticas e seus belos versos. 
Pois é este alimento privilegiado que está sendo servido no almoço da E. M. 
Maranhão.

O projeto 
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Almoçando com Poesia
 tem por objetivo aproximar a poesia do dia a dia como outrora já ocorreu e 
incentivar a prática da leitura, buscando uma integração com todos os segmentos 
da comunidade escolar e diversificando os espaços de leitura. Por que não 
aproveitar o momento em que se alimenta o corpo para suprir as necessidades 
também da alma?

     Os poemas são colocados em suportes que 
ficam ao alcance do olhar, bem ali sobre as mesas do refeitório. Basta escolher 
o autor preferido: Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meireles, Vinícius de 
Moraes e outros. O cardápio poético é tão variado e nutritivo quanto a merenda. 
Em agosto, foram servidos também provérbios, trava-línguas e adivinhas. Até quem
não vai almoçar acaba consumindo as iguarias poéticas.

[FOTO]

E como quem se alimenta de leituras enriquece seu imaginário, não demorou nada 
para que, quem consumia poesia, passasse a ser produtor. E estas produções foram
realimentar os famintos de poemas. Então, a equipe pedagógica e a professora da 
Sala de Leitura T
nia Cristina criaram o 
Game Show Poético
. Foi o momento de partilhar as produções dos alunos e testar o conhecimento de 
todos sobre os poemas lidos. As equipes foram formadas e quem não foi 
selecionado ficou na torcida. Claro que no final todo mundo ganhou em 
conhecimento.

[FOTO]

Aliás, a E. M. Maranhão é uma Escola de Leitores. Tem sempre uma atividade 
ligada à leitura acontecendo por lá. 
Leitura na Janela
é o momento de indicar o livro que leu ao colega;
Ilustrando seu poema preferido
 como os alunos do sexto ano fizeram com o Ou Isto ou Aquilo da Cecília Meireles
e a
 releitura dos provérbios
 trabalhados em agosto.

[FOTO]

Como Um Tijolo Só não Faz a Maranhão, projeto político pedagógico da escola, 
eles estão construindo dia a dia uma escola de excelência. Confiram estas e 
outras ações no blog 
Maranhão em Ação
. 

[FOTO]

Contate-nos
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angela.freitas@rioeduca.net

twitter 
@angeladario

facebook 
Angela Regina de Freitas

[FOTO]
tweet

blogsdeescolas
(402)

3ªcre
(223)

riodeleitores
(165)

jogos
(22)

<COMENTÁRIOS>
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Fome de leitura, iguaria poética, prato do dia: poesia... Que beleza de 
projeto!! Parabéns pela iniciativa da equipe técnico-pedagógica de VALORIZAR  e 
incentivar a leitura de textos poéticos. A poesia é necessária!! 
Profª Ana Lúcia F. Nóbrega
Postado por 
Ana Lúcia Fernandes Nóbrega
 em 03/10/2012 09:25
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 05/10/2012
<TÍTULO>
Uma História Especial

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, entrevistas, diadoprofessor.

A professora Fátima França já completou 40 anos de magistério e continua cheia 
de ideias e vontade de ensinar. Sua História é marcada com um toque especial. 
Confira!

Mais um outubro chegou. Hora de homenagear o profissional que forma todos os 
outros e merece nosso carinho sempre. É o trabalho dos professores que faz a 
revolução acontecer e estamos aqui para registrá-lo.
Hoje, vamos conhecer a professora 
Fátima França
, que chamou minha atenção pelas atividades publicadas no grupo da 
E. M. João Kopke
, escola em que está lotada. Mas a história dela começa muito antes.

[FOTO]

Potiguar de nascimento, mas de família cearense, ela viveu sua primeira inf
ncia às margens do Rio Purus, no Amazonas. Longe das lojas de brinquedos e de 
escolas regulares, ela aprendeu a ler com sua mãe e tias e a brincar com o que 
tivesse à mão em um seringal chamado Igualdade.

     Daí vem seu olhar especial sobre tudo 
que a maioria considera lixo. Ela acredita que tudo pode encontrar uma nova 
finalidade e recorda com carinho das atividades produzidas com suas turmas 
regulares e especiais. A Árvore de Natal, feita de guirlandas individuais 
reciclando CDs e o mural intitulado Cantarolendo por sua colega da Educação 
Especial Ana Viola são seus xodós. O Cantarolendo foi uma maneira de interagir 
com seus alunos através de m
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sicas infantis ou folclóricas, dobraduras e trechos das m
sicas como ela mesma nos explica: 
 Trabalhamos m
sicas e ritmos e pra cada m
sica eu criava uma dobradura. Enquanto ia fazendo a dobradura, íamos cantando 
com eles e pra eles, usando vários sons, batendo palmas, fazendo mímicas, 
gestos, dançando, balançando o corpo etc. Depois, eu escrevia parte da m
sica e colava a dobradura. Montamos o mural com m
sicas folclóricas e mais tarde repetimos a dose com m
sicas e dobraduras natalinas.

[FOTO]

Depois de anos trabalhando na E. M. Joaquim Ribeiro com turmas regulares, ela 
disse ter sido escolhida pela Educação Especial, segmento a que se dedica desde 
2006, na E. M. João Kopke, ambas na 3
 CRE. A paixão transparece ao postar os progressos de seus alunos. Cada pequena 
vitória é comemorada e cada produção exposta com orgulho. 

[FOTO]

O depoimento de sua amiga professora 
Rita Lusi
 Velozo
 nos conta um pouco de sua personalidade:

 Fátima França traduz a verdadeira essência do professor por vocação e que gosta
daquilo que faz. Está sempre de bem com a vida, em alto astral. Gosta de agregar
as pessoas. Mesmo não estando mais na E. M. Joaquim Ribeiro, mantém a memória da
escola reunindo as pessoas todo mês e mantendo em dia o grupo da escola na rede 
social. É muito criativa. Não me esqueço das sugestões de jogos e brinquedos que
ela me passava, quando eu estava com o Acelera e Progressão, feitos com papel, 
sucata, caixinha de fósforo, palitos...Ela já fazia reciclagem quando isto nem 
era moda! Já dá aula há muitos anos e nunca perde o 
pique
. E nos 
ltimos anos abraçou uma missão belíssima que é o seu trabalho com alunos 
especiais. Ela sempre fala deles com muito carinho e é visível o resultado 
positivo obtido com estes alunos. Fátima é uma pessoa de fé, 
fé em Deus, 
 na vida, no homem e no que virá ...
(parafraseando o poeta ) e merece os nossos parabéns por sua trajetória de vida!

[FOTO]

Ela diz que não é muito de tecnologia, mas, nas redes sociais, encontrou o 
prazer de registrar seu trabalho e lamenta não ter guardado lembranças dos 
livros feitos com as produções de seus alunos coladas em catálogos de 
cosméticos. O significado daquelas produções sobre os colegas de classe e sobre 
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a turma como um todo se perderam ou estarão guardados no fundo das gavetas 
daqueles meninos e meninas. Esse risco ela não corre mais, pois a tecnologia 
jamais substituirá o professor na vida dos alunos e
 nos ajuda a conhecer gente que cumpre sua missão com dedicação todos os dias. 

Professora Fátima França, prazer em conhecê-la! Parabéns por sua carreira!

Contate-nos

angela.freitas@rioeduca.net

twitter 
@angeladario

facebook 
Angela Regina de Freitas

[FOTO]
tweet

3ªcre
(223)

entrevistas
(28)
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diadoprofessor
(13)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns Prof. pelo seu belíssimo trabalho e confiança em seus alunos, a Classe 
especial é merecedora de pesoas Especiais como vc!
Postado por 
Fernanda dos Santos
 em 05/10/2012 08:17

Parabéns Fátima França por esta merecida homenagem! Que vc continue sendo esta 
professora especial mantendo esta alegria de viver e fazendo a diferença 
principalmente neste lindo trabalho. Educação inclusiva de verdade é isto, é dar
amor especial às pessoas especiais fazendo com que elas cresçam no amor e sejam 
educadas por quem acredita nelas, por quem escolheu este trabalho. Porque o 
professor por essência que trabalha e escolhe esta profissão por amor é 
capacitado por Deus e fará sempre o melhor: “Deus não escolhe os capacitados, 
mas capacita os escolhidos”. E eu sei bem o que quer dizer isto...Vc é o exemplo
deste versículo da Bíblia, pois sua origem humilde não foi obstáculo para que se
formasse e desse valor à educação e se tornasse esta grande professora. Estou 
com saudades também das piadas e anedotas que vc contava na hora do almoço na 
Joaquim Ribeiro ,rs...  Parabéns também à Ângela Freitas que fez esta linda 
postagem e sempre valoriza as pessoas e atividades das escolas da nossa CRE. Nos
dias de hoje em que há tanto desgaste pela pressão e problemas do cotidiano 
escolar é maravilhoso saber que temos uma pessoa iluminada como Ângela que se 
compraz com o sucesso de todos e sabe dar valor a este trabalho tão lindo que é 
o ofício de educar!
Postado por 
RITA LUSIÉ
 em 05/10/2012 12:50

Quando comecei a trabalhar na Escola Joaquim Ribeiro, a Fátima era Encarregada 
do Pessoal. Enfim, não podia mostrar sua verdadeira vocação. Quando saiu da 
Secretaria e continuou naquilo que ela tem de melhor: a relação carismática 
professora- aluno, é que vi que estava ao lado de uma pessoa especial. Ela se 
transformava a cada dia. Com sua amizade, compreensão, olhar de 
mãe,alegria,competência...Não estou mais nessa Escola, mas guardo na lembrança 
essa pessoa verdadeiramente merecedora de tantos elogios. Parabéns sempre, 
Fatima França!
Postado por 
Sônia Maria Naufel Vaz
 em 05/10/2012 15:58

Conheço a Fátima desde que eu estudava na E.M.Joaquim Ribeiro...Naquela época 
era a tia Fátima da escola!Hoje somos colegas de trabalho!!!Um exemplo!Parabéns 
Fátima!
Postado por 
Suzane
 em 05/10/2012 23:20
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Obrigada por suas palavras carinhosas, Rita Lusiè! Espero representar bem o belo
trabalho realizado na 3ª CRE.
Postado por 
Angela Regina de Freitas
 em 05/10/2012 23:43

muito merecida esta homenagem a profa Fatima, que conheci a anos atras qdo 
trabalhei na JR. Ja nesta epoca ela ja era um exemplo. Era aquela profa dedicada
q gostava do que fazia. Que fazia por amor realmente. Sempre mto criativa e alto
astral,admiravel de verdade. Qdo fui pra sala de aula, procurei me inspirar em 
professores exemplos pelos quais esbarrei e a Fatima foi uma delas. Parabens, 
Fatima, vc merece!
Postado por 
nair neta
 em 12/10/2012 13:32

Gosto muito do trabalho da professora Fátima pois trabalho no 
Educandário.Parabéns Professora!!!
Uma brincadeirinha...Vc continua pertinho do Rio Purus....é só descer a rua e 
visitar o Edi Educandário...Rua Purus s/nº...abçs!Angela
Postado por 
Angela
 em 17/10/2012 07:06
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 09/10/2012
<TÍTULO>
Brincando de Mercadinho, a Gente Aprende Mais!

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos, creches.

A Creche Municipal Sempre Vida Nise da Silveira está localizada em Jacarepaguá e
atende cerca de 150 crianças da Educação Infantil e Creche.

No mês de setembro, a creche desenvolveu um projeto envolvendo a organização de 
um minimercado .

[FOTO]

Aproveitando embalagens vazias e materiais recicláveis, as turmas do maternal da
Creche Municipal Sempre Vida Nise da Siveira vivenciaram uma nova experiência 
com a proposta de criação de um mercadinho. Inicialmente, numa rodinha, uma 
conversa muito simples sobre compras foi realizada:

- Quem já foi ao mercado?
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     - Com quem foi?

     - O que tem lá?

     - O que compraram?

     - O que a mãe (ou pai) usou para pagar 
as compras?

     - Quem vocês viram trabalhando lá? 
(profissionais)

[FOTO]

Depois de esgotada essa discussão inicial, as notas de dinheiro de brinquedo 
foram apresentadas. A professora da turma propôs que a turma brincasse de 
mercado e foi assim que as crianças organizaram no pátio alguns caixotes 
reutilizados, mesas e cadeiras com potes, caixinhas, frascos e embalagens vazias
de produtos presentes no nosso dia a dia. Também utilizaram sacolas de tecido 
para as compras.

[FOTO]

Enquanto brincavam livremente de comprar, vender e transportar suas compras, as 
crianças puderam desenvolver algumas noções de quantidade, tamanho, leitura de 
rótulos conhecidos, organização, troca, sistema monetário, profissões 

etc.

[FOTO]

Foi uma experiência criativa e bastante proveitosa que culminou com a visita ao 
mercadinho local.

Roberta Vitagliano
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robertavitagliano@rioeduca.net

twitter:
@robertacarmina

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php

[FOTO]
tweet

projetos
(334)

7ªcre
(192)
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creches
(89)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 11/10/2012
<TÍTULO>
Aprender Inglês É Divertido!

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos, inglês.

O CIEP Pablo Neruda está localizado em Jacarepaguá, na Taquara, e atende cerca 
de 750 alunos da Educação Infantil ao 6
 ano do Ensino Fundamental. No mês de setembro, os alunos desenvolveram, nas 
aulas de Inglês, atividades significativas que fazem parte do Programa Rio 
Criança Global .

[FOTO]

Visando aos eventos internacionais que acontecerão na nossa cidade, como a Copa 
2014 e Rio 2016, o projeto Rio Criança Global tem como objetivo principal 
introduzir a Língua Inglesa na vida dos alunos, proporcionando uma outra forma 
de comunicação. 

A professora de Inglês Elaine Pelinção usa a criatividade para que os alunos 
queiram aprender sempre mais. Além de várias m
sicas e do material didático específico para o Projeto Rio Criança Global, a 
professora utiliza obras da literatura infantil inglesa e até mesmo alimentos.

[FOTO]

Na turma 1.102, a professora Elaine trabalhou as cores através da leitura de 
títulos em inglês, promovendo a leitura participativa dos alunos.

Já na Turma 1.502, para fixar as estruturas gramaticais 
I eat...
 e 
I drink...
, a professora promoveu um delicioso lanche durante a aula, lembrando de falar 
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também sobre a import
ncia de uma alimentação saudável. Assim os alunos reproduziram as estruturas ao 
solicitar o lanche. Foi bem divertido!

[FOTO]

[FOTO]

O programa Rio Criança Global, criado em 2009 pela Prefeitura do Rio, por meio 
da Secretaria Municipal de Educação, tem como objetivo intensificar e estender o
ensino de inglês nas escolas da Prefeitura. Os alunos do 1
 ao 5
 Ano têm uma aula semanal do idioma, enquanto os estudantes do 6
 e 7
 Ano têm dois tempos semanais de inglês, com ênfase na conversação, totalizando 
400 mil alunos beneficiados pelo programa em 2012.

Em 2013, os alunos do 8
 Ano serão inseridos no programa e em 2014 será a vez dos estudantes do 9
 Ano. Para isso, a Secretaria Municipal de Educação vem investindo na 
contratação e na capacitação de professores de inglês. Desde 2010, 2.018 novos 
docentes da disciplina foram contratados. Além disso, aulas digitais de Inglês 
na Educopédia estão disponíveis para os alunos do 1
 ao 9
 Ano.

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

7ªcre
(192)

inglês
(3)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 01/10/2012
<TÍTULO>
Concurso Um Conto de Natal

<TAGS>
Tags: 
riodeleitores, concurso.

Seu Conto de Natal pode ser publicado na Educoteca! Participe!

Visando reconhecer a escola como um espaço de criação, a E/SUBTE/Educopédia e a
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     E/SUBE/CED/Gerência de Mídia-Educação 
propõem o Concurso de Contos que consiste na

     seleção de contos inéditos, com o tema 
Um Conto de Natal.

Poderão participar do concurso todos os alunos matriculados nas Unidades 
Escolares da Rede

     P
blica Municipal do Rio de Janeiro, em turmas de 6
 ao 9
 ano do Ensino Fundamental, do

     Autonomia Carioca (Acelera 2 e Acelera 
3) e do PEJA II e profissionais de ensino lotados nas

     Unidades Escolares e Creches.

Saiba mais...

Preencha o Formulário Abaixo para Formalizar sua Inscrição

[FOTO]
tweet
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riodeleitores
(165)

concurso
(16)

<COMENTÁRIOS>

Que legal!
Postado por 
Fatima Braga
 em 01/10/2012 19:37

Tenho dois contos e gostaria de publicar um deles, no entanto os dois forma 
publicados em um blog e um deles apresentado no programa Rádio Maluca. Nenhum 
foi publicado em livro ou inscrito em concurso. Eles poderiam concorrer?
Postado por 
Lenise Lopes
 em 24/10/2012 17:05
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 02/10/2012
<TÍTULO>
Dia Nacional do Folclore e Centenário de Luiz Gonzaga

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, gec, protagonismojuvenil.

No mês de agosto, o Ginásio Experimental Carioca Orsina da Fonseca comemorou o 
Dia Nacional do Folclore e o Centenário de Luiz Gonzaga. Os alunos realizaram 
pesquisas e produziram material sobre o tema.

A professora Fabiana Bianco, regente no GEC Orsina da Fonseca, conversou com a 
professora Renata Carvalho, representante do portal Rioeduca, na 2
CRE, e contou sobre o trabalho realizado na unidade escolar durante o mês que se
comemora do Dia Nacional do Folclore, 22 de agosto.

A professora Fabiana nos conta que as atividades começaram no mês de julho, 
quando os alunos da turma 1801 e alguns alunos das turmas 1703 e 1704, 
acompanhados por ela e pela professora Elaine, tiveram a oportunidade de visitar
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o Museu Casa do Pontal e participar de uma ciranda organizada pelos guias do 
museu. Nesta visita, os educandos conheceram todas as galerias e se maravilharam
com as obras confeccionadas em madeira, em argila e com areia colorida, além de 
terem conhecido a história da fundação do museu e de terem percebido a import
ncia desse espaço para a divulgação da nossa cultura.

[FOTO]

O objetivo deste trabalho foi aproximar os alunos da cultura brasileira, tão 
rica e diversificada e, com isto, resgatar a memória e a história de nosso povo.

Todo trabalho foi elaborado pelas professoras Fabiana Bianco Scoralick e Elaine 
da Silva Sá e executado pelas mesmas com as turmas 1701, 1704, 1801 e 1902, com 
a participação de alunos das turmas 1702, 1901 e 1903. A professora Maria 
Cristina Esteves, auxiliada pela professora Elizabeth Tupper Gil, desenvolveu 
atividades com a turma 1703.

Os alunos do sétimo ano do Ensino Fundamental pesquisaram sobre as lendas 
folclóricas e expuseram os resultados da pesquisa através de slides e vídeos.

Neste ano de 2012, comemoramos o centenário de Luiz Gonzaga, grande 
representante da cultura popular brasileira, e para homenageá-lo a turma 1703 
preparou, com muita criatividade, alguns cordéis.

O trabalho de produção de cordéis foi resultado de uma pesquisa sobre a vida de 
Luiz Gonzaga, de conversas sobre seu contexto histórico, da leitura e escuta de 
suas m
sicas, e, por fim, da pesquisa do gênero cordel, já objetivando a produção 
textual.

[FOTO]

[FOTO]

De acordo com as informações da professora Fabiana, a turma 1801 ficou 
encarregada de falar sobre Luiz Gonzaga, contando sua história e influência na 
cultura nacional. Além disto, a turma falou sobre a culinária e danças 
nordestinas. Os alunos também apresentaram um trabalho sobre Lampião e Maria 
Bonita, falaram sobre o artesanato no nordeste e as lutas e danças folclóricas 
que marcam a identidade brasileira. Encerraram as atividades dançando a m
sica 
Asa Branca
 em homenagem ao Rei do Baião.
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A professora Elaine Sá coreografou as danças que foram apresentadas no evento 
realizado na escola em comemoração ao Dia Nacional do Folclore, presenteando a 
plateia com um belo show e a turma 1902 dançou uma bela quadrilha alegrando a 
todos os que estavam presentes.

[FOTO]

Na comemoração do Dia Nacional do Folclore e Centenário de Luiz Gonzaga, foi 
apresentado, pelos alunos, o auto do Bumba Meu Boi. Assista no vídeo abaixo aos 
momentos desta apresentação.
[VÍDEO]

Parabéns aos professores e alunos do Ginásio Experimental Carioca Orsina da 
Fonseca, pela realização destas atividades que proporcionaram conhecimento e 
valorização da cultura brasileira.

Clique 
aqui
 e conheça o blog do GEC Orsina da Fonseca.

Professor, o portal Rioeduca é um espaço feito por e para professores. Participe
também! Entre em contato com o 
representante
 de sua CRE para divulgar o blog ou projetos desenvolvidos por sua escola.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Contato:

     Professora Renata Carvalho 
 Representante do Rioeduca, na 2
CRE

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet
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2ªcre
(192)

protagonismojuvenil
(73)

gec
(66)

<COMENTÁRIOS>

Foi um dia maravilhoso!! Parabéns às professoras que arrasaram desenvolvendo o 
projeto e aos alunos que deram um show!! Valeu ORsina!!
Postado por 
Maria Cristina Zamith
 em 02/10/2012 09:37

Renata, agradeço em nome de toda equipe pela publicação de nosso trabalho. É 
sempre bom desenvolver projetos que integrem os alunos à cultura brasileira. 
Todos estão de parabéns!
Postado por 
Fabiana Bianco Scoralick
 em 02/10/2012 15:22

Fico muito feliz ao ver o resultado deste trabalho maravilhoso. Onde está 
presente a essência do Ginásio Experimental Carioca Orsina da Fonseca: cultura, 
excelência acadêmica e muito protagonismo juvenil. Parabéns a todos que 
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contribuíram para  o sucesso deste  trabalho!
Postado por 
Rose Emilia Antunes
 em 02/10/2012 16:05

Queridas Professoras, parabéns pela mobilização, ação protaginista, que lhes 
movem, apesar de todos os entraves. É lindo ver jovens se expondo e acreditando 
no apoio de suas professoras. No vídeo, vi a atenção e generosidade que a 
Fabiana estava com os meninos. Tudo tinha que dar certo, e deu, porque eles 
merecem o esforço que tiveram. Parabéns alunos, a gente só aprende fazendo! Isto
é Protagonismo.
Parabéns ao GEC!
Postado por 
Lindomar Araujo
 em 06/10/2012 17:27
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 02/10/2012
<TÍTULO>
Cientistas da Atenas

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescola, escolasdoamanhã, cientistasdoamanhã.

A E. M. Atenas da 9
 Coordenadoria Regional de Educação vem apresentar sua Feira de Ciências que foi
um sucesso com várias experiências do Programa Cientistas do Amanhã que são 
desenvolvidas na Unidade Escolar durante o ano.

[FOTO]

O Programa 
Cientistas do Amanhã
 chegou à Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro no segundo semestre de 
2009, está nas Escolas do Amanhã e nas de alto IDEB. O objetivo é fazer com que 
as crianças tenham uma experiência motivadora e instigante na área de Ciências.

[FOTO]

O trabalho é realizado em Unidades Temáticas distribuídas em três trimestres ao 
longo do ano.

Cada Unidade contém 16 aulas e um tema gerador:

1
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 ano : Animais - Água - Luz, Cores e Sombras

2
 ano: Seres Vivos - Ar - Vida das Plantas

3
 ano: Ciclos de Vida
 - Transformações 
 Solo

4
 ano: Tempo e Clima - Rochas e Minerais - Corpo humano

5
 ano: Ecossistemas - Vida dos Animais - Terra, Sol e Lua

A Feira de Ciências foi baseada nas Unidades Temáticas já trabalhadas, onde os 
alunos explanaram os conte
dos assimilados durante as aulas.

No
 1
 ano 
os alunos apresentaram as Unidades do
 Módulo I - Animais
, o ciclo de vida dos tenébrios, bem como as larvas e besouros conservados em 
álcool. No
 Módulo II 
 Água
, além do experimento para descobrir o que se mistura com a água (corante, 
areia, sal, óleo) e o que acontece quando colocamos objetos na água: boia ou 
afunda?

[FOTO]

O 
2
 ano 
se deteve nas 
Unidades Ar 
com o experimento 
Como encher a bexiga dentro da garrafa?
 e Vida das Plantas: 
Do que as plantas precisam?
 Observação do feijoeiro; vegetais que nascem do plantio de semente.

[FOTO]

Contaram
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 também com a participação da 
Classe Especial
.

[FOTO]

O
 3
 ano 
falou das 
Transformações
 ocorridas em determinados materiais: a dobradura, o ovo frito, a fruta podre, a
pipoca, são resultados de transformações ocorridas no nosso dia a dia.
 Apresentaram também 
Como fazer massinha?

[FOTO]

O 
4
 ano 
mostrou o aprendizado sobre os 
Processos de Formação das Rochas e Minerais
; e por meio da lupa, observaram amostras de diferentes materiais. As rochas 
podem ser feitas de um, dois, três ou muitos minerais misturados. Sendo assim, 
foram expostas amostras de várias rochas e minerais com diferentes formações, 
cores e texturas.

[FOTO]

O 
5
 ano
 apresentou os 
Diferentes Tipos de Vegetação dos Biomas Brasileiros 
que são determinados pelos componentes abióticos, ou seja, o tipo do solo, a 
quantidade de água e luz, as temperaturas ao longo do ano e os ventos, entre 
outros fatores, representando-os através de belíssimas maquetes:

[FOTO]

Termo de origem indígena que significa em tupi-guarani mata clara e aberta.

[FOTO]

A principal característica do Pampas é sua vegetação herbácea e embora pareça um
ambiente pouco diverso, existem mais de 400 espécies de gramíneas e outros seres
vivos neste bioma.
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[FOTO]

Formado por diversos ecossistemas, desde campos de aspecto semelhante a um 
capinzal

     até áreas com árvores, é o segundo maior
bioma do Brasil.

[FOTO]

É considerada um hotspot, ou seja, um dos mais importantes biomas do planeta,

     encontrada ao longo da costa brasileira,
do Nordeste ao Sul do país.

[FOTO]

O maior bioma brasileiro, tem a maior reserva de diversidade biológica de todo o
mundo. Abrange os estados do Pará, Amapá, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato 
Grosso

     e parte do Maranhão.

[FOTO]

O bioma do Pantanal encontra-se em uma grande planície brasileira. Sua principal
característica é a presença de dois períodos bem demarcados: o das inundações e 
o da seca.

As atividades de escrita são usadas nas aulas como registro de acompanhamento e 
construção de um conhecimento que está sendo pesquisado ou investigado. Tais 
registros são feitos no
Diário do Cientista
 que é confeccionado por cada professor de acordo com as características e a 
demanda de cada turma.

[FOTO]

A leitura e a escrita nas aulas de Ciências permeiam diferentes linguagens como 
m
sica, jogos, histórias, dramatização, consolidando de forma l
dica a alfabetização, como nesta atividade realizada pela 
professora Alcione Reis, turma 1.101 
e exposta na Feira de Ciências onde após vários experimentos com o tema gerador 
Água
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, foi realizada a escrita da m
sica 
Dona Aranha
, bem como registro através de desenho e dramatização realizada em aula, desta 
forma consolidou-se vários conceitos como ciclo da água e a import
ncia da chuva para o meio ambiente, de forma l
dica e prazerosa.

[FOTO]

Seguindo a linha da articulação de diversas áreas do conhecimento, a 
professora Solange Alves, turma 1.103
 construiu com sua turma um texto coletivo a partir da temática 
Água
 vivenciada no módulo II do programa.

[FOTO]

Parabéns a equipe da E. M. Atenas por estar mais uma vez compartilhando conosco 
suas atividades nos encantando e enriquecendo com um trabalho belíssimo.

Esta e outras atividades da E. M. Atenas podem
ser acompanhadas no Blog da escola.

[FOTO]

Contatos da Representante da 9
 CRE:

     Prof
 Márcia Cristina Alves

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

     Tel.: 94420157

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

blogdeescola
(73)

escolasdoamanhã
(15)

cientistasdoamanhã
(1)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns E.M.Atenas pela Feira de Ciências e pelos lindos trabalhos dos 
alunos.Amei!!!!!!!!!! Showwww!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 02/10/2012 12:12

Parabéns a Equipe da E.M. Atenas que realiza diversas atividades de incentivo e 
investigação promovendo um desenvolvimento pleno aos pequeninos. Show!
Postado por 
RENATA FLAVIA MARINHO ALBUDANE
 em 02/10/2012 12:25

Parabéns pelos trabalhos maravilhosos.
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Postado por 
maria josilda
 em 25/10/2012 20:29
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 03/10/2012
<TÍTULO>
Direitos e Deveres: Exercício de Cidadania

<TAGS>
Tags: 
6ª cre, educopédia.
A professora Mara Malheiros, da Escola Municipal Thomas Jefferson, realizou com 
a turma 1.501 um trabalho voltado para a construção de noções de justiça e 
responsabilidade social através do livro Se Criança Governasse o Mundo, de 
Marcelo Xavier.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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educopédia
(86)

6ª cre
(1)

<COMENTÁRIOS>

Que belo projeto! Nosso PPP é "Para que a escola nos dê cidadãos" e gostamos 
muito do trabalho desenvolvido por essa UE.
Postado por 
EM Gastão Monteiro Moutinho
 em 03/10/2012 08:52

Parabéns pelo trabalho !!! Nossos alunos precisam ter espaço garantido para 
discussões, debates e compartilhamento de informações sobre questões políticas, 
porque é de pequeno que se aprende a escolher o seu representante de forma 
consciente e responsável.
Postado por 
Júlia Mendes
 em 03/10/2012 15:54

Parabéns a professora Mara pelo lindo trabalho que está sendo desenvolvido. Uma 
profissional de excelência que faz o trabalho acontecer. A ideia de realizar o 
trabalho da informática educativa com a literatura traz um diferencial enorme e 
resulta num aprendizado de qualidade. Parabéns Mara!
Postado por 
Tatiana Eliza Gomes de Carvalho
 em 03/10/2012 16:05

Parabéns à Mara! Eu, da Thomas Jefferson, tenho orgulho de tê-la como colega de 
trabalho na mesma unidade, parceira para troca de ideias e incentivadora 
constante do uso das plataformas e recursos digitais. Sua responsabilidade e 
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compromisso são visíveis em sua postura.
Que possamos sempre contagiar nossos alunos com a alegria do aprendizado e 
incluí-los nas questões sociais.
Postado por 
Suellen Rocha
 em 03/10/2012 17:36

Parabéns, belo trabalho! "Cidadania: direito de ter direito".
Postado por 
Joice Rodrigues
 em 03/10/2012 20:17

Parabéns pelo maravilhoso trabalho, Professora Mara!
São de iniciativas assim que precisamos!
Postado por 
Aline Menduiña Calil
 em 03/10/2012 21:11

Parabéns, Mara, pelo excelente trabalho realizado com a sua turma!!!!
Postado por 
Andréa Rodrigues
 em 03/10/2012 21:12

Parabéns à Profa. Mara, sempre competente e dedicada!
Postado por 
Amanda
 em 03/10/2012 22:15

Maravilhoso trabalho realizado com nossos alunos tão carentes de informação. 
Parabéns Mara pela grandeza da proposta, pelo entusiasmo que demonstra, pelo 
trabalho que realiza. Bjs
Postado por 
KATIA BARBOZA
 em 04/10/2012 19:50

Mara, nosso orgulho !!! Parabéns Mara, excelente trabalho !!!
Postado por 
Adonias Ribeiro
 em 04/10/2012 21:38

Parabéns amiga! Essa é só mais uma prova da sua competência e da sua capacidade 
de fazer excelentes trabalhos!! Q Deus continue te abençoando e te dando forças 
para continuar trabalhando dessa forma brilhante!!!
Postado por 
Marilene
 em 06/10/2012 14:44
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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Segunda-feira, 24/12/2012
<TÍTULO>
padrão de postagem (novo) enviado em 12.10.2012

<TAGS>
Tags: 
família.

     APAGUE ESTA LINHA E DIGITE SEU TEXTO

[FOTO]
tweet

família
(2)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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Sexta-feira, 19/10/2012
<TÍTULO>
O Cabelo de Lelê e o Desfile de Penteados Afros

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, blogdeescolas.

Um livro é uma beleza... É o começo de novas descobertas como uma caixa mágica 
que guarda muitas histórias fantásticas. 

Histórias fazem parte da nossa vida desde que nascemos. Quando crianças, 
começamos a viver num mundo de fantasia, de alegria, de descobertas, de 
aprendizado. As Salas de Leituras têm uma grande responsabilidade nesse sentido,
estimulando a criatividade, o pensamento crítico, a reflexão.

E nesse contexto de novos aprendizados, apresentamos um trabalho interessante 
que a professora Margareth Knupffer vem desenvolvendo na Sala de Leitura da 
Escola Municipal Irã.

Ouvindo e Desenhando Histórias

Desde a semana em que foi comemorada a Abolição da Escravatura na E.M. Irã, 
alunos participam de atividades que os fazem refletir sobre o negro em nossa 
sociedade, principalmente sobre o preconceito, buscando valorizar o que há de 
belo em cada um. 

Para isso os alunos ouviram a história 
O Cabelo de Lelê
, de Valéria Belém. A partir dessa leitura, os alunos fizeram desenhos 
maravilhosos da personagem.

Os alunos maiores acompanharam a leitura do conto 
As Mãos dos Pretos
, do livro 
Contos Africanos dos Países de Língua Portuguesa
, Ed. Ática, uma história sobre a igualdade dos homens, para além das suas 
cores.

Como foi rica a discussão!
 (professora Margareth Knupffer)

[FOTO]

[FOTO]
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Após a leitura da historia 
os alunos contornaram suas mãos e dentro delas deixaram uma pequena mensagem em 
forma de quadrinha contra o preconceito...

[FOTO]

E
para culminar nossas atividades fizemos um belíssimo desfile de penteados afros
, finaliza a professora.

Vamos conferir!

[FOTO]

[FOTO]

As palavras são portas e janelas. Se debruçamos e reparamos nos inscrevemos na 
paisagem. Se destrancamos as portas, o enredo do universo nos visita. Ler é 
somar-se ao mundo, é iluminar-se com a claridade do já decifrado. Escrever é 
dividir-se. Cada palavra descortina um horizonte, cada frase anuncia outra 
estação. E os olhos, tomando das rédeas, abrem caminhos, entre linhas, para as 
viagens do pensamento. O livro é passaporte, é bilhete de partida.

Bartolomeu Campos Queirós

A
Escola Municipal Irã está situada a Rua São Leonardo, bairro Vista Alegre, e foi
fundada em 18/08/1959 pelo prefeito Dr. José Joaquim Sá Freire Alvim.

Como gestoras as professoras Marli Torres Kovaliauskas e L
cia Maria Gomes, assessoradas pela grande equipe de professores e funcionários.

Parabéns a professora Margareth Knupffer e aos alunos das turmas que 
participaram deste evento multicultural!

Conheçam e comentem nos Blogs:

Escola Municipal Irã
http://escolaira.blogspot.com.br/

Sala de Leitura da Escola Municipal Irã
http://www.saladeleituraira.blogspot.com.br/
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Escolas e professores participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e/ou atividades que 
impactaram a aprendizagem de seus alunos. Clique 
aqui
 para saber o e-mail do representante
.

Regina Bizarro é Professora da Rede Municipal e Representante do Rioeduca na 5
CRE

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

Facebook: 

rebiza

[FOTO]

5ªcre
(268)

blogdeescolas
(54)
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 19/10/2012 19:57

O portal Rioeduca está proporcionando a todos nós uma excelente oportunidade de 
troca de experiências. As escolas estão desenvolvendo trabalhos lindíssimos!
Postado por 
Margareth Knupfer
 em 20/10/2012 11:33

Mais um belíssimo trabalho da  escola, desenvolvido pela Profª Margareth, que só
nos orgulha ! Os alunos sempre muito participativos nas aulas da leitura , vão 
aprendendo valores importantes : respeito à diversidade, tolerância, amor ao 
próximo.... Lindo!Parabéns!
Postado por 
Ellen Fernandes
 em 20/10/2012 14:47

Parabéns pelo belo trabalho.Bjs Silvia (GEC Mario Paulo de Brito
Postado por 
silvia santos Amorim
 em 20/10/2012 16:17

Queridas, vcs não sabem a alegria de ver que estão interagindo com o Portal 
Rioeduca. Este Portal está sendo muito importante na apresentação ao Mundo dos 
trabalhos dos professores de toda rede municipal/RJ. Nosso desejo é 
disponibilizar projetos e atividades que impactaram a aprendizagem dos alunos, 
assim como este trabalho apresentado. Parabéns a profª Margareth e  a Escola 
Municipal Irã, escola que meu filho estudou do 2º ao 5º ano. Bjs nos corações!
Postado por 
Regina Bizarro
 em 20/10/2012 20:58

Adorei o trabalho da prof. muito rico em cultura e valorização! Parabéns pela 
iniciativa, todas as escolas deveriam abrir espaço para essa cultura rica e 
bela!!!
Postado por 
Fernanda dos Santos de Oliveira
 em 22/10/2012 08:22

Adorei o trabalho da prof. muito rico em cultura e valorização! Parabéns pela 
iniciativa, todas as escolas deveriam abrir espaço para essa cultura rica e 
bela!!!
Postado por 
Fernanda Oliveira
 em 22/10/2012 08:37
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 02/10/2012
<TÍTULO>
Professora por Vocação (Post transf para Blog Professor)

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, entrevistas.

Carolina Albuquerque é professora de Inglês da rede municipal de ensino desde 
março. No entanto, já atuava anteriormente em escolas e cursos particulares. Sua
vocação para ser professora vem da inf
ncia, quando uma das suas brincadeiras favoritas era brincar de escolinha.

[FOTO]

A professora Carolina Albuquerque trabalha atualmente em duas escolas da rede: 
E. M. Embaixador Dias Carneiro, com turmas de 6
, 7
 e 8
 anos e na
 E.M. Avertano Rocha, com turmas do primeiro segmento do Ensino Fundamental. Em 
entrevista ao Rioeduca, ela contou que em 2005, logo após o nascimento de sua
filha, conversou com sua mãe e disse que tinha vontade mesmo de ser professora, 
que se sentia incompleta na área do Direito, onde se formou inicialmente. 

Sobre a vocação para o magistério, Carolina lembra dos tempos de inf
ncia e relata que havia uma biblioteca no prédio em que
 morava e
que ela 
e alguns amigos gostavam de preparar aulas e ensinar as crianças mais novas. 
Sempre gostei muito da língua portuguesa, porém aos 17 anos optei por fazer 
vestibular para Direito por ser uma carreira que eu admiro e poderia utilizar o 
Português de que tanto gosto.

Segundo a professora, o que
 realmente gostava era de passar
 um pouco do seu conhecimento a outras pessoas e assim contribuir e acrescentar.
Antes, já havia dado aulas particulares de Língua Portuguesa e de matemática, 
preparando uma aluna para o concurso do Colégio Militar. Seguindo o conselho da 
mãe, Carolina se licenciou então
em Letras 
 Português/Inglês.

[FOTO]
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Continuando a entrevista, o Rioeduca perguntou:

Como faz o planejamento das suas aulas? Quais os recursos pedagógicos que 
costuma utilizar?
 Como utiliza as novas tecnologias em suas aulas? 

Tenho um cronograma em um caderno com o que pretendo fazer em cada dia. Planejo 
minhas aulas utilizando muito a internet e os sites da Educopedia e da Learning 
Factory. Como sou professora de Inglês tenho muitos recursos disponíveis para o 
ensino da língua na internet. Procuro mostrar a real aplicabilidade da língua 
inglesa para eles, levando m
sicas e até poemas de escritores da literatura americana como Edgar Allan Poe. 
Criei um grupo no Facebook intitulado 
Grupo de Inglês Embaixador Dias Carneiro
. Lá, posto videoclipes, poemas, pensamentos, reportagens e links de sites de 
ensino da língua inglesa. 

Quais as 
ltimas mudanças significativas positivas que vê na Educação Carioca? 

A implementação de recursos tecnológicos tanto nas salas de aula quanto a 
criação do site Educopedia é uma mudança necessária devido a nossa realidade e a
globalização. O fim da aprovação automática também é outra mudança significativa
para a Educação. O aluno precisa sentir que terá uma punição caso ele não 
acompanhe a disciplina e a conduta escolar. Precisa saber que tem que estudar e 
aí fazer a parte dele para alcançar os resultados. Não adianta passar a mão na 
cabeça deles, pois a vida não é assim. Nós, enquanto adultos, se não 
desempenharmos bem nossa função em nosso emprego, não somos dispensados?

Qual o maior desafio que enfrenta/enfrentou enquanto professora? Como costuma 
lidar com esses desafios? Como tem sido sua experiência como professora da rede 
municipal? 

Minha experiência tem sido por demais proveitosa. Cada dia aprendo um pouco mais
com meus alunos. Aprendo a ser paciente, a saber ouvir, bem como a dar limites 
muitas vezes.
 Há dias que é muito difícil, muito desgastante, onde perco a paciência mesmo! 
Porém, a realidade de muitos deles é dura. Crianças e adolescentes que passam e 
vivem situações inimagináveis para alguns de nós. Não justifica, mas explica um 
mau comportamento, uma agressividade maior por parte de algum aluno. É aí que 
tento ter jogo de cintura. Enfrento desafios todos os dias. Manter uma turma de 
crianças e adolescentes controlada e convivendo pacificamente em uma sala é 
complicado. Citando um exemplo: tenho uma aluna que tinha mania de bater nos 
meninos. Toda aula algum deles reclamava que havia apanhado dela. Parei a aula e
a chamei para conversar do lado de fora da sala. Disse-lhe que não é só
 por que ela é menina pode ficar batendo nos garotos, pois uma hora um deles vai
se irritar e acabar revidando. Perguntei se ela achava certo homem que agride 
mulher. Claro que ela disse que não. E falei a ela: pois você está fazendo o 
mesmo com eles! Até agora, não recebi mais reclamação de ninguém apanhando 
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dela...

Ao expor sua opinião em uma rede social, há alguns dias atrás, gerando quase 300
comentários, dizendo que ... 
professor tem que saber lidar com situações, ter jogo de cintura, ser mediador, 
apaziguar 
nimos... EDUCAR,
além de ensinar. A educação não vem só de casa, não, como muitos dizem...
 Qual seria o papel efetivamente dos responsáveis na educação/ensino dos filhos 
na escola? E dos professores? 

Educar é difícil e dá muito trabalho. E isso quando se trata de nossos próprios 
filhos. Imagina participar da educação de crianças que não são nossos filhos? É 
uma tarefa dura, árdua e que gera uma responsabilidade dobrada. Nos dias atuais,
muitos pais e mães passam o dia fora de casa trabalhando, e muitas crianças 
acabam ficando sozinhas em casa ou com irmãos/irmãs mais velhos. Ao chegar à 
escola, vão querer procurar chamar atenção, pois não a tem dentro de casa. 
Procuro olhar para os meus alunos como indivíduos 
nicos que são, e não como apenas mais um n
mero na chamada. São 40, 50 pessoas dentro de uma sala, com personalidades 
diferentes, histórias de vida diferentes tendo que conviver uns com os outros da
maneira mais harmônica possível, durante 4 horas e meia, 5 dias na semana. E eu 
estou inserida nesse meio. Acho que seria hipocrisia da minha parte apenas estar
ali para ensinar. Presenciar uma má conduta e me calar, por ser a educação, 
apenas dever da família. Por isso, acredito que a família em conjunto com a 
escola deve educar, sim. Não acho válido esse jogo de empurra-empurra: a escola 
diz que educar é dever da família, e a família diz que a educação é obrigação da
escola. Tanto as famílias quanto a escola devem estar em sintonia para que o 
prejudicado não seja nossos alunos. Realmente, muitos alunos não recebem 
qualquer tipo de orientação da família. Aí é que a escola deveria ter um papel 
reforçado, não só com o trabalho dos professores, mas de psicólogos e 
psicopedagogos. Do contrário, enquanto os dois lados quiserem lavar suas mãos e 
nada fazer, crianças e adolescentes crescem sem qualquer tipo de orientação, 
achando que podem fazer o que querem, na hora que querem, falar da maneira que 
quiserem, achando que são donos do mundo. 

O que considera importante para o professor ser bem sucedido e realizado em sua 
profissão? 

Assim como em toda e qualquer profissão, um professor precisa de reconhecimento.
Precisa ser valorizado. Precisa de apoio e suporte de seus superiores para 
desempenhar bem sua função. Precisa de locais adequadas para trabalhar. Precisa 
ser respeitado. Precisa de bons salários para se sentir estimulado e 
recompensado pelo que faz. Isso tanto na rede p
blica quanto na privada. Hoje em dia ouço dizer que para ser professor, é só por
vocação, já que o salário não compensa. Um professor para conseguir pagar suas 
contas no final do mês e ter o mínimo desejável acaba trabalhando muito mais que
40 horas semanais, como é de regra. Professor trabalha, além de tudo, em casa, 
preparando aula, formulando provas e corrigindo-as. E aí me pergunto: será que 
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decidi ser professora por vocação mesmo? Sim, foi. Quando escolhi essa profissão
sabia de todos os contras que ela tem. Sabia do salário baixo, fazia uma ideia 
de como era o comportamento dos alunos... Todos que permanecem como professores 
são por que realmente amam o que fazem. Ninguém aguentaria passar por tudo isso 
sem amar muito. Sem ter vocação. Só que isso não significa aceitar ser 
desvalorizado, desmerecido ou desrespeitado. Já disse uma vez e volto a repetir:
na minha opinião, quem deveria ter o maior salário de um país deveriam ser as 
professoras de ensino fundamental I. Aquelas que nos ensinaram, a todos, a ler e
escrever. Que nos ensinaram que devemos emprestar nossos brinquedos aos colegas.
Que não devemos fazer fofoca do colega. Que não se resolve as coisas brigando...
Que nos educaram também! 

Pensando em futuro, como vê e o que espera da Educação?

Procuro me manter otimista e acreditar que teremos uma Educação exemplar a ser 
seguida em muitos países. Ideias existem aos montes, as melhores possíveis. 
Precisa-se é adaptá-las á realidade não só carioca, mas brasileira. Precisamos 
de ordem e método. Nossos professores são guerreiros. Escolheram essa profissão 
por amor, sim. Muitos são especializados, possuem pós-graduação, mestrado, 
doutorado, certificados internacionais. Nossos professores não são acomodados. 
Porém não são incentivados e estimulados. Hoje parece que o professor carrega a 
culpa de tudo de ruim que acontece. E já que isso acontece e ele não é 
valorizado, vira um círculo vicioso. Não adianta tampar o sol com a peneira. Os 
n
meros hoje não refletem a realidade. O nível dos alunos ainda está muito baixo. 
O desenvolvimento dos professores, a meu ver, é uma das condições para o 
desenvolvimento de uma escola. Não adianta fazer reformas, inovações, aplicar 
toda tecnologia disponível no mundo em sala de aula sem investir na mão de obra 
primordial que fará com que
 tudo se encaixe e progrida: o professor.

[FOTO]

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

     E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

     RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: 
QUEM SOMOS NÓS?
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http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php

Roberta Vitagliano

robertavitagliano@rioeduca.net

twitter: @robertacarmina

[FOTO]
tweet

7ªcre
(192)

entrevistas
(28)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns Professora Carolina Albuquerque pelo excelente trabalho realizado na 
E.M. Avertano Rocha.
Postado por 
Helena(by troia)
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 em 28/04/2013 23:19
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 07/09/2012
<TÍTULO>
Evolução do IDEB 2011 na 5ª  CRE  (Post transf. blog Professor)

<TAGS>
Tags: 
ideb, entrevistas.

A evolução do IDEB 2011, segundo resultados gerais veiculado em agosto de 2012, 
através da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, foi muito satisfatória. Nesta
publicação, conheceremos mais um pouquinho do IDEB, além de mostrarmos
escolas que mais evoluíram na 5
 CRE e três
que tiveram suas metas superadas.

IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado em 2007 para 
medir a qualidade de cada escola e de cada rede de ensino. O indicador é 
calculado com base no desempenho do estudante em avaliações do INEP e em taxas 
de aprovação. Assim, para que o IDEB de uma escola ou rede cresça é preciso que 
o aluno aprenda, não repita o ano e frequente as aulas. 

O
 IDEB é medido a cada dois anos e o objetivo é que o país, a partir do alcance 
das metas municipais e estaduais, tenha nota 6 [seis] em 2022 
 correspondente à qualidade do ensino em países desenvolvidos. 

Pa

ra que pais e responsáveis acompanhem o desempenho da escola de seus filhos, 
basta verificar o IDEB da instituição, que é apresentado numa escala de zero a 
dez. Da mesma forma, gestores acompanham o trabalho das Secretarias Municipais e
Estaduais pela melhoria da educação.

A cidade do Rio de Janeiro está entre as cinco melhores capitais do País no 
Ensino Fundamental. Os avanços surgem dois anos após a implantação de programas 
para a melhoria do ensino nas escolas, como um intensivo e contínuo programa de 
Reforço Escolar, que vem corrigindo os déficits de aprendizagem, principalmente 
nos anos finais, com apoio incondicional dos professores da rede.

Nesta publicação, veremos algumas escolas que superaram suas
metas,
porém,
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na 5
 CRE e em toda rede municipal, muitas
com este índice maior do que
o
projetado para 2022.

Escolas que mais evoluíram na 5
 CRE

Segundo os resultados gerais do IDEB 2011, as escolas que mais evoluíram
na 5
 CRE, são:

[FOTO]

A 5
 Coordenadoria de Educação está de parabéns. 

Escolas e professores superando seus próprios desafios!

Superando Obstáculos

Três
escolas

se propuseram ser entrevistadas para relatar
como superaram obstáculos. 

São elas: E. M. Conde Pereira Carneiro, E. M. Albert Sabin e Rosa Bettiato 
Záttera.

Escola Municipal Conde Pereira Carneiro

[FOTO]

O IDEB da escola em 2009 foi de
2.9 e
em 2011 foi de 3.4.

Segundo a direção da escola, as dificuldades enfrentadas foram carência de 
professores, falta de compromisso dos alunos, ausência da família e falta do 
hábito de estudo. 

Conseguimos ampliar o quadro de professores com a chegada de novos concursados, 
trabalhamos a responsabilidade dos alunos através de simulados, premiação por 
frequência com passeios, e as reuniões de responsáveis aos sábados que trouxeram
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um maior n
mero dos mesmos à escola. O empenho dos profissionais em garantir uma educação 
de qualidade foi o que nos levou a essa meta no IDEB/2011
, relata a direção.

Como proposta de trabalho para superar a meta de 2009, a escola teve como 
pilares responsabilidade, assiduidade e participação de todos. 

O reconhecimento do trabalho realizado por toda a equipe da escola nos mostra 
que o caminho que escolhemos nos levará ao sucesso
, finaliza a direção da escola.

Escola Municipal Albert Sabin

[FOTO]

Em entrevista concedida ao Portal Rioeduca, a diretora
Maria Aparecida Fiocchi falou sobre
propósitos de superação da E. M. Albert, que em 2009
atingiu o índice 6.1 e em 2011 

o
índice 6.6, chegando no percentual projetado pelo IDEB para 2022.

Rioeduca/5
 CRE: 
Quais as dificuldades enfrentadas ao longo deste processo de conquista? Como 
foram superadas?

E. M. A. S.: 
Uma das maiores dificuldades encontradas foi conseguir trabalhar o conte
do na linguagem das questões da prova. É um desafio, porque o que percebemos 
muitas vezes é que o aluno sabe aquele conte
do, mas erra por não entender a forma como foi solicitado. Já houve avanços 
nesse sentido.

Rioeduca/5
 CRE: 
A que se deve o desfecho de sucesso no IDEB? A escola criou alguma estratégia 
especial?

E. M. A. S.:
 Houve um investimento por parte de todos, mas principalmente pelos professores 
em se planejar para trabalhar o que era necessário.

Rioeduca/5
 CRE: 
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Quais os pilares que a Escola teve como proposta de trabalho para conseguir 
ultrapassar a meta?

E. M. A. S.: 
Acreditar no potencial do aluno e do professor. Acredito que foi principalmente 
o investimento e dedicação do professor em fazer um bom trabalho, drioorizando o
mais importante.

Rioeduca/5
 CRE
: Como a equipe da Escola se sente ao saber do bom desempenho da unidade escolar
no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
 IDEB?

E. M. A. S.:
 Ficamos felizes, ganhar o prêmio é muito bom e saber que seus alunos saíram-se 
bem é muito satisfatório. Fizemos questão de parabenizar cada professor e 
funcionário da escola para que todos se sintam parte deste processo.

Blog da E. M. 
Albert Sabin 
http://emsabin2011.blogsppot.com

Escola Municipal Rosa Bettiato Záttera

[FOTO]

Em 2009, a E. M. Rosa Bettiato Záttera
 atingiu a meta
no 5
 ano
= 4.2 e no 9
 ano
 =
3.1. Já em 2011, a meta foi elevada no 5
 ano para 5.3 e no
9
 ano para 3.8.

Percepção das dificuldades enfrentadas ao longo desse processo de conquistas e 
superação:

Em primeiro lugar, o n
mero de DR era muito grande, o que causava uma alta rotatividade de docentes, 
prejudicando a continuidade dos trabalhos. Hoje, praticamente, todos os 
professores são da Escola. Havia um desrespeito grande de horário e uso do 
uniforme por parte dos alunos. Entretanto, a violência não fazia parte do dia a 
dia da UE. Para tanto, foi necessário ganhar a confiança dos responsáveis, e 
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fazer um trabalho de conscientização da Escola, como um todo, e investir mais no
aluno, fazendo com que enxergasse a responsabilidade sobre o seu futuro. Outro 
fator grave foi - e continua sendo - a violência no entorno da Escola. Esta 
apresenta um crescimento, prejudicando a tranquilidade e o foco dos educandos na
aprendizagem.

Desfecho de sucesso no IDEB e estratégia especial criada pela escola:

Não criamos nenhuma estratégia especial visando ao IDEB. A nossa preocupação 
sempre foi a melhoria das nossas práticas diárias, melhorando-as e revendo-as 
continuamente
.

Pilares que a Escola tem como proposta de trabalho, visando ultrapassar a meta:

Conscientização, União, Trabalho e Respeito m
tuo
.

Sensação da e equipe da Escola em relação ao bom desempenho no Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica 
 IDEB:

Todos da Comunidade Escolar estamos muito gratificados por saber que trilhamos o
caminho em direção às metas propostas desde que assumimos a UE, em 2009. Dentre 
elas, a de realizar uma Educação centrada na Excelência e Qualidade do Ensino. 
Além do mais, os Projetos implantados pela SME vieram ajudar-nos a consolidar 
mais ainda as nossas metas. Com isto ficamos certos de que as mudanças de 
mentalidade e de posicionamento - com uma boa dose de coragem para realizá-las -
estão surtindo o efeito que desejamos atingir
.

     Ainda relata a RBZ: 
Como dizemos na abertura do nosso blog: A RBZ não quer ser 
apenas
 mais uma escola municipal, ensinando muitas coisas. Não. Voamos mais alto. Na 
RBZ há uma diferença: AQUI SE APRENDE A SER FELIZ!
.

Blog da E. M. Rosa Bettiato Záttera
www.vitrinerbz.blogsbopt.com

Parabéns a todas
as escolas que, mesmo com tantos
obstáculos (às vezes
diários), conseguem
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transpor barreiras difíceis de serem vencidas!

Que os vossos esforços desafiem as impossibilidades, lembrai-vos de que as 
grandes coisas do homem foram conquistadas do que parecia impossível.

Charles Chaplin

Fontes de pesquisa
:

Resultados Gerais do IDEB 2011/SME/RJ 

http://200.141.78.79/dlstatic/10112/3066956/DLFE-248901.pdf/Divulgacao_IDEB2.0.1
.1.paraosite.pdf

MEC 

http://ideb.inep.gov.br/resultado/

SME/RJ
http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/exibeconteudo?article-id=3066949

Professora Regina Bizarro
_ Representante do Rioeduca na 5
CRE

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

Facebook: 
http://facebook.com/rebiza

[FOTO]
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entrevistas
(28)

ideb
(8)

<COMENTÁRIOS>

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica tem mostrado o quanto é 
importante o acompanhamento das notas dos nossos alunos para verificarmos as 
deficiências e eficiências da nossa escoal!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 28/04/2013 23:17
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 04/09/2012
<TÍTULO>
A 2ª CRE em Busca da Educação de Qualidade (Post transf. blog Professor)

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, entrevistas.

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
 IDEB é uma avaliação criada pelo Governo Federal para medir a qualidade das 
escolas e redes de ensino. Nesta publicação, conheceremos mais duas escolas da 2
 CRE que se destacaram no IDEB.

Hoje falaremos sobre a E. M. Alberto Barth e a E. M. Sérgio Vieira de Mello que 
também superaram desafios e se destacaram no IDEB 2011, buscando uma educação de
qualidade.

A E. M. Alberto Barth está localizada no bairro do Flamengo e se destacou no 
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IDEB 2011 conseguindo a nota 7.4. A professora Regina Célia Pimenta, diretora da
unidade escolar, respondeu algumas perguntas do portal Rioeduca, contando sobre 
a trajetória que levou a este desfecho de sucesso.

[FOTO]

Rioeduca: A
qual fator
pode ser atribuído o sucesso no IDEB? A escola criou alguma estratégia especial?

Diretora Regina Célia:
 A união, o desejo de fazer acontecer da grande maioria que foi sendo 
conquistada através de conversas, esclarecimentos, solicitações e notórios 
convites. Sem d
vida, tudo isso contribuiu, e muito, para o sucesso.

Rioeduca: Como a equipe da E. M.
 Alberto Barth se sente ao saber do bom desempenho da unidade escolar no Índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica 
 IDEB?

Diretora Regina Célia
: Não só a nossa equipe, mas também grande parte da comunidade se sente muito 
feliz e almejando melhorar mais e mais o desempenho de nossa Unidade Escolar.

[FOTO]

E. M. Sérgio Vieira de Mello

A E. M. Sérgio Vieira de Mello, localizada no bairro do Leblon, tem à frente da 
direção a professora Catarina das Graças Barbosa. A unidade escolar também 
demonstrou bom resultado na avaliação do IDEB 2011, aumentando sua nota para 
7.0.

[FOTO]

Sabemos que para alcançar estes avanços, confirmados pela avaliação do IDEB, 
existe um empenho por parte da direção, professores e alunos.
 E para falar sobre isto, a diretora Catarina também respondeu as perguntas do 
portal Rioeduca.

Rioeduca: A qual fator pode ser atribuído
o sucesso no IDEB? A escola criou alguma estratégia especial?
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Diretora Catarina
: O grupo de professores da escola é bem comprometido. As professoras do 5
 ano se empenharam em formular exercícios e simulados para aplicar a seus alunos
ao longo do ano. Professores de outras séries também contribuíram com suas 
sugestões. A análise constante dos resultados dos 
simulados da escola
 serviu de par
metros para novos desafios e, assim, no 
ltimo bimestre, já foi possível perceber o avanço significativo das turmas de 5
 ano.
 Cerca de 10 alunos nossos conseguiram ingressar no Colégio Pedro II.

[FOTO]

Rioeduca: Como a equipe da E. M. Sérgio Vieira de Mello se sente ao saber do bom
desempenho da unidade escolar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
 IDEB?

Diretora Catarina:
 Estamos muito felizes, com a autoestima elevadíssima e cientes de que o êxito é
de todos e que não seria possível sem a nossa união. Nossa certeza é de que não 
vamos nos acomodar com este resultado. Buscaremos índices ainda melhores.

[FOTO]

Parabéns a estas unidades escolares que superaram desafios e alcançaram bom 
desempenho no IDEB 2011. Sucesso a vocês! 

Conheça mais sobre o trabalho destas escolas visitando seus blogs

E. M. Alberto Barth 

E. M. Sérgio Vieira de Mello

Professor, o portal Rioeduca é um espaço feito por e para professores. Participe
também! Entre em contato com o representante de sua CRE para divulgar o blog ou 
projetos desenvolvidos por sua escola.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Contato:

     Professora Renata Carvalho 
 Representante do Rioeduca, na 2
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CRE

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet

2ªcre
(192)

entrevistas
(28)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Terça-feira, 02/10/2012
<TÍTULO>
O Rioeduca Somos Nós!!!

<TAGS>
Tags: 
entrevistas, rioeduca.

Portal Rioeduca inaugura página totalmente dedicada a entrevistas!!! 

Afinal, um trabalho tão importante quanto o seu não pode ficar no anonimato!!!

Como todos já sabem, o portal Rioeduca é feito para e por professoras e 
professores, diretoras e diretores, coordenadoras e coordenadores, merendeiras, 
servidores da limpeza, familiares e todos aqueles que acreditam no salto da 
qualidade da educação p
blica do Rio.

Sabemos o quão desafiador é o ofício de cada funcionário dessa rede em prol de 
se contruir um futuro melhor para nossas crianças, nossa cidade, nosso estado, 
nosso país.

Como no mês de outubro comemoramos, além do Dia do Professor, o Dia do 
Funcionário P
blico, queremos destacar você, por seu trabalho de excelência em sua Unidade 
Escolar ou Administrativa da Educação.

É por isso que escolhemos o mês de outubro para a inauguração da página 
Entrevistas
 onde registraremos suas histórias, seus sonhos e conquistas.

Neste mês de outubro, estaremos publicando na página de entrevistas os melhores 
vídeos ou depoimentos dos nossos profissionais da Educação.
Sugestões:

- Qual a import
ncia do que eu faço para o futuro das crianças, da cidade e do país?

- Por que decidi ser professor (ou Agente Educador, ou Merendeira(o) etc)?

- Por que a minha equipe de professores é a melhor da rede SME/RJ?

Use a imaginação!!! Você também pode sugerir nomes de pessoas para entrevistas 
ao representante de sua CRE, cujo nome está localizado na página 
Sobre Nós.

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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rioeduca
(69)

entrevistas
(28)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 03/10/2012
<TÍTULO>
Não deixe de votar!

<TAGS>
Tags: 
gerência de mídia educção.

Caro professor, agente auxiliar de creche e bibliotecário
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Encontra-se disponível até o dia 15 de outubro a quarta votação da Biblioteca do
Professor.

Vote em dois livros, um de literatura brasileira e outro de literatura 
estrangeira de sua preferência. 

Você pode votar pela 
internet 
http://webapp.sme.rio.rj.gov.br/inscricao
/ 
ou pela intranet.

Boa leitura! 

[FOTO]
tweet

gerência de mídia educção
(2)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 23/10/2012
<TÍTULO>
Feira Verde, da Teoria a Prática

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, meioambiente.

Vida, verde,
meio ambiente, desenvolvimento local sustentável, sa
de,
palavras que
transformadas em ações
fizeram a sustentabilidade
da FEIRA VERDE, um grande acontecimento na Escola Municipal Conde Afonso Celso.

Com objetivos de demonstrar de forma prática o que foi ensinado nas aulas de 
Ciências, História e nas atividades da Sala de Leitura, alunos da Escola 
Municipal 05.15.023 Conde Afonso Celso apresentaram, em uma grande exposição, as
teorias aprendidas sobre reciclagem, cuidados com o meio ambiente, alimentação
e sa
de. Tudo isso para melhorar a vida da comunidade escolar. 

Foi essa a forma que a professora da disciplina de História Wilma Ramos Barreto,
regente das turmas 1901, 1702, 1801 e 1601, encontrou para transformar o que 
seus alunos aprenderam. Através da Feira Verde, criou-se uma grande exposição 
com apresentações e realização de oficinas que envolveram toda a escola.

Nas aulas de Ciências da professora Claudia e Débora, bem como na de História, 
os alunos 

aprenderam a teoria sobre reciclagem e sustentabilidade. Também buscaram na Sala
de Leitura, com ajuda da Professora Helce, livros que trabalhassem essas 
questões. Assim, debateram os temas nas aulas de História e apresentaram os 
artefatos produzidos explicando a confecção, a transformação por que passaram os
materiais e suas ideias. As avaliações foram partilhadas tanto pela professora 
de História quanto de Ciências. 

A Feira Verde foi
a culmin
ncia deste projeto, transformado em
exposição, acompanhada de
palestras e
oficinas 
contagiando
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toda a escola. As professoras Ana Paula Simões, GED/5
CRE, e Regina Bizarro, Rioeduca/5
CRE,
estiveram presentes no evento.

[FOTO]

Ao lado da Escola Conde Afonso Celso corre o Rio das Pedras, um rio que outrora 
serviu
como meio de sobrevivência
para os pescadores locais, um dos motivos para
que acontecesse a
Feira Verde
.

A Feira
teve como objetivo apoiar o desenvolvimento local sustentável, colaborando na 
sensibilidade da população local para a preservação do meio ambiente e para o 
convívio com a natureza, de modo que possibilite o melhor nível de vida para a 
sociedade e para nosso planeta. Nesse dia, os alunos demonstraram como a 
comunidade escolar pode cuidar-se melhor, preservando a natureza. 

Exposição e Palestras

O Primeiro Segmento apresentou trabalhos diversos confeccionados com sobras de 
materiais como rolos de papel higiênico nas aulas da Sala de Leitura com a 
professora Helce . 

A turma 1501 criou um 
estudo de campo
 denominado 
Foi um rio que passou em minha vida...
. Ele foi realizado

 com base na 
Revista Ciência Hoje
, utilizando método de pesquisa para análise da água com kit de aquário de água 
doce, envolvendo elementos acerca da possibilidade de vida saudável no Rio das 
Pedras e possíveis ações para solucionar o problema, 

sensibilizando, também,
a população o com campanhas educativas. Depois foi
construído com os alunos um caderno de campo onde foram feitas todas essas 
anotações, pesquisa na internet e entrevista com moradores antigos do entorno do
rio. Esse trabalho transformado
em projeto
alcançou
o terceiro lugar entre as escolas da 5
CRE e participará da 
Mostra de Projetos da Revista Ciências
 no 
Riocentro
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.

[FOTO]

As turmas do 6
 ano construíram aparelhos para a montagem de uma 
mini estação meteorológica
: anemômetro, biruta, pluviômetro e termômetro, além de ter trabalhado a 
comprovação da existência do ar.

[FOTO]

A turma 1701 apresentou o funcionamento de um filtro e
a 1702 pesquisou e apresentou o funcionamento de um 
galpão iluminado
, 
usando garrafas PET para entrada do sol
, além de artefatos construídos a partir da ideia de que todo material pode ser 
reaproveitado, inclusive para brincadeiras.

[FOTO]

A turma 1801 apresentou vídeo, além de palestras para as outras turmas sobre 
Hipertensão Arterial
, alertando sobre as possíveis causas, colaborando com informações para 
prevenção e medição da pressão arterial e do funcionamento do pulmão. A 1802 
trabalhou sobre o funcionamento de um pulmão.
[VÍDEO]

[FOTO]

A turma 1901 pesquisou e apresentou aos visitantes e alunos da escola tudo sobre
ervas medicinais, oferecendo chás, partindo da ideia de que a cura pode estar em
nossa casa usando o que é encontrado no quintal e na cozinha, para o alívio dos 
sintomas de algumas doenças. A turma 1902 apresentou a reação química de alguns 
elementos. 

Apresentação de flores e animais de palha, além do estudo sobre a elaboração de 
um 
papiro
 feito a partir de uma planta colhida no jardim da escola (foto destaque desta 
publicação). 

[FOTO]

Oficina: O Brinquedo e o Brincar

Em colaboração com a Sr
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 Ideilde do Projeto Mais Educação, alunos fabricaram brinquedos utilizando 
material reciclável, como caixas de leite, tampinhas de garrafas PET, papel etc.

O brinquedo e o brincar é uma proposta de construção do próprio brinquedo. A 
brincadeira enquanto parte da confecção
é agente do brincar. A Oficina visou estimular a criação do próprio objeto do 
brincar
, relata a professora Wilma Barreto, autora do projeto.

[FOTO]

Foi um dia especial em que tivemos a alegre oportunidade de observar o bom 
entrosamento de alunos e professores, mostrando que é possível reverter 
situações através da sensibilização. 

Agradeço a direção da E.M. Conde Afonso Celso e sua equipe que tão gentilmente 
me recebeu como convidada desta magnífica exposição e, um agradecimento 
especial, à professora Ana Claudia, GED/5
CRE, mediadora desse processo.

Parabéns para toda equipe de professores, especialmente às professoras Wilma 
Barreto e Cláudia, e
aos alunos que mostraram terem aprendido através da prática como SER 
sustentável!

Escolas e professores participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e/ou atividades que 
impactaram a aprendizagem de seus alunos. Clique 
aqui
 para saber o e-mail do representante.

Regina Bizarro é Professora da Rede Municipal e Representante do Rioeduca na 5
CRE

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

Facebook: rebiza

[FOTO]
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5ªcre
(268)

meioambiente
(95)

<COMENTÁRIOS>

Bem o que vou dizer não é nenhuma novidade para vocês da Conde, vocês são alunos
10 e se bem orientados irão longe acreditem!
Parabéns pela iniciativa profª Wilma, você é 1000!
Beijinhos, Margareth Cunha.
Postado por 
Margareth
 em 23/10/2012 09:58

Muitas saudades! A E.M. Conde Afonso Celso tem muita gente boa.
Bjs, Margareth.
Postado por 
MARGARETH
 em 23/10/2012 15:42

Adorei o trabalho desenvolvido. Parabéns!
Postado por 
Margareth Knupfer
 em 23/10/2012 22:10
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Sexta-feira, 26/10/2012
<TÍTULO>
Cultura Popular e Oficina de Xilogravura na EM Olímpia do Couto

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, escolasdoamanhã, bairroeducador.

Estimulando a capacidade do estudante de aprender a aprender, no dia 2 de 
outubro, aconteceu na Escola Municipal Olímpia do Couto, no bairro Irajá, mais 
uma oficina promovida pelo Bairro Educador.

O Bairro Educador, integrado ao programa Escolas do Amanhã, é mais um projeto da
Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e visa promover a integração 
entre escola e comunidade por meio de dinamização do processo aprendizagem. Ele 
aponta para uma nova maneira de pensar a educação e aprimorar o papel da 
comunidade no processo educativo. 

Baseado nesses objetivos, foi realizada a ação educativa no Bairro Educador de 
Irajá, Cultura Popular e Oficina de Xilogravura, para alunos do 5
 ano da Escola Municipal 05.14.030 Olímpia do Couto, dinamizada pela Gestora de 
Projetos Ana Carolina, acompanhada pelo Gestor de N
cleo Adriano de Araujo e, como convidada especial, a representante do Rioeduca 
professora Regina Bizarro.

[FOTO]

A oficina foi uma verdadeira aula de cultura popular onde o dinamismo da 
atividade
 e da dinamizadora marcaram estes momentos, estreitando ainda mais o
entrosamento Bairro Educador e alunos da escola.

[FOTO]

As xilogravuras apresentadas
foram
confeccionadas em recipientes reaproveitados de isopor,
levando os alunos a criarem
várias capas de livretos.

Já o cordel foi explorado com seus temas populares e atuais, além de dar 
subsídios para a criação de poesias pela turma.

[FOTO]

Como tarefa para os próximos encontros Ana Carolina orientou-os a criarem, em 
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dupla, versos em cordel com temáticas variadas.

Esse trabalho desenvolveu competências relacionais e emocionais que se 
traduzirão em habilidades básicas para aprender, transferir/aplicar o aprendido,
ser capaz de organizar seus pensamentos, de comunicar-se com clareza, 
relacionar-se, atuar em grupo e adquirir responsabilidade individual e 
autonomia.

[FOTO]

Ao final da oficina a prof
 Ana Carolina, gestora do Bairro Educador, fez um convite especial à professora 
representante do Rioeduca Regina Bizarro para participar de uma entrevista pelos
alunos que, curiosos, queriam saber sobre, quando e como ela começou a gostar e 
a escrever cordel e quais os temas que se baseou
para criá-los. Após a breve entrevista, foi prometido que tão logo marquem a 
realização
da culmin
ncia deste belo trabalho a Representante do Rioeduca estará presente 
participando do lançamento dos livretos de cordel da turma.

[FOTO]

O workshop, além de auxiliar os
alunos a criarem poesias de cordel, possibilitou
a divulgação da cultura popular
através da
história do cordel e seus precursores no Brasil. 

A Escola Municipal Olímpia do Couto trabalha para construção de uma sociedade 
livre e fraterna, onde o ser humano seja o sujeito ativo na estrutura social 
democrática, com vista ao desenvolvimento da humanidade num padrão holístico do 
bem-estar, sabendo que isso é fruto do cruzamento das malhas que constroem a 
rede social que perpassa por todos os aspectos da construção do mundo em que 
desejamos viver
(E.M.Olímpia do Couto).

Parabéns à Escola Municipal Olímpia do Couto e ao Bairro Educador pela promoção 
da cultura e cidadania, propiciando aos alunos mais oportunidades de 
conhecimento.

Escolas e professores participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e/ou atividades que 
impactaram a aprendizagem de seus alunos. Clique 
aqui
 para saber o e-mail do representante.

Regina Bizarro é Professora da Rede Municipal e Representante do Rioeduca na 5
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CRE

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza / 

Facebook: rebiza

[FOTO]

5ªcre
(268)

bairroeducador
(18)

escolasdoamanhã
(15)

<COMENTÁRIOS>

Regina sempre muito engajada para atender as escolas de forma positiva e feliz! 
Parabéns pelo trabalho q vc realiza e parabéns à escola!!!
Postado por 

Página 2815



RIOEDUCA 2
Fernanda Oliveira
 em 26/10/2012 07:52

Foi uma satisfação conhecer Regina Bizarro, na verdade a escritora e cordelista 
Regina Bizarro! Os estudantes e nós do Bairro Educador ficamos muito felizes com
sua presença e apoio.
Postado por 
Adriano de Araujo
 em 26/10/2012 16:28

Obrigada Fernanda e Adriano, vocês que são uns amores, pois me possibilitam 
estar presente participando do trabalho que tão bem desenvolvem com nossos 
alunos. E viva o Rioeduca!
Postado por 
Regina Bizarro
 em 26/10/2012 21:38

Parabéns pelo belo trabalho desenvolvido com a literatura de cordel.
Postado por 
Margareth Knupfer
 em 26/10/2012 21:57
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 03/10/2012
<TÍTULO>
Atitude Positiva

<TAGS>
Tags: 
projetos.

Ação voltada para a prevenção às DST/AIDS, também promove a reflexão
 sobre temas como gravidez na adolescência. Realizada no 
mbito das Artes
 Cênicas com palestras teatralizadas e espetáculos teatrais. Os debates nas
 escolas estimulam as estratégias de promoção de sa
de. É desenvolvida
 em parceria com a FIRJAN, a GlaxoSmithkline(GSK) e a Cia Teatro
 Preventivo.

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 03/10/2012
<TÍTULO>
Centro de Educação Ambiental do Parque Nacional da Tijuca

<TAGS>
Tags: 
projetos.

Realizado em parceria co o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, Instituto 
Estadual do Ambiente e a Prefeitura, por meio das Secretarias Municipais de Meio
Ambiente e Educação, o CEAMP promove a Educação Ambiental voltada para as áreas 
de conservação do Parque Nacional da Tijuca, junto às escolas municipais, 
realizando visitas orientadas para alunos e minicursos para professores.

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 03/10/2012
<TÍTULO>
Clube Escolar

<TAGS>
Tags: 
clube escolar.

Responsável pelo desenvolvimento de atividades esportivas de interesse do 
alunado, promovendo iniciativas educativas por meio do paradigma da promoção de 
sa
de. 

[FOTO]
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tweet

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 03/10/2012
<TÍTULO>
Comitê de Gênero da Educação

<TAGS>
Tags: 
projetos.

Grupo constituído por profissionais da Secretaria Municipal de Educação/RJ. Tem 
por finalidade a promoção da reflexão-ação acerca das questões de Gênero no 
mbito das escolas da Rede P
blica Municipal de Ensino com vista a fomentar estratégias de conscientização 
para uma Educação não sexista.
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[FOTO]
tweet

projetos
(334)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 03/10/2012
<TÍTULO>
Escola de Bamba

<TAGS>
Tags: 
projetos.

Ação educativa com ênfase na cultura popular, e que é realizada em etapas que 
caracterizam a din
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mica de uma agremiação de samba. Culmina com o desfile no Carnaval Carioca da 
Escola de Samba Mirim GRESM Corações Unidos do CIEP. Esta agremiação tem como 
componentes, os alunos da Rede P
blica Municipal de Ensino do Rio de Janeiro.

[FOTO]
tweet

projetos
(334)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 03/10/2012
<TÍTULO>
Extensividade em Debate

Ação de formação continuada para professores dos Espaços de Extensão Escolar 
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acerca de temas relacionados a suas atividades pedagógicas, tais como Cultura, 
Arte, Esporte, Meio Ambiente, Sa
de e Mídias.

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 03/10/2012
<TÍTULO>
Festival da Canção das Escolas Municipais

<TAGS>
Tags: 
projetos.

Festival de m
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sica que tem o alunado como protagonista, ora exercendo o papel de compositor, 
intérprete ou m
sico e que por meio da criação de canções, expressam e atribuem sentido aos 
pensamentos e reflexões acerca da realidade em que estão inseridos. Esta 
iniciativa possibilita o despertar de talentos artísticos, bem como, oportuniza 
conhecimentos sobre a m
sica.

[FOTO]
tweet

projetos
(334)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 03/10/2012
<TÍTULO>

Página 2823



RIOEDUCA 2
Grupo de Trabalho - Programa de Educação Ambiental

<TAGS>
Tags: 
projetos.

Grupo de Trabalho constituído no 
mbito da Secretaria Municipal de Educação, com a finalidade de elaborar o 
Programa de Educação da Rede P
blica Municipal de Ensino do Rio de Janeiro.

[FOTO]
tweet

projetos
(334)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quarta-feira, 03/10/2012
<TÍTULO>
Jogos Estudantis

<TAGS>
Tags: 
projetos.

Projeto educativo responsável pela promoção e difusão da prática do Esporte, 
contribuindo para o desenvolvimento integral do aluno.

[FOTO]
tweet

projetos
(334)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quarta-feira, 03/10/2012
<TÍTULO>
Mostra de Dança Municipal

<TAGS>
Tags: 
projetos.

Mostra de composições coreográficas que visa valorizar a corporeidade, 
possibilitando aos alunos experimentar a diversidade de vivências corporais e 
relacionais.

[FOTO]
tweet

projetos
(334)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 03/10/2012
<TÍTULO>
Núcleo de Arte

<TAGS>
Tags: 
extensividade.

Promove a interação com a arte por meio de experimentos e vivências relacionadas
às linguagens da m
sica, teatro, dança, artes plásticas e demais atividades que estimulem a 
criatividade e o potencial artístico de cada aluno.

[FOTO]
tweet

extensividade
(7)

<COMENTÁRIOS>
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Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 03/10/2012
<TÍTULO>
Orquestra de Vozes Meninos do Rio

<TAGS>
Tags: 
projetos.

Sob a regência do maestro J
lio Moretzsohn e coreografia de Augusto Maceió, o coro coreográfico composto por
cerca de 1000 alunos das escolas p
blicas municipais, homenageia grandes intérpretes da m
sica.

[FOTO]
tweet

projetos
(334)
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 03/10/2012
<TÍTULO>
Polo de Educação pelo Trabalho

<TAGS>
Tags: 
polo de educação pelo trabalho.

Responsável pelo incentivo de práticas educativas na perspectiva do protagonismo
infantojuvenil por meio do desenvolvimento de atividades empreendedoras, 
concebendo o Trabalho como Princípio Educativo.

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 03/10/2012
<TÍTULO>
Projeto RioZoo

<TAGS>
Tags: 
projeto.

Visando promover o aprendizado em Educação Ambiental, ocorrem visitas orientadas
à Fundação RioZoo.O projeto se desenvolve por meio dos roteiros 
Mini-Fazenda
 para alunos da Educação Infantil ao 5
 ano e 
Fauna
 para alunos do 6
 ao 9
 ano.

[FOTO]
tweet
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projeto
(2)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 03/10/2012
<TÍTULO>
Reaprender a ouvir

<TAGS>
Tags: 
projetos.

Voltado para o conhecimento de ritmos musicais de outros tempos, o projeto 
fomenta o conhecimento, apreciação e audição à m
sica clássica do século XVIII, por meio de aula concerto, sob a regência do 
maestro Roberto de Regina. Além disso, o espectador tem a oportunidade de 
conhecer a Capela Magdalena, ilustrada especialmente com afrescos da época.

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 03/10/2012
<TÍTULO>
Tecendo Redes por um Planeta Saudável

<TAGS>
Tags: 
projetos.

Desenvolve ações de popularização da ciência e tecnologia, junto às Unidades 
Escolares da 1
, 2
, 3
 e 4
 E/SUBE/CRE. Realizada em parceria com a FIOCRUZ, o Museu de Astronomia e o 
Instituto Jardim Bot
nico.

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 03/10/2012
<TÍTULO>
Tirando a Droga de Cena

<TAGS>
Tags: 
projetos.

Concurso de produções audiovisuais realizado em parceria com a Coordenadoria 
Especial de Prevenção à Dependência Química e que tem como objetivo promover a 
prevenção ao uso de drogas.

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 03/10/2012
<TÍTULO>
Maratona de Atividades Esportivas

<TAGS>
Tags: 
projetos.

Maratona de atividades esportivas, artísticas e culturais
 envolvendo
os alunos que participam de atividades nos Espaços de Extensão Escolar, com
 a finalidade de promover o interc
mbio de conhecimentos vivências.

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 03/10/2012
<TÍTULO>
Visita monitorada no Planetário

<TAGS>
Tags: 
extensividade.

Participação de alunos do Ensino Fundamental, Educação Infantil, Projetos 
Especiais e Educação de Jovens e Adultos em visitas guiadas, nas atividades 
interativas de iniciação científica, especialmente, no Museu do Universo.

[FOTO]
tweet
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extensividade
(7)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 04/10/2012
<TÍTULO>
Eleições na E. M. Fernando Costa

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescolas.

A E. M. Fernando Costa, da 9
 Coordenadoria Regional de Educação, dando continuidade ao seu Projeto Político 
Pedagógico 
 Lendo o Mundo, Transformando Ideias e Concretizando Ações 
 e aproveitando o período das eleições trabalhou no 3
 bimestre o subprojeto 
Lendo e analisando informações, ajudamos na consolidação da democracia em nossa 
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sociedade

[FOTO]

O subprojeto 
Lendo e analisando informações, ajudamos na consolidação da democracia em nossa 
sociedade
, que tem como objetivos principais:

-Reconhecer a import
ncia das eleições no processo democrático.

-Ler informações em tabelas e/ou gráficos.

-Resolver problemas envolvendo estatísticas.

-Reconhecer a import
ncia das diversas tecnologias.

-Contribuir para construção do cidadão crítico e participativo.

-Conscientizar os alunos do real sentido da democracia.

-Identificar as influências das variações climáticas no trabalho do homem (secas
prolongadas, enchentes, geadas etc.).

Cada turma da Unidade Escolar desenvolveu seu próprio projeto trabalhando 
construção de uma linha do tempo com governantes, cronograma do processo 
eleitoral, criando candidatos fictícios em cada turma, propostas, panfletos, 
cartazes e comissão eleitoral, especificando locais adequados para propaganda no
pátio escolar, montando gráficos com candidatos mais votados, desenvolvendo 
situações-problemas relativas ao processo eleitoral, elaborando propostas de 
governo com alunos da turma.

[FOTO]

Os alunos utilizaram até televisão!

[FOTO]

Após escolha na própria sala, realizamos uma grande eleição com toda escola, 
simulando prefeitos e vereadores, com direito à urna eletrônica e até fizeram 
propaganda eleitoral na rádio escolar.

[FOTO]

Até a Educação Infantil participou!
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[FOTO]

Conheça as chapas:

[FOTO]

Parabéns a toda equipe da E. M. Fernando Costa pelo importante trabalho
de desenvolver nos alunos o senso de import
ncia das eleições no processo democrático.

Conheça esta e outras atividades da Unidade visitando o 
blog da E. M. Fernando Costa
.

[FOTO]

Se a sua escola desenvolve trabalhos como este, venha compartilhar conosco.

Contatos da Representante da 9
 CRE:

     Prof
 Márcia Cristina Alves

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

     Tel.: 94420157

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

blogdeescolas
(54)

<COMENTÁRIOS>

Nossos alunos adoraram fazer a propaganda na rádio e utilizar a urna eletrônica,
cedida pelo TRE. Foi um projeto gratificante. Parabéns a toda equipe que se 
empenhou para desenvolver o trabalho.
Postado por 
Leilane Thimoteo
 em 04/10/2012 19:39
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 09/10/2012
<TÍTULO>
Ciranda Cultural

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescola.

A E. M. Professor Helton Alvares Veloso de Castro da 9
 Coordenadoria Regional de Educação desenvolveu, ao longo do ano, o projeto 
Ciranda da Cultura, que teve sua culmin
ncia no mês de setembro com o apoio de toda comunidade escolar.
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[FOTO]

O projeto 
Ciranda da Cultura
 vem sendo desenvolvido há alguns meses com a coordenação da professora da Sala 
de Leitura Alexandra Nascimento. Cada ano escolar ficou responsável em pesquisar
um país diferente. Foram trabalhados os aspectos culturais, geográficos e 
sociais através de in
meras atividades em sala de aula. A Ciranda Cultural envolveu toda a comunidade 
escolar. 

Tivemos uma culmin
ncia para expor o resultado de todo o estudo e pesquisa dos países selecionados 
no dia 28/09. Contamos com a presença de representantes da CRE, alunos e 
responsáveis
.

(Professor Mario Mangabeira)

ESPANHA - EI

[FOTO]

[FOTO]

Podemos observar nas imagens que as turmas do EI trabalharam com a Espanha 
pesquisando suas comidas típicas. Também foram temas: a Dança Sevilhana, típica 
da cidade de Sevilha, que utiliza palmas, guitarras e batidas de tama

ncos para dar ritmo aos movimentos realizados por casais; o M

apa da Espanha, feito de colagem e onde foi desenvolvido o processo de 
Consciência Fonológica favorecido pelo projeto; a

 Tourada e os Vinhedos Espanhóis, sobre a produção de excelentes vinhos; a Festa
da Tomatina, que consiste no arremesso de tomates entre os participantes; e 
ainda a Releitura das obras de Dali e Picasso em diferentes texturas.

ITÁLIA - 1
 ANO

[FOTO]

As turmas do 1
 ano trabalharam com a Itália. Nas imagens, podemos ver todo o capricho ao 
retratar o país com suas características: as massas, pizzas, lasanhas e 
focaccia, pratos famosos da cozinha típica italiana. Os alunos fizeram até uma 
pizza de liquidificador! Que gostoso! Houve também uma bela apresentação da 
Dança típica da Itália. A turminha ficou linda! 
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ÁFRICA - 2
 ano

[FOTO]

As turmas do 2
 ano trabalharam os Aspectos Culturais da África, a divisão geográfica e as 
Máscaras, que representam um disfarce para a incorporação dos espíritos e a 
possibilidade de adquirir forças mágicas. Elas têm um significado místico e 
importante na arte africana, sendo usadas em rituais e funerais. Ainda podemos 
ver nas imagens a girafa feita pelos alunos que representa a vasta e exótica 
fauna africana e ainda a turminha do 2
 ano apresentando os trabalhos. Houve também Danças Africanas.

JAPÃO - 3
 ANO

[FOTO]

Com as turmas do 3
 ano, ficou o Japão. Eles mostraram que os costumes japoneses podem ser 
considerados estranhos aos brasileiros pois há diferenças um tanto complexas 
entre os dois países. Explicaram que as danças japonesas originaram-se na 
Antiguidade, em manifestações de crenças por meio de doutrina e rituais 
próprios, caracterizadas pela leveza dos movimentos, desempenhadas de forma 
austera e peculiar. Consideradas as primeiras manifestações de danças 
religiosas, são chamadas de Kagura, literalmente 
a m
sica dos deuses
, mas que significa 
lugar dos deuses
.

PORTUGAL - 4
 ANO

[FOTO]

As turmas do 4
 ano ficaram com Portugal que é um país muito rico em tradições e história. 
Mostraram que na culinária tem o bacalhau, o azeite, o pudim e os bolos 
diversos.
Nas imagens podemos ver também como é lindo ver a expressão artística nos 
azulejos e pratos. Na dança, grandes manifestações do folclore local e o fado, 
que é um dos estilos de dança mais populares do país.

BRASIL - 5
 ANO
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[FOTO]

[FOTO]

As turmas do 5
 ano apresentaram de forma artística a fauna brasileira e um ícone do nosso 
folclore: o Lampião - como podemos ver nas imagens registradas na festa. 
Mostraram a culinária dos quatro cantos do país, como o churrasco ga
cho; as frutas nacionais; o Abaporu da Tarcila... Tudo 
made in Brazil
. 

Houve também apresentação de danças das 5 regiões: Dança do Vilão da Região 
Centro-Oeste; Quadrilha da Região Nordeste; Carimbó da Região Norte; Samba da 
Região Sudeste e Dança de Fitas da Região Sul.

Aspectos culturais dos EUA e Reino Unido também foram trazidos para a Ciranda, 
com trabalhos que mostraram o Mapa dos EUA e da Grã-Bretanha e algumas 
características das culturas americana e brit
nica.

[FOTO]

Parabéns a toda equipe da E. M. Professor Helton Alvares Veloso de Castro pelo 
belíssimo trabalho apresentado e compartilhado com o Rioeduca.

Este e outros trabalhos da Unidade podem ser vistos no 
Blog Heltonline

[FOTO]

Se a sua escola desenvolve trabalhos como este, venha compartilhar conosco.

Contatos da Representante da 9
 CRE:

     Prof
 Márcia Cristina Alves

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves
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     Tel.: 94420157

[FOTO]
tweet

9ªcre
(227)

blogdeescola
(73)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 11/10/2012
<TÍTULO>
Releitura de Romero Britto
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<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescola, artes.

A professora de artes Ana Cristina, da E. M. Presidente Arthur Bernardes da 9
 Coordenadoria Regional de Educação, preparou uma grande exposição com os alunos
através da releitura das obras do grande artista Romero de Brito.

[FOTO]

Para quem não conhece o artista internacional, nascido no Recife em 1963, vale a
pena assistir ao vídeo a seguir e visitar a sua página na internet.

[VÍDEO]

[FOTO]

Página do Artista na Internet

Muitos papéis, muitas tintas, cores vibrantes, lápis coloridos. Uma professora 
liberando a criatividade e muitos alunos felizes na realização das atividades.

Um nome: Romero Britto.

O resultado? Uma grande exposição!

[FOTO]

A proposta para a releitura de Romero Britto partiu da diversidade de materiais 
e habilidades artísticas, além da coordenação motora que poderia ser trabalhada 
em variadas faixas etárias, atendendo às necessidades de cada turma.

[FOTO]

As oficinas foram realizadas pelas turmas do 1
, 2
 e 3
 ano.

No 
1
 ano
, foram trabalhadas as formas geométricas, as cores e suas combinações, assim 
como o desenvolvimento da noção de espaço e centralização do desenho na folha. A
coordenação motora fina foi desenvolvida com a pintura e preenchimento das 
diferentes formas.
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Com o 
2
 ano
, foram exploradas as diferentes texturas obtidas através de diversas 
superfícies, assim como as formas e desenhos geometrizados, muito utilizados 
pelo artista que se inspirou no Cubismo.

Com o 
3
 ano
, foi trabalhada a biografia do artista, assim como as noções de Cubismo e de 
Pop Art, usadas pelo artista em seus retratos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

A popularização da arte e a utilização das obras do artista também foram 
amplamente abordadas.

Várias obras foram pintadas e diversos materiais utilizados, respeitando as 
faixas etárias e a percepção individual de cada aluno.

[FOTO]

[FOTO]

É importante ressaltar a participação das professoras das turmas e demais 
membros da equipe pedagógica, imprescindíveis para o sucesso do projeto!

Parte do texto foi enviado pela professora Ana Cristina Costa Dal Cere 
 Prof. I 
 Artes Plástica. 

Este e outros trabalhos da E. M. Presidente Arthur Bernardes podem ser vistos no
blog da escola clicando na imagem a seguir.

[FOTO]

Parabéns à equipe da E. M. Presidente Arthur Bernardes pelo companheirismo na 
divulgação e compartilhamento de suas atividades aqui no Rioeduca.

Contatos da Representante da 9
 CRE:
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     Prof
 Márcia Cristina Alves

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

     Tel.: 94420157

[FOTO]
tweet

9ªcre
(227)

blogdeescola
(73)

artes
(14)
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<COMENTÁRIOS>

Foi gratificante ver os nossos alunos tão envolvidos e reconstruindo a obra de 
Romero Britto com olhar infantil e criativo.
Parabéns, Professora Ana Cristina  e alunos da EM Presidente Arthur Bernardes.
Postado por 
Escola Municipal Presidente Arthur Bernardes
 em 17/10/2012 08:17
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 10/10/2012
<TÍTULO>
Pra Gostar de Ler

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, riodeleitores.

Para nós, professores leitores, a Sala de Leitura é o paraíso, mas não é assim 
pra todo mundo. A professora Fátima Gioia e 
A Menina que Odiava Livros
 vão nos mostrar como mudar isso.

Televisão, computador, vídeo game, esportes roubam nosso tempo de ler. E tem 
gente que não gosta e aproveita a desculpa da falta de tempo. 
s vezes, nem o bom exemplo ajuda. Quem não gosta, foge, faz cara feia e escapa 
assim que pode. Mas a leitura é mágica e sempre fisga quem dá um pouquinho de 
atenção a ela. A Menina que Odiava Livros de Manjusha Pawagi é bem parecida com 
algumas crianças que vemos por aí. Ainda não conhece a Nina? Olhe a história 
dela aí:
[VÍDEO]

Pois a professora Fátima Gioia, da Sala de Leitura da E.M. Delfim Moreira, 
resolveu apresentá-la aos alunos do 1
 ano ao 5
 ano. Logo ela que já virou a prof.
 de história (com h min
sculo mesmo) falar de uma menina que odiava os livros! Tantas estórias 
interessantes que ela conta e que depois provocam verdadeiras corridas para o 
empréstimo daquele livro! O objetivo era desenvolver o prazer de ler mergulhando
nas histórias estampadas nas páginas dos livros.

[FOTO]

Após assistir ao vídeo, os alunos foram estimulados a explorar os personagens, 
suas impressões de cada um deles. Claro que os apaixonados pelos livros não 
entenderam o comportamento inicial da Nina. Outros se identificaram com ela e 
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deixaram a brechinha que a leitura precisava para fisgá-los.

     Então entrou em cena o segundo objetivo 
da professora Fátima: fazê-los expressar-se através da produção escrita. Quem 
ainda não sabe escrever usou o desenho para mostrar sua parte preferida do 
livro. Lucas Rodrigues do terceiro ano se superou para escrever o nome do animal
preferido que tinha escapado do livro. Rômulo da Classe Especial se impressionou
com os animais ferozes.

[FOTO]

E a surpresa dos pais ao chegar em casa e ver a nova Nina deixou a certeza de 
que é possível mudar de comportamento. E pra melhor!

[FOTO]

[FOTO]

A Roda de Leitura assim partilhada nos murais vai marcando a consciência 
coletiva da escola. As mensagens são muitas e apreendidas de várias maneiras: 
mudança de comportamento é possível, ler dá prazer, expressar-se também. Assim a
Sala de Leitura vai formando a alma literária da escola, fazendo o futuro 
acontecer agora, como pretende o projeto político pedagógico da escola.

[FOTO]

Contate-nos

angela.freitas@rioeduca.net

twitter 
@angeladario

facebook 
Angela Regina de Freitas

[FOTO]
tweet
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3ªcre
(223)

riodeleitores
(165)

<COMENTÁRIOS>

Um otimo comentario, sobre como uma menina, passou a gostar de livros. Existem 
pessoas que falam que não gostam de ler, pois se nem 
no conteudo do mesmo elas procuram saber o que o abrange. A professora Fatima 
Gioia mencionou este livro para que cada criança perceba como a protagonista do 
mesmo, passou a se interessar mais pela leitura. Um belo exemplo para ser 
seguido.
Postado por 
Mauricio da Conceição
 em 10/10/2012 22:34

Parabéns professora pelo desempenho e dedicação com as crianças.Um grande abraço
Ana Maria 
(Coordenadora Pedagógica 03.28.501)
Postado por 
Ana Maria
 em 17/10/2012 21:47
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 12/10/2012
<TÍTULO>
Conhecer-se

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, protagonismojuvenil, saúde, artescênicas.
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A escola é o ambiente mais marcante do adolescente. É ali que ele interage, 
adquire conhecimentos e aprende a conhecer-se em meio a tantas mudanças dessa 
fase. A E.M. Francisco Jobim 3
 CRE criou dois projetos para ajudá-los nesse momento.

O corpo muda, a voz muda, os gostos mudam. Muda a maneira de ver o mundo e como 
o mundo te vê. A adolescência é uma montanha-russa de mudanças, hormônios, 
prazeres e dores. Só o autoconhecimento pode trazer um pouco de alívio. Estar em
grupo sendo aceito por ele também é essencial.

A Escola Municipal Francisco Jobim desenvolveu o projeto Sexualidade na 
Adolescência sob a responsabilidade da professora Tatiana Coutinho, da Sala de 
Leitura da escola. Um dos objetivos era:

Estimular o autoconhecimento e conscientizar os alunos sobre a responsabilidade 
que devem ter com relação à própria sa
de adotando hábitos de higiene e cuidados pessoais.

A primeira ação foi a Caixinha de Descobertas. Nela, os alunos do 7
 ao 9
 ano e dos Projetos depositaram suas d
vidas e curiosidades que, aos poucos foram sendo contempladas pelas atividades 
do projeto.

[FOTO]

O projeto foi ganhando contornos interdisciplinares, com a contribuição de 
professores de várias disciplinas. Ciências, Artes Visuais, M
sica e Língua Portuguesa enriqueceram a reflexão através de rodas de leituras, 
palestras, documentário, análise de letras de m
sicas e produção de cartazes.

[FOTO]

Conhecer-se através da Arte

O Criarte também atuou junto ao projeto Sexualidade na Adolescência. O que é o 
Criarte? É o projeto da professora de Língua Portuguesa Christina Caiazzo. O 
objetivo é abordar diversos temas do interesse dos alunos através da expressão 
corporal. Suas din
micas também auxiliaram os alunos no autoconhecimento do potencial do corpo na 
expressão de seus sentimentos.

[FOTO]

O Criarte nasceu estimulando a curiosidade dos alunos. O projeto foi apresentado
aos alunos que se interessaram ao ver cartaz da professora Christina. O grupo 
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hoje conta com 19 alunos do primeiro e segundo segmento do ensino fundamental. O
grupo privilegia a pluralidade de ideias

 despertando uma visão crítica de mundo através das diferentes linguagens a eles
apresentadas em que os componentes da Criarte serão os agentes propulsores de 
sensibilizar o grupo escolar provocando mudanças positivas de atitudes futuras.

[FOTO]

No momento, eles estão preparando a apresentação da peça 
Sentir 
 faz a Diferença
. Agora, vão buscar a sensibilização como meio facilitador de reflexões 
geradoras de transformações em que o agente transformador seria o próprio aluno.
Assim toda a comunidade escolar poderá reconhecer-se .

Agradecemos a diretora Ana Patrícia Capuano por compartilhar seus projetos 
conosco. Compartilhe você também! 

Contate-nos

angela.freitas@rioeduca.net

twitter 
@angeladario

facebook 
Angela Regina de Freitas

[FOTO]
tweet
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(223)

protagonismojuvenil
(73)

saúde
(45)

artescênicas
(36)

<COMENTÁRIOS>

Muito interessante a ideia de desenvolver um projeto que dê oportunidade dos 
jovens conhecerem a si mesmos. Parabéns!
Postado por 
Renata Carvalho
 em 13/10/2012 11:17
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 08/10/2012
<TÍTULO>
Como Ajudar seu Filho no Processo de Alfabetização

<TAGS>
Tags: 
família, leitura.

O apoio dos pais é fundamental para se conseguir melhores resultados 
pedagógicos. A criança inserida num ambiente letrado é a diferença na educação 
com qualidade.

[FOTO]

Após o lançamento do 
Pacto Carioca pela Educação
, que tem como principal meta alfabetizar os estudantes da rede p
blica ao final do 1
 ano, torna-se importante refletir sobre o papel que cada um tem na formação dos
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futuros cidadãos do Brasil.

Em todo processo de alfabetização, é muito importante que sejam possibilitadas 
situações em família nas quais a criança leia e escreva independentemente das 
tarefas enviadas pela escola.

Veja algumas dicas para que você seja um aliado na educação de seu filho:

-Leia sempre para ele. O seu exemplo é muito importante. E ele acabará seguindo 
naturalmente e se sentirá incentivado a ler;

-Deixe livros à mão para ele folhear e inventar histórias;

-Dê livros, gibis ou revistas de presente;

-Deixe bilhetinhos na geladeira e faça listas de compras em voz alta com ele;

-Demonstre motivação, paciência e interesse pelo que o seu filho está escrevendo
e lendo. Encontre tempo e disponibilidade para acompanhar as tarefas de seu 
filho;

-Faça elogios sinceros e reconheça o potencial dele;

-Não permita que ele falte às aulas sem motivo.

O apoio dos pais é fundamental, para se conseguir melhores resultados 
pedagógicos. Uma criança mergulhada em um ambiente onde as situações de leitura 
são muitas vai ter mais interesse e, provavelmente, alfabetizar-se com mais 
facilidade. 

Então, o que está esperando? Estimule seu filho a embarcar nessa aventura que só
um bom leitor conhece!

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal e Representante do Rioeduca .

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
tweet
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leitura
(14)

família
(2)

<COMENTÁRIOS>

Adorei a nova seção do Rio Educa Família , muito bom mesmo , adorei o texto 
maravilhoso da Maria Delfina beijos querida e muito sucesso !
Postado por 
Marie Mariah
 em 08/10/2012 09:00

Amiga, adorei a postagem!!!! Muito sucesso pra você, felizes serão aqueles que 
compartilharemn suas dicas. Sensacional. bjão com muita paz e luz
Postado por 
MONICA FONSECA
 em 08/10/2012 09:04

Parabéns!
Investir na leitura de nossas crianças é fundamental, missão de todos.
Escola + família = uma parceria de sucesso!
beijos...
Postado por 
Luciana
 em 08/10/2012 09:14

otimas as dicas,sempre participei muito no processo de alfabetizaçao dos meus 
filhos e isso da uma segurança para a criançada!!
Postado por 
patricia
 em 08/10/2012 12:20
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Adorei a iniciativa. Muitas vezes pequenas dicas fazem a diferença. Parabéns!
Postado por 
Sueli Fontes
 em 08/10/2012 12:23

Valiosísimos consejos, Maria Delfina. Demuestras una profesionalidad intachable,
muchas felicidades. Un abrazo desde España. Te sigo y te admiro.
Postado por 
Mónica
 em 08/10/2012 14:57

Excelente texto! Maria Delfina é uma professora que motiva muito e faz um 
trabalho maravilhoso! São professores assim que nos enchem de orgulho! Bjks!
Postado por 
Simone Aline
 em 08/10/2012 20:17

Muito boas as dicas. Realmente é necessário esse acompanhamento e incentivo aos 
pequenos leitores. Parabéns Del pela postagem!
Postado por 
Rosa  Bahia
 em 08/10/2012 21:05

Este assunto é muito importante ser compartilhado desde a Creche.
Postado por 
Neilda
 em 08/10/2012 21:10

Parabéns minha querida amiga Maria Delfina!Estou muito orgulhosa de seu trabalho
estar sendo reconhecido.Bjim
Postado por 
Vilma Pires
 em 08/10/2012 21:33

adorei o texto maravilhoso da Maria Delfina ,ÓTIMO MUITO INTELIGENTE
Postado por 
ANA PAULA
 em 08/10/2012 22:30

O ambiente familiar é um ótimo lugar para alfabetizar, concordo plenamente com 
as ideias da minha amiga Delfina. Um abraço!
Postado por 
Zezinha Lins
 em 08/10/2012 23:00

A junção escola+família sempre deu certo e é a solução para diversos problemas! 
Aposto nisso hoje e sempre!!!
Sem contar que é uma delícia ler Maria Delfina!!! Parabéns!
Postado por 
Juliana Lotufo
 em 10/10/2012 14:43
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A junção escola+família sempre deu certo e é a solução para diversos problemas! 
Aposto nisso hoje e sempre!!!
Sem contar que é uma delícia ler Maria Delfina!!! Parabéns!
Postado por 
Juliana Lotufo
 em 10/10/2012 14:44

Parabéns pela postagem.

Utilizarei o material na próxima reunião com os pais e responsáveis dos alunos 
de nossa instituição, além de indicar para colegas educadores!

Informação nunca é demais!
Beijinhos de Luz!!!
Postado por 
Ivanilda Milfont
 em 10/10/2012 18:08

O investimento na relação de apoio entre a família e a escola evita grandes 
problemas no futuro e esse investimento deve começar bem cedinho, na 
alfabetização.
Postado por 
Jessica Nemezio
 em 10/10/2012 23:58

Os pais precisam aproveitar a grande oportunidade que é educar seus filhos.
Postado por 
Luarosa2006
 em 14/10/2012 01:33

Uma sugestão é comprar livros que tenham pouco texto e muita imagem. Incentivar 
a leitura desde o começo é a chave para o sucesso.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 30/04/2013 20:52
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 16/10/2012
<TÍTULO>
Maratona de Histórias na E. M. Pedro Américo

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos.
A 8
 Maratona de Histórias nas escolas da prefeitura do Rio já começou! No dia 8 de 
outubro, foi realizada a abertura oficial do evento 
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na Escola de Formação do Professor Carioca 
 Paulo Freire.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Maravilha. Muito bom mesmo
Postado por 
Chico Salles
 em 16/10/2012 12:41
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 18/10/2012
<TÍTULO>
Aprendendo para o Futuro na Floresta da Tijuca

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos.

A E. M. Maria Florinda Paiva da Cruz está localizada na Freguesia, em 
Jacarepaguá e atende cerca de 800 crianças da Educação Infantil ao 5
ano do Ensino Fundamental. A unidade escolar está participando do Projeto 
Anfitriões do Futuro e realizou uma interessante visita à Floresta da Tijuca no 
dia 8 de outubro.

[FOTO]

As turmas do 5
 ano da Escola Maria Florinda conheceram um roteiro ecológico na zona norte da 
nossa cidade, a Floresta da Tijuca. Um dos objetivos principais foi complementar
o aprendizado escolar, fazendo com que os alunos pudessem conhecer mais sobre a 
história do Rio e como a cidade se desenvolveu.

A visita à Floresta da Tijuca também teve outros objetivos:

Conscientizar os alunos de que a cidade é patrimônio de todos;

Resgatar o orgulho de ser carioca;

Mostrar a import
ncia do turismo e da preservação do patrimônio cultural e natural;
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Reforçar nas crianças o senso de pertencimento à cidade;

Promover boas práticas de cidadania

[FOTO]

O roteiro começou pelo portão da Floresta da Tijuca, seguindo por uma trilha até
a Cascatinha Taunay. Os alunos puderam apreciar as belezas naturais do parque e 
também tiveram a oportunidade de conhecer o Centro dos Visitantes, onde 
assistiram a um vídeo e visitaram a Exposição sobre a Floresta da Tijuca.

[FOTO]

Um dos momentos marcantes do roteiro ecológico foi um abraço simbólico em uma 
grande árvore que, circundando a sua base, tem a frase 
O tempo não passa
. 

[FOTO]

Os alunos também passearam pela Capela Mayrink e claro, não podia faltar um 
momento para um pequeno lanche e brincadeiras no parquinho.

[FOTO]

[FOTO]

O roteiro ecológico foi um sucesso para alunos e professores! Todos retornaram 
felizes à escola por terem conhecido de perto este patrimônio cultural e natural
que é a Floresta da Tijuca.

Roberta Vitagliano é professora da rede municipal 

e representante do Rioeduca na 7
CRE

robertavitagliano@rioeduca.net

twitter:@robertacarmina

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!
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CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php

[FOTO]
tweet

projetos
(334)

7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quinta-feira, 04/10/2012
<TÍTULO>
Orientações quanto à Exportação do DESESC

<TAGS>
Tags: 
circular, escola3.0.

Orientações quanto à exportação do DESESC para os sistemas acadêmicos (SGA e 
SCA) no 3
 COC e respectivos prazos
R

[FOTO]
tweet

escola3.0
(4)

circular
(1)
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 05/10/2012
<TÍTULO>
Minha Primeira Biblioteca

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, educaçãoinfantil, riodeleitores.
A professora Mônica Queiroz, do CIEP General Augusto César Sandino, dá 
continuidade ao Projeto Minha Primeira Biblioteca, através de atividades de 
literatura
 realizadas com os alunos da Educação Infantil. Com isso, a professora pretende 
incentivar o interresse pela leitura na idade em que todos os hábitos estão 
sendo formados, isto é, na inf
ncia.

Todas as crianças precisam ter contato com livros, mesmo que ainda não saibam 
ler. Para os pequenos, a escrita é apenas um conjunto de marcas em folhas de 
papel. Um adulto, ao ler
um livro
para crianças, faz com que essas marcas ganhem vida e os pequenos tenham acesso 
a tudo que mora dentro dele.

A leitura frequente ajuda a criar familiaridade com o mundo da escrita. A 
proximidade com o este mundo, por sua vez, facilita a alfabetização e ajuda em 
todas as disciplinas.

Reconhecendo a import
ncia da Literatura Infantil para os alunos, a Gerência de Educação
Infantil lançou
o projeto 
Minha Primeira Biblioteca.
Ele tem por objetivo oferecer a cada criança de Educação Infantil dois livos que
farão parte do seu acervo pessoal.

[FOTO]

Dando continuidade ao projeto 
Minha Primeira Biblioteca
, a 
professora Mônica Queiroz 
está incentivando a formação
 do hábito de leitura na idade em que todos os hábitos se formam, isto é, na inf
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ncia.

As atividades que a professora está realizando, a partir deste projeto, levará 
os alunos por um caminho
 onde desenvolverão a imaginação, as emoções e os sentimentos de forma prazerosa
e significativa.

[FOTO]

[FOTO]

A turma da
Educãção Infantil se prepara para ouvir histórias no círculo Montessoriano

Em sintonia com a estação das flores, a professora Mônica Queiroz trabalhou com 
os alunos o livro
A Margarida Friorenta
, de Fernanda Lopes de Almeida. O livro conta a história de uma flor que sentia 
muito frio. Contudo, o frio que sentia não era de casaco, era de amor!

[FOTO]

Para transmitir a ideia do livro e levar novos conhecimentos e ensinamentos aos 
alunos, a professora Mônica Queiroz fez a contação da história. A sala e os 
alunos
são preparados com carinho e organização. No momento da contação, o olhar da 
professora transmite o que está sendo contado. Ela se expressa com gestos, 
alterações de voz e com o corpo. Os alunos não tiram o olho dela!

Após a contação da história, a professora trabalhou com os alunos alguns 
ensinamentos tratados no livro. Um deles é que a melhor coisa do mundo é ter 
alguém com quem possamos contar! Outro ensimanento trabalhado foi que em muitos 
momentos de ang
stia, dor, solidão
 e carência um simples abraço ou um gesto de carinho é o suficiente para aquecer
 qualquer coração.

Os alunos da Educação Infantil adoram brincar de roda e esta história nos faz 
lembrar da cantiga de roda Onde está a Margarida?. Confira o vídeo das crianças 
da turma da professora Mônica Queiroz.

[VÍDEO]

Professora Mônica Queiroz
 brinca de roda com os alunos da Educação Infantil

A atividade acima
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proposta pela professora Mônica Queiroz possui grande valor educativo, pois a 
criança se envolve integralmente. Brincando de roda, os alunos melhoram o 
raciocínio e a memória, desenvolvem o gosto pelo canto e
exercitam os m
sculos.

Para deixar a sala bem florida e com jeitinho de Primavera, os alunos da 
Educação Infantil transformaram copos descartáveis
 de café em belas margaridas. Para completar, os alunos usaram cola amarela para
colorir o miolo da flor. Foi rápido, fácil e ficou lindo!

Nesta fase, as crianças sonham
 acordadas, inventam e descobrem coisas, se aventuram em um mundo desconhecido, 
não têm medo de criar. Pensando neste contexto, vale destacar a import
ncia do trabalho realizado pela professora Mônica, ao utilizar a

Arte para aprimorar o conhecimento dos alunos e aguçar sua curiosidade e vontade
de desvendar, já que é assim que os alunos ampliarão seu vocabulário visual e 
darão asas à imaginação.

Na história 
A Margarida Friorenta
 há uma 
Borboleta Azul 
muito boazinha. Vendo que a flor tremia de frio, contou para a menina Ana Maria 
para que esta pudesse ajudar.

Os alunos da turma de Educação Infantil
 confeccionaram a Borboleta Azul e, inspirados no poema 
As Borboletas 
de Vinícius de Moraes, fizeram borboletas de outras cores também!

[FOTO]

A linguagem da arte, assim como a leitura, devem estar presentes em todas as 
turmas de Educação Infantil, como vimos na turma da professora Mônica Queiroz. 
Ligar a leitura e a arte ao l
dico, ao jogo, ao brincar, ao criar e ao imaginar, possibilitam a criança não só
o conhecimento cognitivo, mas, principalmente, do sensível.

O projeto 
Minha Primeira Biblioteca
, que faz parte do programa Rio, uma Cidade de Leitores, tem por objetivo 
incentivar e fortalecer o hábito da leitura, por prazer, de alunos da rede 
municipal de ensino. A professora Mônica Queiroz está contribuindo para este 
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movimento
através de
seu trabalho, que é conhecido por todos na 6
 CRE.

Parabéns à professora Mônica Queiroz por ajudar a formar um Rio de Leitores e, 
principalmente, por propiciar através do seu trabalho o desenvolvimento 
artístico e cognitivo de seus alunos.

Gostou desta postagem? Deixe um
recado para a professora Mônica Queiroz! Vamos prestigiar o trabalho dos nossos 
colegas da Rede! Nós somos a seXta CRE!

Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca na 6
 CRE

Twitter: @PatriciaGed

E-mail: 
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

6ªcre
(247)
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riodeleitores
(165)

educaçãoinfantil
(100)

<COMENTÁRIOS>

O trabalho dos profissionais do CIEP Sandino e feito com muita dedicacao e 
empenho!! Parabéns para esta equipe!!
Postado por 
Ana Paula
 em 05/10/2012 14:10

Essa é só uma amostra do trabalho de excelência realizado por uma equipe 
competente, séria e dedicada. 
Nossa escola trabalha em torno do projeto LITERATURA INFANTIL: MUITAS HISTÓRIAS 
PARA CONTAR!
A partir dos livros, todas as turmas realizam atividades maravilhosas e os 
planejamentos são feitos pelos professores de forma colaborativa.
Parabéns à equipe nota 1000 do Ciep Sandino!!!!
Postado por 
Mônica Queiroz
 em 05/10/2012 16:19

Belíssimo projeto desenvolvido por este maravilhoso Ciep.Realmente a leitura 
abre caminhos e faz os pequenos alcançarem voos cada vez mais felizes.Parabéns!
Postado por 
Patrícia  Lopes
 em 05/10/2012 18:43
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 08/10/2012
<TÍTULO>
Trilhando nos Caminhos da Alfabetização

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, riodeleitores.

A Escola Municipal Afr
nio Peixoto, localizada no bairro do Andaraí, participa do projeto Trilhas 
realizado pelo Governo Federal, a fim de promover a leitura entre os alunos em 
processo de alfabetização.

O projeto Trilhas está direcionado aos alunos do primeiro ano do Ensino 
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Fundamental, com o objetivo de apoiar o trabalho do professor no processo de 
alfabetização dos educandos.

Esse projeto visa fornecer oportunidades no campo da leitura e da escrita para 
que os alunos tenham maior acesso à literatura infantil e, consequentemente, à 
cultura escrita. Além disso, busca promover encontros de formação continuada aos
professores, na perspectiva de fornecer troca de conhecimentos, reflexões e 
aprendizado coletivo.

As unidades escolares que participam do projeto 
Trilhas
 receberam do Ministério da Educação, caixas com livros e jogos. O objetivo é 
que este material esteja à disposição dos pequeninos nas salas de aula, 
estimulando os alunos em processo de alfabetização a se tornarem verdadeiros 
usuários da leitura e da escrita.

Os alunos do primeiro ano do Ensino Fundamental da E.M. Afr
nio Peixoto estão tendo a oportunidade de viajar pelo mundo da leitura através 
dos livros que compõem o projeto trilhas.

[FOTO]

A professora Fátima, Coordenadora Pedagógica da E.M. Afr
nio Peixoto, entrou em contato com o portal Rioeduca e contou como este projeto 
está sendo desenvolvido na unidade escolar. 

A escola recebeu um total de dezenove livros e alguns jogos pedagógicos que 
estão sendo utilizados pelos alunos do primeiro ano.

Fátima nos conta que o projeto Trilhas está se desenvolvendo com uma 
participação intensa das crianças, através da contação de histórias, 
brincadeiras, jogos, conversas, utilizando sempre as atividades sugeridas nos 
cadernos do projeto. A import
ncia do projeto Trilhas para a escola é o grande apoio que dá para o aluno se 
sentir leitor.

[FOTO]

Os alunos da turma 1.101 também deixaram suas opiniões sobre o projeto Trilhas. 
Vejamos:

Eu gosto do livro A Casa Sonolenta
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 - Adrielly

Eu gosto do Cantinho da Leitura
 - Yuri

Eu gosto dos livros e dos jogos
 - Felipe

Eu gosto de livros porque a gente conhece palavra nova e figura nova
 - J
nio

Eu adoro ler e escrever
 Adriano

A Casa Sonolenta, de Audrey Woody,
é um dos livros que fazem parte do acervo do projeto Trilhas.
Assista ao vídeo abaixo para conhecer a história.

[VÍDEO]

Professor, o portal Rioeduca é um espaço feito por e para professores. Participe
também! Entre em contato com o representante de sua CRE para divulgar o blog ou 
projetos desenvolvidos por sua escola.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Contato:

     Professora Renata Carvalho 
 Representante do Rioeduca, na 2
CRE

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet
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2ªcre
(192)

riodeleitores
(165)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 11/10/2012
<TÍTULO>
Pequenos Eleitores - Uma Atitude Cidadã!

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos, eleicoes.

A Escola Municipal Alice do Amaral Peixoto está situada na Rua Ébano, n
 187, no bairro de Benfica. A unidade atende a 22 turmas de Maternal II, 
Educação Infantil, 1
 e 2
 anos do Ensino Fundamental, organizadas em dois turnos. Nos meses de setembro e
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outubro o clima das eleições municipais 2012 contagiou, também, os alunos e as 
crianças da escola desenvolveram o projeto 
Eleições na Escola
.

[FOTO]

As turmas do EI (
Educação Infantil
) 23, da Professora Ana Maria e EI 24, da Professora Rosana vivenciaram os 
procedimentos e cuidados onde a decisão tomada implicará diretamente em um novo 
dirigente para a cidade onde vivem. As educadoras sabem que é importante que 
desde cedo as crianças, ainda que pequenas, possam entender que decisão tomada 
no momento do voto implicará diretamente em um novo dirigente para a cidade, o 
estado e o país onde vivem. 

[FOTO]

[FOTO]

No Projeto, as crianças participaram de três momentos: Primeiro, conversaram 
sobre a import
ncia das eleições, com objetivo de promover o envolvimento das turmas. No 
segundo momento, os alunos foram cadastrados para os cargos de mesários e 
fiscais. Para finalizar, as crianças simularam uma zona eleitoral, com urna 
eletrônica e com o voto das crianças. 

[FOTO]

É sempre bom ampliar as discussões sobre cidadania e democracia dentro e fora da
escola, pois os pequenos de hoje são os eleitores do futuro. Assim, o projeto 
foi considerado um sucesso, pois estimulou a participação cidadã das crianças no
processo eleitoral, promovendo atividades educativas sobre cidadania e 
democracia.

Pra conhecer ainda mais os projetos dessa Escola Municipal de Sucesso,

clique no link abaixo:

http://emapeixoto.blogspot.com.br/

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o 
representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe. *

Contatos:
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Rute Albanita

     Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: @Rute_Albanita

[FOTO]

projetos
(334)

1ªcre
(234)

eleicoes
(1)

<COMENTÁRIOS>

Projeto MARAVILHOSO! Lindo trabalho da professora Rosana. Que sirva de exemplo 
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para outros Estados. Seria otimo se implantasse nas escolas de outros estados 
tambem.
Joao Pessoa - PB
Postado por 
Jessilene
 em 17/10/2012 16:50

PARABÉNS!!! Ação antenada com o momento! Oportunidade de vivência da cidadania!
Postado por 
jose luiz
 em 18/10/2012 13:12
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 15/10/2012
<TÍTULO>
Contos e Encantos no Morro dos Telegráfos

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

O Rioeduca é um portal que visa mostrar os detalhes de tudo o que acontece 
dentro da escolas, creches e Espaços de Desenvolvimento Infantil (EDIs). Nesse 
ambiente virtual, trocamos, aprendemos e destacamos trabalhos pedagógicos 
relevantes e de sucesso. Assim, não poderíamos deixar de compartilhar com nossos
leitores o momento mais que especial vivenciado pelos pequenos alunos da Escola 
Municipal Morro dos Telegráfos.

[FOTO]

A Escola, reconhecida por seu trabalho de qualidade, está localizada no Morro 
dos Telegráfos, na recém-pacificada Comunidade do Complexo da Mangueira. Foi com
grande alegria que gestores, professores e alunos receberam a escritora Ronize 
Aline, autora do livro 
O Dono da Lua
. A autora apresentou seu trabalho a todos os pequenos através de rodas de 
contação de histórias.

[FOTO]

A escola organizou um cronograma especial de contação de histórias para que 
nenhum aluno ficasse sem participar. As crianças ficaram encantadas com os 
personagens do conto, e os olhinhos não desgrudavam dos gestos feitos pela 
contadora. A entonação de sua voz prendeu a atenção dos expectadores! Ronize 
Aline levou os personagens da história - Nick, seu Selênio, Noturno e a Lua - 
feitos em feltro - para tornar a vivência mais real, o que encantou ainda mais a
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platéia.

Quem era Nick, o Personagem da História?

[FOTO]

 primeira vista, Nick é um menino como todos os outros. Detesta os legumes que 
os outros garotos também odeiam, e adora as mesmas brincadeiras das quais as 
outras crianças também gostam. Mas, chegando um pouco mais perto, vê-se que ele 
é especial. Muito mais do que curioso, ele é um menino que enxerga coisas que 
ninguém vê; que descobre coisas que ninguém descobre; e que adora passar horas 
debruçado sob a janela, vidrado nos segredos do céu. Por isso só ele consegue 
reparar, numa noite, que a Lua simplesmente desapareceu.
 (fonte: O Dono da Lua)

Leitura e Encantamento

[FOTO]

Gestoras e autora do livro ao centro

Simone, gestora da escola, revela que foi uma tarde mágica e de encantamento. 
Que ações como esta marcam a vida das crianças, e elas passam a se interessar 
cada vez mais pelo mundo dos livros, sabendo que poderão viajar em outros mundos
e até conhecer a lua através da leitura e da imaginação!

Pra conhecer ainda mais os projetos dessa Escola Municipal de Sucesso,

clique no link abaixo:

http://emmorrodostelegrafos.blogspot.com.br/

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o 
representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe. *

Contatos:

Rute Albanita

Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

     ruteferreira@rioeduca.net
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     Twitter: @Rute_Albanita

[FOTO]

projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todos dessa equipe pelo trabalho, como sempre de qualidade, que 
envolve as crianças e toda a comunidade. Saudades de todos vocês!!!
Postado por 
Ana Accioly
 em 15/10/2012 08:47

Novamente mais um post com muita qualidade. Parabéns pelo trabalho dessa escola.
Continuem assim.
Postado por 
Criar Orkut
 em 15/10/2012 14:55

A imagem de um professor contando histórias para seus alunos da Educação 
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Infantil é apaixonante! Parabéns para a escola!
Postado por 
Neilda
 em 15/10/2012 18:36

Que emoção ler esse relato sobre minha visita à Escola Morro dos Telégrafos! 
Para mim foi igualmente uma tarde de encantamento, já que o ofício de escritora 
é solitário e é nesses momentos, de contato com as crianças, que nos 
alimentamos, revitalizamos e inspiramos para seguir adiante. Parabéns pelo 
belíssimo trabalho! Abraços
Postado por 
Ronize Aline
 em 16/10/2012 01:21

Linda ação! Parabéns!
Postado por 
jose luiz
 em 18/10/2012 13:10
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 18/10/2012
<TÍTULO>
Semana da Valorização da Família - Ações de Cidadania

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

A Escola Municipal Marechal Espiridião Rosas, localizada no Caju, Zona Portuária
da cidade, realizou um ousado projeto sobre a import
ncia da família. Esse tema trouxe à tona debates, discussões e conversas que 
beneficiaram toda a comunidade escolar.

[FOTO]

Os professores já sabem o quanto o envolvimento da família favorece o sucesso do
aluno, portanto, a equipe se preparou para a 
Semana da Valorização da Família
 e não poupou esforços para destacar, através de atividades artísticas, rodas de
conversas e leitura, a essencial import
ncia da família em todos os 
mbitos da vida da criança.

A 
Família Espiridião Rosas
 abordou com as turmas a questão familiar dando ênfase aos modelos diferenciados
de família existentes hoje. Destacou o respeito ao outro como um dos valores que
deve integrar o grupo familiar, buscando a promoção e o fortalecimento dos laços
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familiares que contribuem na formação da nossa sociedade como um todo. 

[FOTO]

Diálogo Constante

[FOTO]

Os alunos da unidade, jovens cidadãos e futuros pais e mães, puderam compreender
através do projeto que a família é a base para a formação do cidadão . Os jovens
também perceberam que a família deve ter com a escola um envolvimento permanente
e construtivo, compartilhando o mesmo ideal. Dessa forma, realmente estarão 
formando, educando e superando conflitos.

Como o diálogo entre a família e a escola faz parte do Projeto Político 
Pedagógico, a unidade realizou uma linda exposição com as produções realizadas 
pelos estudantes.

Saiba mais sobre a Lei 5491/2012 que institui a Semana da Valorização da Família
que inspirou o projeto da escola, clicando na imagem abaixo:

[FOTO]

Pra conhecer ainda mais os projetos dessa Escola Municipal de Sucesso,

clique no link abaixo:

http://marechalespiridiaorosas.blogspot.com.br/

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o
 representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe. *

Contatos:

Rute Albanita

Professora 
e Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

     ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: @Rute_Albanita

[FOTO]
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projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Excelente tabalho desenvolvido pela escola com a família! Adorei! Parabéns a 
todos os professores,funcionários, responsáveis e alunos da  Escola Municipal 
Marechal Espiridião Rosas.
Postado por 
Maria Delfina
 em 18/10/2012 13:02

PARABÉNS à direção, equipe e alunos. Excelente trabalho!
Postado por 
jose luiz
 em 18/10/2012 13:08

Pessoal da Mal. Espiridião Rosas. Nós, da GED, ficamos muito felizes que nossos 
alunos do 3º ano estejam consolidando de forma significativa sua alfabetização. 
Parabéns as professoras e a equipe técnico-pedagógica da escola.
Beijo carinhoso,
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Cláudia Reis
Postado por 
Cláudia Reis
 em 19/10/2012 18:18

Parabéns a toda equipe da Escola Municipal Marechal Espiridião Rosas que sempre 
realizam as atividades com responsabilidade e dedicação.
Postado por 
DULCINEA
 em 20/10/2012 17:40

Tenho o maior orgulho de fazer parte de tão maravilhosa equipe, que tudo faz 
para que nossos alunos aprendam com atividades prazeirosa, com consciência e 
confiança.
Amar é educar para um futuro promissor.
Postado por 
Dulcinéa Machado Brum
 em 02/11/2012 14:31
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 09/10/2012
<TÍTULO>
Em Plena Ativa Idade!

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, creches, educaçãoinfantil.

Ativa Idade: É Bom Ser Criança na Creche Municipal Dr. Sérgio Arouca!
 é o título do projeto pedagógico desenvolvido este ano em uma das creches de 
nossa rede.
 Nesta publicação, conheceremos um pouco do
trabalho realizado em uma das etapas mais importantes da vida escolar do aluno, 
a Educação Infantil.

A Creche Municipal Dr. Sérgio Arouca iniciou o ano de 2012 com mudanças em sua 
gestão, atualmente composta pela professora Eliete do Nascimento, diretora, e 
pela professora Ana Paula Chaves, diretora-adjunta.
A nova equipe traz uma filosofia de valorização do trabalho da creche, de todos 
os profissionais que nela atuam e da sua comunidade escolar, enfatizando a troca
de saberes e fazeres no dia a dia.

O objetivo geral do projeto é desenvolver atividades básicas de educação e 
cuidados na perspectiva do movimento e da transformação, levando em consideração
as diversas fases de crescimento e desenvolvimento da criança, as suas diversas 
linguagens além do envolvimento da comunidade escolar neste processo.

Página 2878



RIOEDUCA 2
[FOTO]

Para que isto aconteça, os profissionais da Creche têm desenvolvido várias 
atividades com os alunos ao longo do ano, tratando assuntos que estejam de 
acordo com o objetivo geral do projeto. Hoje, vamos conhecer algumas destas 
atividades realizadas na C.M. Dr. Sérgio Arouca.

No dia 22 de agosto, comemoramos do Dia do Folclore e as crianças trabalharam o 
tema conhecendo parlendas, instrumentos musicais, cantando, brincando, 
aprendendo palavras diferentes e movimentando o corpo. Sempre em Ativa Idade!

As fotos abaixo mostram os momentos de algumas atividades realizadas sobre o 
Folclore brasileiro que é tão rico. 

A turma 30 trabalhou com a parlenda da aranha. Aproveitando o papelão que 
acompanha as maçãs da merenda, fizeram as aranhas,
com tinta, papel, e lã. Cantaram a m
sica e criaram um cartaz com tanta aranha que deu muito medo!
( Retirado do blog da creche)

[FOTO]

Os bebês do berçário também participaram das atividades sobre o tema. Cantaram, 
dançaram e ouviram histórias folclóricas.

Senta que lá vem história: ouvindo história, recontando, ou mesmo 
lendo
 com suas próprias mãos e olhos (e braços e pernas e o corpo todo!), aqui, a 
literatura começa no berço!
(Retirado do blog da creche).

[FOTO]

No mês de setembro, foi a vez de trabalhar o tema 
Natureza em Ativa Idade
. Os alunos brincaram e vivenciaram
 água, ar, terra, elementos da natureza e vegetais.

As atividades começaram com o material que existe dentro da creche, os 
pequeninos prepararam um suco de laranja.

As turmas do maternal 1
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 (EI 40 e EI 41) brincaram de fazer suco de laranja. Com isto,
 exploraram, sentiram gosto, o cheiro, a forma e descobriram que dentro da 
laranja tem 
água
! Depois, fizeram um delicioso refresco de laranja para amenizar o calor de 
setembro!
( Retirado do blog da creche)

[FOTO]

Parabéns à equipe da C.M. Dr. Sérgio Arouca por proporcionar atividades que 
colaborem com o desenvolvimento e a construção da autonomia dos alunos da 
Educação Infantil.

Conheça mais sobre o trabalho da C.M. Dr. Sérgio Arouca visitando seu blog.

http://cmarouca.blogspot.com.br/

Professor, o portal Rioeduca é um espaço feito por e para professores. Participe
também! Entre em contato com o representante de sua CRE para divulgar o blog ou 
projetos desenvolvidos por sua escola.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Contato:

     Professora Renata Carvalho 
 Representante do Rioeduca, na 2
CRE

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet
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2ªcre
(192)

educaçãoinfantil
(100)

creches
(89)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 08/10/2012
<TÍTULO>
Cidadão Brasileiro

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, projetos.

Preparar as novas gerações para uma participação mais ativa e responsável na 
sociedade implica
ajudá-las a viver a cidadania no espaço escolar; tarefa que não se
pode mais
dispensar. O compromisso colocado pela educação a favor da cidadania modifica o 
olhar, amplia as pespectivas, promove a construção de valores e desenvolve o 
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senso crítico. 

[FOTO]

De dois em dois anos, a nossa escola procura trabalhar bastante o tema ELEIÇÕES,
principalmente, quando começam as propagandas eleitorais vinculadas
pela TV e pelo rádio.
 Nossa preocupação é
 esclarecer ao aluno qual a competência daquele que faz a propganda; mostrar se 
ela
está realmente adequada às suas propostas.

Há dois anos atrás, nós gravamos alguns 
candidatos
 para que os alunos fizessem uma avaliação do que era dito e o que o deputado 
estadual e federal poderiam realmente fazer se eleitos.

Este ano, como serão realizadas eleições para vereador,
um cargo mais próximo
aos alunos,
aproveitamos também a oportunidade.

O trabalho é parte do Projeto Didático do ano de 2012: 
A arte de encantar o outro
, que neste bimestre trabalha
O Cidadão Brasileiro
.
Em um primeiro momento,
pedimos aos alunos para pesquisarem e escreverem o que ouviam dos candidatos a 
vereador em suas comunidades. Depois solicitamos uma pesquisa sobre o que é ser 
vereador, qual sua função, sua atuação e sua import
ncia.

[FOTO]

Pesquisaram também o que é CANDIDATO FICHA LIMPA! 

Em seguida eles elaboraram a própria Lei CANDIDATO FICHA LIMPA!

[FOTO]

O trabalho foi realizado sob coordenação da Sala de Leitura, principalmente da 
Prof
 Viviane Trindade Madeira, que nos trouxe a urna eletrônica.
Havia nesta urna alguns candidatos e partidos já conhecidos de todos, a saber: 
ESPORTE, PROFISSÕES, FESTAS POPULARES, PROFISSÕES e RITMOS MUSICAIS.
Então, começamos a observar qual deles atingia as nossas preferências.

Texto: Professora Fátima - Gestora da Unidade

Parabéns à equipe da Escola Municipal Suíça por proporcionar experiências 
diretas que permitem
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o desenvolvimento da responsabilidade social e moral de nossas crianças!

Contatos:

     Ana Accioly

     Representante Rioeduca.net da 4
CRE

anaaccioly@rioeduca.net
Twitter: 
@Ana_Acioly

     Facebook: 
http://www.facebook.com/anapaula.silvaaccioly

[FOTO]
tweet

projetos
(334)
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4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a Escola Municipal Suíça pelo trabalho realizado, através  da 
ProfªViviane. Muito boa essa idéia de levar a urna, deu realismo a eleição. 
Gostei!!
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 09/10/2012 22:35
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 05/10/2012
<TÍTULO>
Polo de Educação pelo Trabalho Humberto de Souza Mello participa de Mostra 
Geração

<TAGS>
Tags: 
pet.

No dia 27 de setembro de 2012 o Polo de Educação pelo Trabalho Humberto de Souza
Mello foi citado no caderno Zona Norte, do Jornal O Globo, assim como algumas 
escolas da área da Tijuca que estão participando com trabalhos na Mostra Geração
(Festival do Rio).

O Espaço de Extensão Escolar participa com o vídeo 
A vida da tartaruga
 que foi exibido nos dias 3 e 4 de outubro , entrada franca, na Estação Sesc Rio
- Rua Voluntários da Pátria n
 35 - Botafogo, às 8:30h.

Uma das atrações do Festival do Rio, a Mostra Geração é a porta de entrada para 
o p
blico infantojuvenil no universo cinéfilo. É neste momento que muitos deles 
terão contato pela primeira vez com cinematografias distantes, diferentes do que
estão acostumados a assistir ocasionalmente nos cinemas.

[FOTO]

     Representante do Rioeduca na 
E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos

     Contatos: 
krisnasantos@rioeduca.net
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     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet

pet
(8)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns Polo de Educação pelo Trabalho Humberto de Souza Mello pela 
participação.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 29/04/2013 22:56
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Sexta-feira, 05/10/2012
<TÍTULO>
XXIV Festival da Canção das Escolas Municipais – FECEM 2012

<TAGS>
Tags: 
extensividade.

Novos talentos estão sendo descobertos a cada Festival da Canção. No dia 24 de 
setembro foi realizado no Teatro Carlos Gomes, o XXIV Festival da Canção das 
Escolas Municipais. As dez Coordenadorias Regionais de Educação foram 
representadas, por meio das canções já eleitas nas etapas regionais.

Alunos das dez Coordenadorias Regionais de Educação estiveram presentes, 
cantaram e encantaram a plateia com diferentes talentos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Subsecretária de Educação, Helena Bomeny e alunos
do N
cleo
de Arte
Grécia
- 4
 CRE
Karine Bonfim e Rodrigo Oliveira
apresentadores do XXIV Festival da Canção das Escolas Municipais

O p
blico ao final vibrou com a divulgação dos resultados:

 Comunicação com o p
blico - Ricardo Conceição Figueira - Escola Municipal Rugendas - 5
 CRE

 Instrumentalista melódico - Isac de Oliveira Mesquita - Escola Municipal 
Liberdade - 10
 CRE

 Instrumentalista de percursão - Matheus Matos - Escola Municipal Albert Einsten
- 7
 CRE
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 Intérprete feminino - Divanisse Silva Soares Freitas - N
cleo de Arte Avenida dos Desfiles - 1
 CRE

 Intérprete masculino - Lucas da Silva de Souza - Escola Municipal Nações Unidas
- 8
 CRE

 Letra - Teus olhos na estrada - Ronny de Souza Pereira - Escola Municipal 
Liberdade - 10
 CRE

 Arranjo - Escola Municipal Barão de Santa Margarida - 9
 CRE

 Canção - Flor de Madureira - Matheus Viana da Silva - Escola Municipal Rugendas
- 5
 CRE

[FOTO]

Torcida mais animada Escola Municipal Andréa Fontes Peixoto

Todo o sucesso desse Projeto se dá ao trabalho em equipe entre as Unidades 
Escolares, Coordenadorias Regionais de Educação e Coordenadoria de Educação 
 Extensividade.

Este projeto artístico-cultural é promovido pela Secretaria Municipal de 
Educação (SME) com o objetivo de despertar o interesse dos alunos pela m
sica, passa por várias etapas antes de chegar à final. Após a SME enviar o 
regulamento do festival, as escolas inscrevem suas canções 
 no máximo duas 
 para concorrerem na etapa organizada pelas Coordenadorias Regionais de Educação
(CREs). Cada CRE realiza um minifestival, na etapa regional em um espaço 
cultural de sua região e seleciona, por meio de um corpo de jurados, a m
sica que a representará na Mostra Final 
 neste ano realizada no Teatro Carlos Gomes, produzida pelo Setor de 
Extensividade da SME.

Com o objetivo de valorizar os novos talentos, por meio da Coordenadoria de 
Educação 
 Extensividade, foi produzido um DVD com os vídeos clipes das dez m
sicas vencedoras da Etapa Regional. Este DVD ilustrou o XXIV Festival da Canção 
das Escolas Municipais 
 FECEM 2012.

[FOTO]
tweet
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extensividade
(7)

<COMENTÁRIOS>

Fico muito orgulhosa destas ações que tanto contribuem para a vida dos alunos 
das escolas da Prefeitura. Parabéns aos organizadores, aos professores 
orientadores e principalmente aos talentosos alunos!
Postado por 
Neilda
 em 10/10/2012 09:10

Parabéns pequenos taletos. Arte é vida..Viva!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 29/04/2013 23:23
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 09/10/2012
<TÍTULO>
Processo Seletivo para o GENTE

<TAGS>
Tags: 
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seleção, gente, cec.

Você conhece o GENTE? 

Trata-se da sigla para o Ginásio Experimental de Novas Tecnologias Educacionais 
André Urani, que estará funcionando, a partir de 2013, onde hoje está instalado 
o Ginásio Experimental Carioca André Urani.

Com uma proposta futurista e arrojada, que vai desde a sua arquitetura ao uso 
das novas tecnologias educacionais voltadas para o desenvolvimento das 
habilidades e potencialidades do educando, o GENTE busca professores que queiram
se juntar a esse desafio.

Assista ao vídeo abaixo e entenda mais sobre a proposta inovadora do GENTE:
[VÍDEO]

Decidiu fazer parte? Então, leia o edital.

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

[FOTO]

seleção
(3)

cec
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(3)

gente
(2)

<COMENTÁRIOS>

Que legal! O  GENTE será um sucesso e os alunos irão amar.Parabéns Rafael 
Parente e equipe.
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 08/10/2012 11:16

Já preenchi o formulário. Como faço para verificar se minha inscrição no GENTE 
foi realmente aceita? Não recebi nenhum número de confirmação ou outra 
informação qualquer para o meu e-mail.
Postado por 
SERGIO MATOS
 em 11/10/2012 10:39
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 11/10/2012
<TÍTULO>
Papercraft: um Quebra-Cabeça 3D

<TAGS>
Tags: 
protagonismojuvenil.

Uma atividade divertida de fazer figuras tridimensionais que desperta a 
concentração, o raciocínio lógico e a interpretação. 

[FOTO]

Você sabe o que é Papercraft?

Papercraft, Pepakura ou Paper Toy é a arte de fazer miniaturas tridimensionais 
em papel, utilizando-se de dobras e cortes.

A arte está se difundindo muito entre os jovens e virando mania, sendo possível 
encontrar modelos com muita facilidade na internet.

O Papercraft ajuda a desenvolver a concentração, o raciocínio lógico e a 
interpretação. Sendo muito 
til também nas aulas de Geometria na construção de cubos, tri
ngulos e cilindros.
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Os modelos podem variar de animais, castelos, Transformers (robôs), 
super-heróis, Animes (animações japonesas), Angry Birds (animações de pássaros e
porcos), entre outros, e têm detalhes que deixam a miniatura mais realista.

[FOTO]

E não precisa se preocupar ao olhar para um modelo e pensar 
como faço isso?
, porque a maioria vem com instrução de montagem.

Seguem duas dicas de sites para você pesquisar:

http://cp.c-ij.com/en/contents/1006/index.html

http://www.pokemonpapercraft.net/

O que você está esperando? Aproveite e venha se divertir escolhendo e montando o
seu modelo!

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal e Representante do Rioeduca .

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
tweet
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protagonismojuvenil
(73)

<COMENTÁRIOS>

Muito bom esse texto e as dicas de sites! Adoro fazer papercraft! Vou 
divulgar...
Postado por 
Tony
 em 12/10/2012 15:07

Adorei a idéia! Muito interessante!Vou usar a dica para fazer com minha filha e 
alunos.
Postado por 
Ana Lúcia
 em 14/10/2012 17:37

Adorei esse novo espaço. Essa postagem do dia das crianças está ótima! Gostei 
muito!Abraços.
Postado por 
Rosa Gonçalves
 em 14/10/2012 18:48

Amei esses papercrafts! Gosto muito de trabalhar com papel, fazia origami,porém 
estes trabalhos ficaram maravilhosos.Vou tentar fazer! Obrigada pela dica.
Postado por 
Ana Cristina
 em 14/10/2012 21:20

Parabéns querida , você está arrasando no Rio educa , amando seus posts , vou me
arriscar a criar um amei a ideia beijos :)
Postado por 
Marie Mariah
 em 14/10/2012 21:46

Amiga estou achando fantástica as suas dicas. É a minha cara essa arte. Nas 
férias vou tentar fazer. Parabéns. Amei! bjão
Postado por 
MONICA FONSECA
 em 20/10/2012 13:16

Bela iniciativa, é uma ótima atividade para se fazer e passar o tempo!
Postado por 
Igor João Pedro
 em 21/10/2012 19:09
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Arte maravilhosa e que pode ser realizada em sala de aula pelos alunos. Uma 
maneira diferente de distrair, divertir e ensinar.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 30/04/2013 20:55
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 24/10/2012
<TÍTULO>
Olhar para hoje, projeto para o amanhã!

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, mais educação, patrono.

O prédio da Escola Municipal Deborah Mendes de Moraes foi
construído bem nas proximidades da Praia e da zona pesqueira da Pedra de 
Guaratiba.
 Localiza-se em uma via de intenso movimento de automóveis, a rua
Belchior da Fonseca.
 Nela 

circulam automóveis e ônibus que seguem de Santa Cruz e de Sepetiba, em direção 
à Ilha de Guaratiba, Restinga da Marambaia, Barra de Guaratiba, Recreio dos 
Bandeirantes, Barra da Tijuca e bairros da Zona Sul da cidade.

[FOTO]

No entanto, houve certa redução do fluxo de automóveis em frente à escola
 devido a
duplicação do trecho da BR 101, Rodovia Governador Mário Covas, entre os bairros
de Santa Cruz e Recreio dos Bandeirantes, e a abertura do T
nel Vice-Presidente José de Alencar, na Grota Funda.

Tais mudanças, como tantas outras que ocorreram no bairro praiano e na 
trajetória sexagenária desta escola, não são desconsideradas pela equipe da 
direção e dos professores que procuram contextualizar a realidade da região onde
seus alunos vivem.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Com os pés fincados na realidade do cotidiano, mas com propostas visando a
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atingir as metas projetadas para o futuro, direção e professores da escola 
reconhecem o legado das gerações antecedentes e valorizam a sua memória 
histórica.

Em entrevista concedida ao Portal do Rioeduca, a diretora, professora Débora 
Neri dos Santos, lembra que o nome da
unidade escolar
foi uma homenagem
a esposa do então prefeito do Distrito Federal, 
ngelo Mendes de Moraes e
teve as suas origens como uma das escolas rurais características da região.

Desde então, a população da Pedra de Guaratiba cresceu significativamente, e a 
Escola Municipal Deborah Mendes de Moraes, que matriculava principalmente filhos
de pescadores locais, passou a receber crianças e adolescentes vindos de outras 
comunidades como Piraquê, Reta e Mato Alto.

O perfil da comunidade escolar de Pedra de Guaratiba foi modificado em razão da 
vinda de
pessoas da região Nordeste do Brasil em busca de moradia e empregos.

O texto do Projeto Político Pedagógico da
 U.E., alusivo ao diagnóstico, assinala que tais transformações no perfil da 
comunidade provocam
 mudanças também no 
mbito escolar; não apenas no que se refere aos aspectos comportamentais,
mas também em relação à participação e ao desempenho no aprendizado.

São in
meras as iniciativas propostas pela direção e professores para alcançar os 
objetivos almejados.
 Podemos citar,
como exemplo, a criação de 
Salas temáticas
 onde os professores, de acordo com as disciplinas lecionadas, realizam 
atividades em espaço ambientado.

Os projetos multidisciplinares, intensificados a partir do ano letivo de 2012,
têm obtido
excelentes resultados, conforme declarou a coordenadora pedagógica Luciana 
Victorino.
 Segundo ela, a intenção de todos é mostrar aos alunos que mudanças para melhor 
são sempre possíveis e que os jovens são a pedra fundamental na construção de 
uma sociedade justa.

Na Sala de Leitura, onde
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está fixado o retrato da Patronesse da Escola, Deborah Mendes de Moraes, há 
livros e outros recursos pedagógicos que são amplamente utilizados pelos 
professores, sempre preocupados em despertar o interesse dos alunos pela leitura
e fortalecer o relacionamento das famílias com a escola.

Tendo como tema do PPP 
Um olhar para hoje, um projeto para o amanhã
, a direção e os professores optaram por dividir a temática em dois projetos 
multidisciplinares.
O primeiro direcionado
para os alunos das turmas do 6
 e do 7
 anos, focalizando, respectivamente, o bairro de Pedra de Guaratiba e a cidade 
do Rio de Janeiro.
E o segundo, para os alunos do
8
 e 9
 anos, na perspectiva da globalização; com apresentação de um amplo painel sobre
as profissões a
que os alunos, futuramente, poderão aspirar.

Entre ações, atividades e estratégias, foram elencadas in
meras possibilidades, desde exposições, palestras e produção de murais,
até a apresentação da história local, a relev
ncia dos pontos turísticos de Pedra de Guaratiba, produção textual, 
dramatizações, entrevistas, etc.

[FOTO]

[FOTO]

Na sala dos professores, em conversa com alguns colegas da escola, foi possível 
sentir o espírito de companheirismo, trabalho solidário, dedicação à profissão e
sensação prazerosa de todos
por trabalhar no bairro da Pedra de Guaratiba.

Professor Sinvaldo do Nascimento Souza, representante do Rioeduca na 10
 Coordenadoria Regional de Educação.

 Contato: E-mail: sinvaldosouza@rioeduca.net

     Twitter: @SinvaldoNSouza

[FOTO]
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tweet

10ªcre
(292)

patrono
(22)

mais educação
(4)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns, Escola Municipal Deborah Mendes pela história de vida desta escola e 
pelos competentes profissionais desta equipe!
Postado por 
Helena (by troia)
 em 05/02/2013 20:56
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 29/10/2012
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<TÍTULO>
“Sempre gostei de escrever, porque sempre gostei de ler”

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, patrono, rio, cidade de leitores, peja.

[FOTO]

Na entrevista concedida ao apresentador Jô Soares, que foi ao ar no dia 17 de 
maio de 2012, o escritor J
lio Emílio Braz, autor de 159 livros, resumiu a sua biografia com a frase: 
Sempre gostei de escrever, porque sempre gostei de ler
.

O escritor, que
abre a sua página oficial na Internet com a frase 
Ensinando o jovem a pensar o mundo e um novo amanhã
,
visitou a Escola Municipal Euclides da Cunha, no dia 3 de outubro de 2012.
 Nesse dia,
fez palestra, conversou, contou histórias da sua vida e concedeu autógrafos aos 
professores, aos
alunos das turmas do 7
 e 8
 anos e do Programa de Educação de Jovens e Adultos, o PEJA.

As professoras Vera Regina, diretora adjunta, Claudia Beatriz, coordenadora 
pedagógica e Flávia Alvarenga, regente da Sala de Leitura, falaram entusiasmadas
sobre a visita do escritor, cujo contato havia sido feito por ocasião da 
participação da escola no 14
 Salão do Livro Infantil e Juvenil, realizado em abril de 2012.

Flávia lembra que o pedido da visita realizou-se por intermédio da editora, 

O
escritor sentiu-se muito à vontade na escola, chegando bem antes de começar a 
palestra e permanecendo um pouco além do horário previsto; fato que alegrou 
bastante a todos, principalmente aos alunos.

Na Sala de Leitura, que leva o nome da professora Lídia Maria, ex-diretora da U.
E., há dezenas de livros de autoria do escritor J
lio Emílio Braz, entre eles 
Pretinha, eu?
 escrita para o p
blico infanto-juvenil sobre preconceito racial.

Segundo a professora Flávia, 
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Pretinha, eu?
 é um dos títulos mais procurados pelos alunos, e tem sido utilizado pelos 
professores de Língua Portuguesa da escola, devido à sua abordagem social.
 Além disso, o livro serve de instrumento literário de alerta contra a prática 
do bullying entre os jovens.

A Escola Municipal Euclides da Cunha,
cujo patrono é
um dos maiores escritores brasileiros, o autor da obra clássica 
Os Sertões
que trata
Guerra de Canudos, vem se destacando pelos projetos relacionados com a 
literatura brasileira e com
a cultura de um modo geral.

[FOTO]

[FOTO]

Em
2012, além da importante e produtiva visita do escritor J
lio Emílio Braz, a escola está comemorando o centenário do nascimento de Jorge 
Amado e de Luís Gonzaga, o 
Rei do Baião
.

Murais ilustrativos e cronológicos foram produzidos pelos alunos das diversas 
turmas
do 6
 ao 9
 anos e
do PEJA.
 O material foi
exposto nas salas de aula, corredores e outros locais de grande circulação como
o refeitório.
 O objetivo é informar
um pouco mais sobre as personalidades homenageadas.

A coordenadora pedagógica Claudia Beatriz, a Bia, é uma entusiasta incentivadora
das atividades e da
parceria da Sala de Leitura com os professores.
Ela diz

 que a cumplicidade vai além do espaço escolar, já alcançando as redes sociais.
Desta forma,
utiliza dois perfis no
Facebook:
o grupo 
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Fala Euclides
, com acesso permitido aos professores e
o grupo 
Sala de Leitura Euclides
 idealizado e mantido pela professora Flávia Alvarenga,
no qual
são divulgadas as 
ltimas novidades da escola.

O Blog da Escola Municipal Euclides da Cunha e a permanente troca de e-mails 
entre professores são duas iniciativas que contribuem para a aproximação do 
grupo; realização de trabalho conjunto e interc
mbio de experiências profissionais e pedagógicas.

[FOTO]

[FOTO]

Devido ao sucesso da visita do escritor J
lio Emílio Braz, já foram planejadas outras atividades semelhantes na E. M 
Euclides da Cunha, com palestra e autógrafo do escritor Alcides Goulart e 
concerto para piano, aindá este ano letivo.

Contatos: Professor Sinvaldo do Nascimento Souza, representante do Rioeduca na 
10
 Coordenadoria Regional de Educação.

     E-mail: sinvaldosouza@rioeduca.net

     Twitter: @SinvaldoNSouza

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Que alegria ver Julio de volta ao Portal Rioeduca! Além de ser meu amigo, é um 
dos maiores autores de histórias infanto-juvenis que conheço, dedicando-se a 
temas necessários para uma vida saudável e plena de crianças e adolescentes. Sua
vida é pautada de ensinamentos e suas palestras servem de incentivo aos alunos. 
Parabéns a EM Euclides da Cunha pela brilhante ideia de convidar Julio Emilio 
Braz.
Postado por 
Regina Bizarro
 em 29/10/2012 06:56

Júlio Emilio, nos maravilha com um acervo de mais de quase 200 títulos de 
literatura infanto-juvenil...Algumas de suas obras estão na bibliotecas da nossa
escolas municipais. Parabéns! Por mais uma excelente entrevista!
Postado por 
Mª Helena Lima da Silva
 em 29/10/2012 10:07
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Sexta-feira, 02/11/2012
<TÍTULO>
Alfabetização, Uma Maratona na Waldemiro Potsch

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, pactopelaalfabetização.

Com o objetivo de promover um ambiente rico e prazeroso, a Escola Municipal 
Waldemiro Potsch desenvolveu a Maratona de Alfabetização 2012, despertando nos 
alunos o gosto pelo estudo e a curiosidade pelo mundo letrado
.

Professores da Educação Infantil ao 3
 ano, incluindo os da Sala de Leitura, Inglês, Artes Visuais, Educação Física e 
a Coordenação Pedagógica da Escola Municipal Waldemiro Potsch desenvolveram a 
Maratona de Alfabetização 2012, procurando explorar ao máximo todas as 
possibilidades de aprendizagem, através de atividades pedagógicas que 
envolvessem leitura e escrita.

Outro objetivo proposto pela equipe foi o de conscientizar todos os envolvidos 
sobre a import
ncia do processo de alfabetização acontecer logo no primeiro ano e que sua 
consolidação aconteça nos dois anos subsequentes.

Diversas atividades foram realizadas, como:

Roda de leitura;

Varal de livros;

Reconstrução de histórias com os alunos e registros no blocão;

Dramatização nas salas de aula;

Parlendas - Dobraduras e Produção de texto;

Leitura do Livro 
O homem que amava caixas
 (Confecção de bonecos referentes aos personagens principais utilizando, como 
material, Caixas de Papelão);

J

ogos pedagógicos (Jogos com rimas, Jogo do lince, Dominó de letras/palavras, 
Cruzadinhas);
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Projeto Trilha;

Pique-letra e Corrida do nome;

Cantiga de Roda (Corpo e Movimento).

Segundo a escola, o resultado foi positivo e de acordo com o esperado!

Veremos abaixo um excelente vídeo produzido pela escola, sintetizando de maneira
explícita
o acordo de toda comunidade escolar em relação ao Pacto pela Alfabetização a 
partir de 2012, compromisso assumido por todos os envolvidos: escola e famílias.

[VÍDEO]

A Escola Municipal Waldemiro Potsch está localizada no bairro de
Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, e seu patrono, professor Waldemiro Potsch, deixou 
grande saudade por ser um 
brasileiro infatigável, batalhador pela grandeza do Brasil e educador de 
gerações, nas quais procurou incutir a consciência de que podemos ser uma grande
nação
 (E. M. Waldemiro Potsch).

[FOTO]

Cliquem e conheçam o blog da EM Waldemiro Potsch

http://emwaldemiropotsch.blogspot.com.br/

Escolas e professores participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e/ou atividades que 
impactaram a aprendizagem de seus alunos. 

Clique 
aqui
 para saber o e-mail do seu representante.

Acompanhem e
comentem nos blogs das Escolas da Rede Municipal de Educação da Cidade do Rio de
Janeiro.

Representante do Rioeduca na 5
CRE _
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Professora
 Regina Bizarro

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza / Facebook: rebiza

[FOTO]

5ªcre
(268)

pactopelaalfabetização
(3)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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Sexta-feira, 12/10/2012
<TÍTULO>
Pequenas Crianças, Grandes Descobertas

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, educaçãoinfantil.

A Creche Municipal Albert Sabin realiza com seus alunos o projeto 
Pequenas Crianças, Grandes Descobertas
 que tem por objetivo caracterizar a instituição escolar como um ambiente sadio 
e adequado para a descoberta de si mesmo e dos outros.

Segundo a presidenta 
Dilma Rousseff
, investir em creche é a chance que o país tem de enfrentar na raíz o problema 
da desigualdade entre ricos e pobres.

A fala acima reflete a import
ncia da creche na vida escolar da criança, pois é neste ambiente que ela terá 
acesso aos melhores estímulos pedagógicos, sendo despertada
a curiosidade.

A escola para crianças de até 3 anos deixou de ser significado apenas de cuidado
ou assistência social há muito tempo.
 Trata-se
agora
de um espaço de ampliação do repertório de experiências da criança. 
Neste repertório, está incluída também a vivência da cultura escrita, que nada 
tem a ver com alfabetização precoce. São estórias lidas pela professora, 
receitas seguidas pelas crianças e outras atividades que ajudam no interesse e 
na
aprendizagem futura.

Diante desta realidade, a 
Creche Municipal Albert Sabin 
realiza com seus alunos o projeto 
Pequenas Crianças, Grandes Descobertas
que tem por objetivo caracterizar a instituição escolar como um ambiente sadio e
adequado para a descoberta de si mesmo e dos outros.

[FOTO]

Os professores da 
Creche Municipal Albert Sabin 
acreditam ser imprescindível que as creches levem em conta que as crianças, 
desde que nascem, são cidadãos de direitos, indivíduos 
nicos e singulares e, principalmente, seres sociais e históricos que produzem e 
consomem cultura.

Para construir esses cidadãos, a Creche realiza atividades que ajudam os alunos 
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a
desenvolverem conceitos em diferentes áreas de conhecimento, utilizando as 
linguagens artísticas, experimentando situações de aprendizagem e
tendo da brincadeira como
 instrumento de apropriação.

As ações realizadas também
despertam
o gosto e o prazer pela leitura, através do
contato com diversos portadores de texto de forma l
dica e significativa, desenvolvendo
uma postura investigativa em relação ao mundo social e natural.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

O conhecimento nesta fase, como vimos nas imagens mostradas,
ocorre, basicamente, por meio da ação, da interação com os colegas e com os 
adultos, da brincadeira, da imagianção e do faz de conta.

Portanto, a din
mica de trabalho da 
Creche Municipal Albert Sabin 
demonstra considerar o aspecto l
dico e contribui para a construção de conhecimentos imprescindíveis aos alunos 
da Educação Infantil.

Parabéns a toda equipe da Creche Municipal Albert Sabin por oferecer a seus 
alunos um ambiente com diferentes e novas oportunidades de aprendizagem
.

Gostou desta postagem? Deixe um comentário sobre o projeto da Creche Municipal 
Albert Sabin! Vamos prestigiar e valorizar o trabalho realizado pelos 
professores da rede municipal de ensno. Nós somos a seXta CRE!

Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca na 6
 CRE

Twitter: @PatriciaGed

E-mail: 
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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6ªcre
(247)

educaçãoinfantil
(100)

<COMENTÁRIOS>

Sou apaixonada por esta Creche. É perceptível o carinho da Equipe pelas 
crianças!!!!!!!!!!!!! O trabalho realizado é nota mil! Parabéns GRANDE EQUIPE!
Postado por 
Flávia Sardinha
 em 16/10/2012 15:51
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 15/10/2012
<TÍTULO>
Primavera: Os Pais Devem Estar Atentos às Doenças da Estação

<TAGS>
Tags: 
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família, saúde.

A primavera chegou e nem tudo são flores. Nessa época é preciso que os pais 
fiquem atentos e adotem medidas que possam prevenir o aparecimento das doenças 
da estação.

[FOTO]

A maioria dos pais acha que com o fim do inverno a sa
de das crianças fica menos exposta às doenças contagiosas. No entanto, a baixa 
umidade do ar e a chegada da Primavera, época em que as flores e plantas 
aumentam a produção de pólen, podem elevar à ocorrência de crises alérgicas e 
outros problemas, como conjuntivite, catapora, rubéola, infecções respiratórias 
e intestinais.

Para evitar que essas doenças atinjam seu filho, é preciso pensar em medidas que
possam prevenir o seu aparecimento. Vamos ver algumas dicas:

- Não beba e não deixe que as crianças bebam água da torneira;

- Lave muito bem os alimentos antes de ingeri-los;

- Tome muito líquido para evitar a desidratação;

- Lave bem as mãos antes das refeições;

- Não coma comidas que tenham sido preparadas há algum tempo e que tenham sido 
expostas em condições inadequadas;

- Mantenha uma alimentação equilibrada, dê às crianças suco de frutas e 
alimentos como peixes, verduras e legumes;

- Evite ambientes fechados e cheios de poeira.

Siga as dicas e aproveite com seu filho a estação que, para muitas pessoas, é a 
melhor do ano.
Não se esqueça, portanto,
de que o diagnóstico das doenças e o tratamento adequado devem ser sempre 
realizados por um médico especialista.

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal e Representante do Rioeduca .

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
tweet
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saúde
(45)

família
(2)

<COMENTÁRIOS>

Muito boa essa matéria! Minha filhinha pegou no final de setembro catapora. 
Muitas crianças estão pegando.Obrigada pelas dicas!
Postado por 
Patricia Lima
 em 15/10/2012 18:49

Devemos orientar sempre os responsáveis sobre as doenças e cuidados que devemos 
ter no periodo escolar.Muito boa as dicas.Irei aproveitar co os pais dos 
alunos.Abraços.
Postado por 
Gloria Cecilia
 em 17/10/2012 14:25

Dicas importantes que auxiliam na hora necessária. 
Postado por 
Helena(by troia)
 em 01/05/2013 16:17
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 17/10/2012
<TÍTULO>
Para Começar a Ser um Jovem Leitor

<TAGS>
Tags: 
protagonismojuvenil, leitura.

Se você ainda não é um apaixonado pela leitura, vai se render quando encontrar o
livro certo. Vamos conferir algumas dicas dos livros mais lidos entre os jovens.

[FOTO]

A leitura é uma atividade, que além de muito gostosa, faz bem à mente. Não é de 
hoje que os jovens leem cada vez mais, e cresce a quantidade de livros 
direcionados ao p
blico.

Ler é importante porque, com poder de reflexão mais apurado, o jovem usa o livro
para ampliar a capacidade crítica, não apenas em relação à obra, mas também 
sobre as questões do mundo.

A leitura amplia os horizontes, realizando-se através da compreensão e de muita 
empatia. Todos precisam sentir essencialmente isso por um livro e o ler até o 
fim. O amor pela leitura está presente em cada letra impressa, em cada parágrafo
escrito. Afinal, são tantas as boas opções!

[FOTO]

Se você ainda não é um apaixonado pela leitura, vai se render quando encontrar o
livro certo. Seguem dicas dos cinco livros mais populares e que caíram no gosto 
de todo mundo. São os livros mais vendidos para jovens:

1.Coleção Harry Potter 
 J. K. Rowling.

2. A saga Crep
sculo - Stephenie Meyer.

3. Gossip Girl 
 Cecily Von Ziegesar.

4. Coração de Tinta 
 Cornelia Funke.
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5. Querido Diário Otário 
 Jim Benton.

As sagas 
Harry Potter
 e 
Crep
sculo 
primam pela fantasia, transportando o leitor para um mundo diferente e ousado, 
demonstrando a tendência literária entre os escritores infanto-juvenis.

Gossip Girl
 é a série de livros mais lidos pelos jovens, que conta a história e as 
confusões de uma garota que possui uma vida glamorosa e seus amigos 
adolescentes.

O livro 
Coração de Tinta
, fala de uma garota e seu pai que despareceu há muitos anos. Ele possuía o dom 
especial de ao ler em voz alta uma história, essa se transformava em realidade e
os personagens dos livros saíam para vida real. É uma história diferente e bem 
descontraída para os que gostam de aventuras.

Já o 
Querido Diário Otário
, é a história de uma garota chamada Jamie que sempre vive em meio a muita 
confusão. Ela e sua pior inimiga do colégio Angelina disputam a atenção de um 
aluno da escola, fazendo a história se desenvolver num enlace muito divertido e 
intrigante.

Então o que você está esperando?

Ler é importante! Ler é prazer!

Aproveite o fim de semana e leia um pouco. 

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal

 e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail:
 mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
tweet
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protagonismojuvenil
(73)

leitura
(14)

<COMENTÁRIOS>

Adorei o texto e as dicas de leitura.Já li alguns desses livros.O livro Coração 
de tinta eu ainda não li.Muito legal!
Postado por 
Denise
 em 17/10/2012 13:01

Parabéns pelo texto.Gostei muito.A leitura é uma atividade muito gostosa, onde 
viajamos sem sair do lugar!Adoro ler!
Postado por 
Adriana Araújo
 em 17/10/2012 14:21

Adorei , nunca é tarde para descobrir o prazer da leitura !
Postado por 
Marie Mariah
 em 17/10/2012 19:40

Passando para conferir o novo espaço do Portal.Muito bom!Adorei o texto!Acho 
muito importante incentivar nos alunos o hábito da leitura. Parabéns! Vou 
utilizar na sala de leitura.Bjs
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Postado por 
Solange
 em 18/10/2012 09:00

Devemos sempre incentivar os jovens a ler. Mesmo  livros que não sejam os 
clássicos, qualquer leitura é sempre válida.Conduz a reflexão, a viagem, e 
estimula a reflexão. Concordo que ler é importante.Aliás,MUITO IMPORTANTE!
Postado por 
Lucelia Silva
 em 18/10/2012 14:54

Excelentes recomendações. Eu mesma comecei a ler muitos livros por causa do 
Harry Potter. Acho que poderíamos complementar a lista com As Crônicas de Narnia
e o Guia do Mochileiro das Galáxias.
Postado por 
[VÍDEO]
Carine Vidal
 em 23/10/2012 18:22

Amo ler e escrever. Adoro ler Sherloock Holmes e os contos de Ligia Fagundes 
Telles.E adorei as dicas de livros.Muito legal!
Postado por 
Julia de Almeida
 em 24/10/2012 23:15

Seus textos são ótimos; você escreve muito bem!Como professor de Sala de 
Leitura, não poderia deixar de elogiar seu texto sobre  
"Para começar a ser um jovem leitor", excelentes as indicações de livros .
Parabéns!
      Até qualquer hora,
              SUELI
Postado por 
sueli rego
 em 28/10/2012 19:56

Muito legal as dicas de leitura. Eu estou começando a ler a série Harry Potter e
estou adorando.. ;) Beijos.
Postado por 
Maria Fernanda
 em 26/01/2013 21:48

A leitura é tudo na educação e formação de um indivíduo socialmente correto e de
bons valores.
Postado por 
Helena(byb troia)
 em 01/05/2013 22:38
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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Quarta-feira, 10/10/2012
<TÍTULO>
Jovens Cientistas

<TAGS>
Tags: 
6ªcre.

A professora Heloísa do Ciep Doutor Adão Pereira Nunes, em parceria com o Bairro
Educador e o SESC, realizou
 a Oficina Sustentabilidade e Educação com os alunos da turma 1.302, ensinando a
transformar óleo de cozinha em sabão.
A ação procurou
despertar o pensamento científico e investigativo
das crianças
.

Você já parou para pensar que estudar Ciências é essencial para o 
desenvolvimento de crianças e adolescentes? Disciplina obrigatória no currículo 
escolar, ela é tão importante quanto o estudo da língua e da matemática.

O conhecimento científico ajuda a compreender
o mundo e suas transformações. 
Mostra que há sempre in
meras explicações por trás de tudo o que acontece.
 Isto
estimula a reflexão e a formulação de hipóteses.

É muito importante que o aluno aprenda a pensar cientificamente, ou seja, a 
formular hipóteses e desenvolver um raciocínio.
 Quando tenta
entender o mundo e a natureza, o estudante passa a pensar de maneira cada vez 
mais lógica.

Por meio da Ciência,
a criança entenderá como funciona todo a planeta e, principalmente, que tudo que
é vivo está interligado, conectado de alguma maneira. Vai compreender, ainda,
a necessidade de se preservar a natureza, reciclar o lixo, poupar água e não 
poluir o ar.

Procurando desenvolver estas e outras habilidades em seus alunos, o 
Ciep Doutor Adão Pereira Nunes
 está
trabalahndo com o
projeto 
Sustentabilidade e Educação
.
 Contando com a parceria do Bairro Educador, a equipe do Ciep conseguiu levar 
aos alunos, através do SESC, uma oficina que ensinou a 
turma 1.302
 da professora Heloísa 
a 
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transformar óleo de cozinha em sabão
.

[FOTO]

Inicialmente, a 
professora Heloísa 
discutiu com os alunos alguns assuntos.
 Ela ensinou que, depois de usado, o óleo de cozinha pode ter dois destinos que 
são: dar uma enorme dor de cabeça e prejuízo tanto para o seu bolso como para o 
meio ambiente ou se transformar em economia e, eventualmente, em receita extra.

Após in
meras colocações, os alunos concluíram que a segunda opção era a mais adequada. 
Então, os representantes do SESC realizaram uma oficina na turma, ensinando
os alunos a transformarem o óleo de cozinha, que seria jogado na natureza, em 
benefício para a escola e para o planeta.

Antes de iniciar a oficina, o SESC passou para os alunos os cuidados que devemos
ter ao manipular os ingredientes desta receita.
É preciso
usar luvas e utensílios de madeira ou plástico para preparar a mistura, pois a 
soda cáustica pode causar queimaduras na pele.

[FOTO]

Em seguida, os alunos foram observando e aprendendo sobre os ingredientes, suas 
quantidades e o modo de fazer o sabão. Conheça abaixo os detalhes da receita 
usada para transformar o óleo de cozinha em sabão.

Ingredientes:

- 5 litros de óleo de cozinha usado

- 2 litros de água

- 200 milímetros de amaciante

- 1 quilo de soda cáustica em escama

Modo de Fazer:

Coloque a soda cáustica em escamas no fundo de um balde. Adicione água fervendo 
e mexa até diluir a soda. Acrescente o óleo
 de cozinha usado e continue mexendo. Misture bem o amaciante. Jogue a mistura 
em uma forma e deixe descansar por 24 horas. No dia seguinte, corte as barras de
sabão e comece a usar.

[FOTO]
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Alunos observam atentos a ordem da mistura dos ingredientes da receita

[FOTO]

Alunos da turma 1.302 participam da transformação do óleo em sabão e apresentam 
o produto final

As crianças fizeram o sabão e doaram para a cozinha Ciep. Eles compreenderam que
a produção deve ser feita sob a orientação de um adulto devido ao manuseio de 
material perigoso para crianças.
 Também aprenderam a reutilizar o que consumimos.

Eles levaram para casa a receita e aceitaram o compromisso de ensinar aos pais, 
familiares e vizinhos que o óleo não pode ser descartado de qualquer maneira 
para não poluir o meio ambiente.

Esta ação realizada no 
Ciep Doutor Adão Pereira Nunes
, em parceria com com o SESC e o Bairro Educador, estimula a criatividade
além de 
ajudar os alunos a serem mais questionadores e responsáveis por suas próprias 
ações.

O estudo realizado com os alunos da turma 1.302 incentiva a imaginação, a 
observação e a capacidade de elaborar hipóteses para que depois
sejam feitos os relatos.
 Ensina,
ainda, a
buscar informações que permitam achar respostas para os questionamentos.

Além de importante para o futuro dos alunos, Ciências é a disciplina escolar que
tem um grande potencial para entreter os alunos. Então, o que você está 
esperando para transformar suas aulas em pura diversão e aprendizagem? Coloque 
esta ideia em prática!

Parabéns à professora Heloísa e aos seus parceiros, Bairro Educador e SESC, por 
ajudarem a transformar o ensino de Ciências mais prazeroso e desafiador, através
da interação de professores e alunos e de atividades investigativas.

Envie você também o seu projeto e/ou ação para ser publicado no Portal Rioeduca!
Vamos compartilhar experiências em prol de um objetivo comum: a melhoria da 
educação carioca. Nós somos a seXta CRE!
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Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca 6
 CRE

Twitter: @PatriciaGed

E-mail: 
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

6ªcre
(247)

<COMENTÁRIOS>

O que faz a diferença é o comprometimento e o desempenho de todos!Parabéns Turma
1302 e professora Heloisa!
Postado por 
Lúcia Brizzio
 em 10/10/2012 12:36
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Adorei o trabalho, parabéns a professora, a escola, aos alunos e a todos 
envolvidos no projeto. Eu desejo que os saberes adquiridos, se multipliquem cada
vez mais...
Postado por 
Christiane Penha
 em 10/10/2012 14:21

O trabalho da Heloisa é realmente maravilhoso,
Postado por 
gisele
 em 10/10/2012 18:37

Aprender de maneira lúdica é sempre mais divertido e faz com que a criança torne
seu conhecimento mais significativo.
Parabéns para os profissionais e alunos envolvidos no projeto.
Postado por 
Patrícia Lopes
 em 10/10/2012 22:23

Aprender de maneira lúdica é sempre mais divetido e faz com que a criança torne 
seu conhecimento mais significativo.
Parabéns para os profissionais e alunos envolvidos no projeto.
Postado por 
Patrícia Lopes
 em 10/10/2012 22:23

Ensinar os nossos alunos a preservar o meio ambiente é muito legal e fica melhor
ainda quando eles percebem que podem reciclar o que antes seria jogado no 
lixo.Parabéns turminha!!!!!!
Beijinhos
Tia Batatinha
Postado por 
cassia cilene
 em 11/10/2012 16:30

Fico muito feliz ao ver essas iniciativas em nossas escolas! Parabéns pelo 
trabalho!
Postado por 
Priscila
 em 14/10/2012 09:00

Ações assim garantem uma apredizagem verdadeiramente signifcativa. Parabéns!
Postado por 
Emyli de Castro
 em 22/10/2012 11:03

Conheço o trabalho da escola e acho maravilhoso a dedicação dos professores 
desse CIEP, parabéns!
Postado por 
Chen
 em 22/10/2012 16:56
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 22/10/2012
<TÍTULO>
Como Alertar seu Filho dos Perigos da Internet

<TAGS>
Tags: 
família.

Acessando cada vez mais cedo as redes sociais, os jovens acabam expostos a 
diversos perigos. Cabe aos pais alertar sobre os riscos que envolvem o uso dessa
tecnologia. 

[FOTO]

Hoje em dia, cada vez mais crianças e adolescentes se encontram conectadas à 
internet. A inclusão digital está atingindo todas as faixas etárias.

E isso é ótimo, pois a internet pode ser uma grande fonte de aprendizagem, 
entretenimento e socialização para jovens e crianças. É necessário, porém, que 
eles sejam instruídos por seus pais sobre os riscos que envolvem o uso desta 
tecnologia.

Existem milhares de crianças e jovens que se expõem diariamente na internet sem 
quaisquer cuidados. Um dos maiores riscos é a pornografia, especialmente a 
infantil. Também existem diversos sites que discriminam pessoas por crença, raça
ou posição social, chegando às vias de incitar à violência. O perigo pode estar 
presente nas salas de bate-papo e nas redes sociais, como Facebook, Orkut 

 tão populares entre os jovens. Também é abundante o caso de pedófilos que 
marcam encontros com menores de idades, muitas vezes osconvencendo a saírem com 
eles.

Ao se exporem demasiado e tornarem p
blicas suas fotos e os seus dados pessoais, ou de parentes e amigos, os jovens 
correm o risco de serem assediados por desconhecidos. Em casos extremos, isso 
pode conduzir a encontros na vida real que acabam em roubos, raptos, violações, 
entre outros tipos de crimes.

Neste contexto, o papel dos pais é fundamental. Se você tem filhos que acessam a
internet procure:

- Verificar os perfis dos seus filhos e ver que tipo de informações e fotos eles
tornaram p
blicas;

- Procure perceber que tipo de pessoas eles conversam nas salas de chat e MSN;
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- Oriente que eles nunca marquem um encontro pessoal com um amigo virtual;

- Insista para que eles não mostrem seu endereço, telefone, nome de escola ou 
parentes;

- Mantenha o computador conectado à internet fora dos dormitórios. Opte por 
deixá-los à vista;

- Estimule que mostrem a você se algo ou alguém on-line os incomodar ou ameaçar;

-Previna-os dos riscos a que estão sujeitos.

Mantenha sempre um diálogo aberto com seus filhos. Assim eles poderão incorporar
dicas de segurança como proteção e não apenas como mais uma regra imposta.

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal 

e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
tweet
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família
(2)

<COMENTÁRIOS>

Muito bom o texto! Realmente precisamos cuidar dos nossos filhos...mesmo no 
espaço virtual eles podem correr perigo. Devemos sempre estar alertas! Obrigada 
por passar a informação!
Postado por 
Cléa Teresa
 em 23/10/2012 09:46

Excelentes dicas! Parabéns pela iniciativa. Em tempos como os que vivemos hoje 
em dia, é extremamente importante esse tipo de atitude e estado de alerta para 
os pais.
Postado por 
[VÍDEO]
Carine Vidal
 em 23/10/2012 18:15

Comentários bem pertinentes e preciosos num mundo onde a violência é, 
infelizmente, uma realidade cada vez mais próxima de todos nós. As crianças e os
adolescentes são especialmente vulneráveis ao assédio que se realiza pela 
Internet. É importante que os adultos responsáveis acompanhem as jornadas dos 
filhos pela Grande Rede.
Postado por 
Sueli Oliveira
 em 23/10/2012 21:40

Muito interessante e oportuno esse texto. O perigo é real. Todo cuidado é pouco.
Parabéns pela postagem. Grande abraço.
Postado por 
Francisco Carvalho
 em 02/11/2012 23:49

Muito boa a iniciativa do artigo. Cada dia hoje as crianças estão entrando mais 
cedo na internet e ficando vulneráveis aos perigos existentes nela. Excelente 
abordagem.
Postado por 
Simulador Caixa
 em 12/01/2013 15:34

Dicas muito importantes, principalmente nos dias de hoje. Vemos muitos pais que 
dão total liberdade aos filhos na internet e não monitoram com quem os filhos 
estão conversando, sobre o que estão falando. Sou a favor do cuidado, do zelo.. 
é por isso que hoje muitos casos ainda acontecem, mesmo com tanta informação.
Postado por 
Érica
 em 29/01/2013 14:38
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Dicas riquíssimas de como agir em determinadas situações e até mesmo de como 
aconselhar nossos filhos e filhas sobre os perigos da internet. Com certeza é 
muito válido todo e qualquer tipo de relação de seus filhos com a internet. 
Parabéns pela abordagem.
Postado por 
Seguro Desemprego
 em 28/03/2013 16:55

A internet deve ser usada como auxilio de estudo e de crescimento educacional.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 01/05/2013 22:41
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 16/10/2012
<TÍTULO>
XIII Mostra de Ginástica Rítmica

<TAGS>
Tags: 
clubeescolar.

A ginástica é um esporte tanto emocionante quanto belo, que não requer somente 
coragem de seus adeptos como também graça e domínio do corpo
.

     Frase retirada do livro: 
O Prazer da Ginástica
.

 A XIII Mostra de Ginástica Rítmica ocorreu no Clube Escolar Mangueira, 1
 Coordenadoria Regional de Educação (CRE), no 
ltimo sábado, dia 6 de outubro, com a participação de in
meros alunos da Rede P
blica Municipal de Ensino.

Participaram do evento: Clube Escolar Mangueira, Clube Escolar Marechal Hermes, 
Clube Escolar Campo Grande, Vila Olímpica Professor Manuel José Gomes Tubino, 
Vila Olímpica Carlos Castilho, Projeto Olímpico da Mangueira, Twister Escola de 
Dança e Academia, Escola Tia Neuma e o Grupo Flex.

Foram diversas coreografias, ao som de diferentes estilos musicais, como samba, 
forró, frevo e m
sica popular. A Ginástica Olímpica também foi apresentada ao p
blico que ficou empolgado.
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Todos os ginastas participaram do desfile de abertura do evento levando uma 
bandeira característica do seu Espaço de Extensão Escolar ou Grupo e, em 
seguida, foram posicionados para cantar o Hino Nacional.

[FOTO]

Fazendo a utilização de variados aparelhos específicos da ginástica rítmica, 
como corda, bola, fita e arco, diversos movimentos formaram as variadas 
coreografias.

Alunas e alunos de diferentes faixas etárias estiveram presentes para assistir à
mostra, ilustrando ainda mais as apresentações
.

[FOTO]

Ao final do evento, todos os alunos participantes receberam medalhas pela 
participação na XIII Mostra de Ginástica Rítmica.

     Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet
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clubeescolar
(3)

<COMENTÁRIOS>

Como é bom ver essas crianças encontrando no esporte um caminho saudável e feliz
para a vida! Elas são o futuro...
Postado por 
Neilda
 em 16/10/2012 11:02

Parabéns a todos que participaram deste evento: Clube Escolar Mangueira, Clube 
Escolar Marechal Hermes, Clube Escolar Campo Grande, Vila Olímpica Professor 
Manuel José Gomes Tubino, Vila Olímpica Carlos Castilho, Projeto Olímpico da 
Mangueira, Twister Escola de Dança e Academia, Escola Tia Neuma e o Grupo Flex.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 30/04/2013 05:59
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 10/10/2012
<TÍTULO>
Reflorestamento: Uma Ação pelo Bem da Natureza

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, rio+20.

Inspirados pela RIO+20, 
professores e alunos do Ciep Amilcar Cabral realizaram uma Caminhada Ecológica a
favor do Reflorestamento da Serra da Pedra Branca. 

O evento aconteceu no dia 21 de setembro e marcou a comemoração pelo Dia da 
Árvore.

[FOTO]
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Alunos 
colocando em prática o que aprenderam sobre Reflorestamento

A Rio+ 20 movimentou a cidade do Rio de Janeiro. Considerada o maior evento já 
realizado pela Nações Unidas,
contou com a participação de chefes de estados de cento e noventa nações que 
propuseram mudanças, sobretudo, no modo como estão sendo usados os recursos 
naturais do planeta.

Nas escolas da Prefeitura do Rio de Janeiro,
a conferência impulsionou muitos projetos de educação ambiental.

Foram discutidas propostas de
atitudes sustentáveis, 
influenciando diretamente o 
comportamento dos alunos.

[FOTO]

N
o Ciep Amilcar Cabral, as propostas de preservação ambiental iniciadas na Rio+ 
20
deram origem a 2
 Caminhada Ecológica pelo Reflorestamento que

 aconteceu no dia 21 de setembro, Dia da Árvore.

Com o apoio da AMAUB (Associação de Moradores Amigos Unidos de Bangu) e da 
Equipe de Mutirão de Reflorestamento, a turma 1501 e alguns professores do Ciep 
fizeram a caminhada rumo ao Reflorestamento da Serra da Pedra Branca.

[FOTO]

Sob a orientação de profissionais ligados ao reflorestamento, os alunos 
plantaram mudas e ouviram explicações a cerca desta importante ação ambiental.

Quando executado de forma correta, o reflorestamento é capaz de recuperar áreas 
verdes com espécies nativas, melhorando os ecossistemas degradados.

[FOTO]

Todos entenderam que reflorestamento é uma ação ambiental com o objetivo de 
recuperar áreas cuja vegetação foi removida pelas forças da natureza (incêndios,
por exemplo) ou ações humanas (queimadas, exploração de madeira, expansão de 
áreas agrícolas e queimadas).

A Caminhada Ecológica foi uma aula muito prazerosa e os alunos compartilharam 
com a escola a experiência vivida.
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Para conhecer outros projetos bem sucedidos no Ciep Amilcar Cabral, acesse o 
ambiente virtual através do link abaixo:

http://ciepamilcarcabral.blogspot.com.br 

O Rioeduca deseja compartilhar ações e projetos da sua escola!

Procure o representante da sua CRE.
Contatos:
neildasilva@rioeduca.net 
Twitter: @Prof_Neilda

[FOTO]
tweet

8ªcre
(193)

rio+20
(12)

<COMENTÁRIOS>

Todos temos responsabilidade com o reflorestamento. É nossa dívida com a 
Natureza! Parabéns ao Ciep Amilcar Cabral.
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Postado por 
Adriano
 em 10/10/2012 14:37

Bela postagem! Parabéns!
Postado por 
Rafael
 em 10/10/2012 14:38

Parabéns pelo belo trabalho que cada vez nos orgulha mais!!! Éééééé da oitava!!!
Postado por 
Jô Cruz
 em 10/10/2012 18:45
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 18/10/2012
<TÍTULO>
Os Anos passaram e eu nem vi! Será? Vamos rever?

<TAGS>
Tags: 
#professores.

Antigamente, o melhor registro do professor de sala de aula era um caderninho 
cuidadosamente encapado e com uma folha de rosto que fazia referência ao ano, à 
série e à turma cujas aulas seriam acompanhadas pelos seus alunos, pois estes 
faziam um rodízio copiando, dia a dia, o conte
do dado e todas as atividades desenvolvidas. 

Em letra caprichadíssima, cada aluno aguardava orgulhosamente sua vez de levar 
para casa o caderno que dava conta de toda matéria dada. Esse caderno era a 
memória daquele ano e se prestava também a atualizar algum aluno que faltasse 
por alguma razão, pois poderia copiar dali o que perdeu. Esse instrumento, com 
essas características tão específicas, ficou definitivamente esquecido no tempo.

Tivemos então a fotografia de turma. Alunos em pé, sentados e agachados no chão,
em fileiras bem marcadas, com a professora ao fundo ou ladeando a turma. 
Registro arti(o)ficial, que não dava conta de mostrar a din
mica do dia a dia, pois 
engessava
 a energia do grupo em poses estudadas que igualavam todos os alunos apenas para
documentar sua existência um dia, em um determinado lugar, num dado tempo da sua
vida escolar. Enquadramento tradicional, sua máxima variante da individualidade 
era outra foto oferecida às famílias com sua criancinha sentada em uma mesa, 
ladeada pela Bandeira Nacional, e o mapa do Brasil ao fundo... O verdadeiro 
cotidiano da escola, sua vivência vibrante, seu 
making of
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 eram um mistério! Como se chegou à Feira de Ciências? Que prazer, aquela ida ao
cinema! E os ensaios no meio da rua para o desfile de 7 de setembro? Disso as 
tecnologias utilizadas na época não davam conta; apenas faziam o registro 
instant
neo, sem emoção.

Os Blogs se tornaram grandes aliados da Educação em vários níveis, e sua criação
foi ficando cada vez mais facilitada por 
sites
 que conduzem sua criação com facilidade e recursos pré-concebidos para ajudar, 
tanto o iniciante quanto o profissional. Além do registro do trabalho da escola,
ou do professor com suas turmas, ou dos alunos para interagir com as várias inst
ncias da escola 
 colegas, professores, a realidade de outras escolas, produzir textos críticos a
partir de propostas do professor ou de seu próprio interesse-, o Blog é uma 
ferramenta rica em possibilidades para a relação ensino-aprendizagem, avaliação,
multiplicação de conhecimentos, debates e muito mais! Grande n
mero de Escolas, Professores e Alunos da nossa Rede mantém Blogs atualizados, 
que inclusive concorrem ao Concurso Rioeduca, este ano em sua segunda edição, 
para valorizar e incentivar a const
ncia das postagens e para mostrar ao mundo o trabalho de qualidade desenvolvido 
por essa mega Rede que, até algum tempo atrás, ficaria restrito aos muros da 
própria escola, ou à divulgação tardia de algum boletim, jornalzinho... 

No site Rioeduca há referência a esses e outros tutoriais para incrementar sua 
página! Não perca tempo! Comece já a mostrar seu trabalho e a aprender a revê-lo
com prazer! O tempo passa... mas não precisamos perdê-lo no tempo! Algumas 
referências para você começar seu trabalho: 

Definição basiquinha da Wikipedia: http://www.interney.net/blogfaq.php?p=6490966

Oficina desenvolvida por Renata 
 Regina, colegas do Rioeduca: http://oficinasdeblogs2012.blogspot.com.br 

InfoEscola Navegando e Aprendendo: 
http://www.infoescola.com/informatica/o-que-sao-blogs/ InterNey: 
http://www.interney.net/blogfaq.php?p=6490966

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 16/10/2012
<TÍTULO>
Mais que “Pai Google”, o poder da Internet  na relação Ensino-Aprendizagem

<TAGS>
Tags: 
#professores.

Na semana de 27 de agosto, uma notícia tomou conta dos meios de comunicação: 
Isadora Faber de 13 anos e aluna de uma escola p
blica de Florianópolis criou uma página para denunciar e reivindicar melhorias 
na sua escola. Mais de 153.000 pessoas divulgaram o perfil e o assunto foi 
discutido por, até agora, 1895 pessoas! A despeito das consequências da 
publicação, o mais importante é discutirmos a repercussão da página criada pela 
adolescente.

Não que essa discussão seja inédita; há alguns anos, já é ponto pacífico que os 
usos da internet são praticamente ilimitados, mas muitas vezes essa discussão 
acaba esbarrando no preconceito, no medo, justamente, no descontrole de seu 
alcance. 

Recursos como o Blog ou o perfil do Facebook são utilizados na Rede do Rio por 
professores. Um exemplo é o da Professora Clarice Menezes. Seu trabalho com o 
Blog em sala de aula estimula a crítica aos conte
dos dados e serve como recurso de produção de textos (
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http://claricemenezes.blogspot.com.br/
). Bem a propósito, o Blog 
Memória de Trabalho
 registra desde 2009 atividades, projetos desenvolvidos, TICs, dicas de estudo 
etc. No Facebook a professora desenvolveu um grupo (http:// 
http://www.facebook.com/groups/290388284371983/) para interagir com os alunos a 
partir das atividades de sala de aula e até virtuais, como pesquisas, relatórios
e debates. O grupo é aberto e permite que leitores postem mensagens e também 
estimulem os alunos nessa produção. 

Este é um dos muitos exemplos que temos na Rede com trabalhos interativos. A 
relação dos Blogs das escolas, dos professores e mesmo de alunos estão listados 
por CRE na página do Rioeduca. Traz ótimas referências para pesquisa de 
experiências bem-sucedidas de forma organizada e padronizada, por isso, de fácil
identificação pelos professores. Acesse: http://www.rioeduca.net Maria Carolina 
Mattos Macêdo 
mariacmacedo@rioeduca.net
.

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
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[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 11/10/2012
<TÍTULO>
Instrumentos de Trabalho

<TAGS>
Tags: 
blogsderioeducadores.

Lugar comum é falar da voz do professor como seu principal instrumento de 
trabalho. Sem d
vida, um professor com problemas de fala, 
desde a simples rouquidão até a má articulação das palavras 
, compromete de imediato a qualidade da comunicação em sala de aula.

Esse
problema, portanto,
não se supera apenas com o uso de microfones.
 A
qualidade
da sonoridade destes
ou o volume abusivo, com que muitos pretendem superar o coro de 35, 40, 45 
alunos em sala de aula, pode tornar o equipamento in
til ou gerar mais dificuldades de relacionamento entre professor-aluno.

Ambiente de trabalho mal cuidado, mal iluminado, mobiliário precário, quadros 
antiquados, falta de giz (sic) ou canetas para quadro branco,
entre outros,
são empecilhos
no trabalho do professor que pretende levar o aluno à produção do conhecimento.
Além disso, faltam livros didáticos para todos, cadernos são esquecidos em casa,
aluno chega com 
as mãos abanando
, o professor se sente desprestigiado como se essas atitudes fossem pessoais. 
Ele é o foco da 
agressão
, afinal, se preparou tanto para aquele momento, não dormiu, carregou peso, 
estudou, se formou... Tais dificuldades podem ser superadas a médio prazo com 
uma boa interação administrativa e investimento em recursos que minimizem o 
caos. 

O preparo da aula deve levar em conta todas essas dificuldades tão nossas 
conhecidas e lançar mão de recursos que provoquem no aluno o desejo de conhecer 
algo novo, de aprender um conte
do que explique uma d
vida que ele

Página 2930



RIOEDUCA 2
tinha e nem sabia!

O conte
do isolado, desconectado da realidade, muitas vezes provoca aaversão das turmas
a uma disciplina ou a um determinado professor antes que ele apresente seu 
trabalho.
 Mas essa 
aversão
 não é, necessariamente, 
pessoal
; é um navegar em território já conhecido da escolaridade!

Fugir da repetição, trazer recursos inovadores, tornar o aluno protagonista do 
seu aprendizado através de propostas de trabalho, de perguntas instigantes, do 
domínio da informática com a Educopédia, a Educoteca, blogs de troca entre 
alunos, escolas, e a própria construção do conhecimento através do Blog 
colaborativo pode tornar a aula muito mais produtiva, envolvente e a 
aprendizagem mais concreta! Por que não tentar?

Maria Carolina Mattos Macêdo

[FOTO]
tweet

blogsderioeducadores
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 09/10/2012
<TÍTULO>
Novo Ponto de Encontro de Professores no Rioeduca

<TAGS>
Tags: 
formaçãodeprofessores, blog, interação, metodologia.

Na intenção de buscarmos a integração entre os professores e seus diversos 
saberes e fazeres, inauguramos esse Blog para divulgar e promover a apresentação
de temas que provoquem discussões construtivas e ideias criativas.

A internet produz uma diversidade infinita de propostas, pontos de vista, 
técnicas e conte
dos que podem ser analisados de forma colaborativa e servir à reflexão e prática
em sala de aula e que revertam em um trabalho de cada vez maior qualidade para 
toda a Rede. Uma das propostas é colocar em foco metodologias de sucesso, ações 
em sala de aula, solução de problemas, estudos de casos e fatos concretos 
enfrentados no cotidiano das escolas.

Fortalecer a conexão entre os professores traz vantagens para o trabalho, para a
produção e aperfeiçoamento de materiais, além de conhecermos as diversas 
realidades da Rede, e as dicas de leitura, sites, Encontros e Eventos em geral 
que sejam de interesse para todos. Muitas atividades podem ser adaptadas ou 
reeditadas conforme o ano ou a demanda dos grupos.

O importante é dar visibilidade e fortalecer o Blog com o trabalho de todos e 
para todos! A concretização desse trabalho com sucesso depende de nossa 
interação: aguardo colaborações, sugestões e, principalmente, diálogo! Que 
tenhamos todos um bom trabalho!

[FOTO]

Maria Carolina Mattos Macêdo
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http://mariacmacedo@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

blog
(15)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns Maria Carolina pela estréia.Espero que este novo blog seja o ponto de 
encontro de todos os professores da nossa rede e  venha a dar bons frutos... 
Que tenhamos todos um bom trabalho!
Muita Luz!
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 09/10/2012 22:12
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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Sexta-feira, 12/10/2012
<TÍTULO>
Núcleo de Arte dá Vida à  Obra de Ariano Suassuna

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.

O N
cleo de Artes da Escola Municipal General Tasso Fragoso fez uma apresentação da 
peça 
O Auto da Compadecida
, do escritor Ariano Suassuna.

Os alunos mostraram toda técnica e talento que vem sendo desenvolvido na Oficina
de Teatro.

A apresentação contou com a presença da Senhora Secretária de Educação, Claudia 
Costin e outros elementos da 8
 Coordenadoria de Educação.

[FOTO]

O PET, Programa de Educação para o Trabalho, na E.M. Tasso Fragoso passou a ser 
N
cleo de Arte desde o dia 24 de agosto.

O N
cleo de Arte recebe alunos de diferentes escolas da sua região. Entre Oficinas 
de Informática, Dança, Reciclagem, Artes Visuais e Grafismo, existe a Oficina de
Teatro que revela alunos talentosos.

As Oficinas no N
cleo de Arte oferecem aos alunos experiências diversificadas nas manifestações 
artísticas. Essas experiências ampliam a visão e oportunizam um olhar de 
reflexão sobre si mesmo e sobre o mundo.

[FOTO]

A Oficina de Teatro do N
cleo de Arte da E.M. Tasso Fragoso esteve em 
itiner
ncia na Escola Municipal Jornalista Sandro Moreira.

Orientados pelo professor Ricardo Furtado Melo, os a

lunos do N
cleo de Arte fizeram a apresentação da esquete 
O Enterro da Cachorra
. O texto encenado faz parte da peça 
O Auto da Compadecida
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, do escritor Ariano Suassuna.

Os alunos participaram da criação do cenário, dos figurinos e da maquiagem. A 
atuação deles
empolgou a plateia.

A apresentação teatral aconteceu no dia 24 de agosto e
contou com a presença da Senhora Secretária de Educação, Claudia Costin, que se 
mostrou muito satisfeita com o trabalho que está sendo desenvolvido pelo N
cleo de Arte.

[FOTO]

Participar do N
cleo de Arte da E.M. Tasso Fragoso é um privilégio. 

Este espaço
é um ambiente propício ao aprendizado e ao desenvolvimento de forma livre e 
criativa!

 Thais Almeida - Professora de Artes Visuais

[FOTO]

O Rioeduca parabeniza os professores e os alunos do N
cleo de Arte da Escola Municipal General Tasso Fragoso.

Clique abaixo e conheça a página do N
cleo no Facebook:

Professores, compartilhe o sucesso de seus alunos!

Procure
o representante da sua CRE.

Meus Contatos:

neildasilva@rioeduca.net

Twitter:
 Prof_Neilda

[FOTO]
tweet
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8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

Lindo trabalho!!! Parabéns a todos, alunos e Prof Ricardo, vocês fizeram um 
ótimo trabalho. Faço votos que continuem em cartaz.
Postado por 
Elena Gurgel Pires
 em 13/10/2012 13:54

Parabéns a todos pelo belo trabalho!!! Muito sucesso ao nosso Núcleo de Artes!!!
Ééééé da oitava!!!
Postado por 
Jô Cruz
 em 14/10/2012 23:14
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 17/10/2012
<TÍTULO>
Fórmula da Vitória e os Contos de Assombração

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.

Fórmula da Vitória
é o nome pelo qual são chamadas as turmas do Projeto de Realfabetização. 
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O planejamento das atividades destas turmas realiza-se por meio de oficinas.

No mês de outubro, o
Fórmula da Vitória está 
trabalhando na oficina 
Contos de Assombração
. 

Na escola Roberto Simonsen os alunos tematizaram a sala, fizeram leituras e 
produziram contos de arrepiar!

[FOTO]

Fórmula da Vitória é o
programa que trabalha com alunos do 6
 ano, defasados em idade
ou que apresentam dificuldade parcial ou total das habilidades de leitura e 
escrita.

Nas turmas deste programa, os alunos se apropriam dos conhecimentos,
tornando-se capazes
 de
ler e
produzir textos em diferentes situações, com clareza e coesão.

Professores e alunos contam com material específico de Língua Portuguesa 
organizado a partir de gêneros textuais que despertam a curiosidade, o interesse
além do desejo de ler e escrever nos alunos.

Este projeto possibilita a aprendizagem da leitura e escrita por torná-los 
objetos reais de comunicação.

[FOTO]

Na
Escola Municipal Roberto Simonsen, a turma do Projeto Fórmula da Vitória já 
passou por diferentes oficinas e este mês 

está trabalhando os Contos de Assombração. 

O clima de cooperação entre os alunos resultou em uma sala totalmente voltada 
para o tema.

Entre bruxas, fantasmas e esqueletos, os alunos produzem, de forma individual e 
coletiva, contos que dão arrepios!

A professora Edna Dias é a regente da turma.
 Ela já realizou rodas de leitura de Contos, fez a reescrita coletiva
de alguns deles e agora está supervisionando o momento em que cada aluno produz 
seu próprio Conto de Assombração.
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O material
será reunido em um livro da turma. Antes disso, serão expostos no mural do 
corredor da escola com o objetivo de que toda a comunidade escolar possa se 
divertir e se assustar com histórias de fantasmas e outros personagens de dar 
medo!

A
dedicação e o
empenho da professora Edna Dias fazem deste projeto
 um grande
sucesso!

Ela se mostra incansável
em incentivar que 
os alunos frequentem às aulas, participem das atividades propostas e obtenham
um desempenho cada vez melhor..

[FOTO]

Todo professor que decide assumir uma turma de projeto de correção de fluxo, 
busca na coragem e na fé os alicerces para o seu trabalho.

Coragem para enfrentar e superar os desafios e fé para crer que, através de um 
trabalho bem estruturado, estará semeando na vida dos alunos valores eternos!

A Professora Edna é um exemplo não só de coragem e fé, mas de uma profissional 
que entende seu papel no desafio de mostrar aos seus alunos todas as 
possibilidades de desenvolvimento conquistadas através da Educação.

Este reconhecimento é fruto das sementes que ela plantou ao longo da sua vida 
como professora na Prefeitura do Rio de Janeiro!

Viviane Lazarini
- Coordenadora Pedagógica

O Rioeduca parabeniza o trabalho da professora Edna Dias e de todos os 
professores regentes de Projetos de Aceleração e Realfabetização na Prefeitura 
do Rio de Janeiro.

E você, professor, também realiza ações bem sucedidas na sua escola?

Compartilhe no Rioeduca!

Procure o representante da sua CRE.

Meus contatos:
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neildasilva@rioeduca.net

Twitter:Prof_Neilda

[FOTO]
tweet

8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

PARA MIM, NÃO É SURPRESA O SUCESSO DESTA TURMA.  ELES SÃO MARAVILHOSOS E A EDNA 
SOUBE MUITO BEM APROVEITAR TUDO DE BOM QUE ELES JÁ TINHAM.  PARABÉNS REALFA!!!  
PARABÉNS EDNA!!!!!  MUITAS SAUDADES DE VCS!!!  BJS
Postado por 
VIVIANE LAZARINI GUIMARAES
 em 17/10/2012 10:22

Esta professora merece mesmo este reconhecimento. As turmas de Projeto costumam 
ser bem difíceis, mas logo respondem bem, se bem orientadas; é o que parece ter 
acontecido no caso da E.M. Roberto Simonsen. Parabéns a todos! Parabéns alunos!
Postado por 
Adriano
 em 17/10/2012 11:20
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Te parabenizo Prof.Edna por:

Seres capaz de despertar em seus alunos o desejo de apender, por ser capaz de 
fazer a gestão da sala de aula na qual se aprenda o que se espera que se 
aprenda;
Ser capaz de organizar a aula para que todos seus alunos aprendam, e para isso o
docente além de uma grande sensibilidade às diferenças individuais, deve estar 
preparado, capacitado e traduzir esta sensibilidade em resposta educacional;
Ser capaz de favorecer o desenvolvimento social e emocional dos alunos e em 
consequência gerar círculos de convivência equilibrados e tranquilos;
ser capaz de trabalhar em conjunto e em equipe, de manter afeto,apreço, 
preocupação e orgulho de seus alunos;
Ser capaz de ter um compromisso moral e uma ação ética a todo momento.Admiro-te 
deveras. Prof. Graça
Postado por 
Maria da Graça
 em 17/10/2012 13:16

Parabéns Edna, pelo seu empenho e compromisso em abraçar um projeto como esse 
com tanto comprometimento e amor.
Postado por 
Celia Regina
 em 17/10/2012 21:28

Torço por esses alunos, que eles aproveitem todo aprendizado oferecido pela 
dedicada e competente professora Edna.
Postado por 
Daniele Rodrigues
 em 17/10/2012 23:37
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 08/10/2012
<TÍTULO>
Maratona de Histórias

Maratona de Histórias

A Maratona de Histórias constitui-se numa festa em prol da promoção da leitura 
literária em toda a Rede P
blica Municipal do Rio de Janeiro

Nesta festa, propõe-se que o livro de literatura, a contação de histórias, as 
rodas de leitura, estejam presentes em todos os espaços da cidade: creches, 
escolas, bibliotecas escolares, coordenadorias, secretaria de educação, centros 
culturais , praças, numa verdadeira celebração do livro e da literatura.

Em sua 8
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 edição, a Maratona de Histórias é hoje uma das ações de incentivo à leitura 
literária do Programa Rio, uma cidade de leitores. Acontecendo inicialmente 
sempre no dia 30/10, a partir da publicação da Lei Federal n
 11 899, de 8/01/2009, que institui o Dia Nacional da Leitura 
 dia 12/10 - e a Semana Nacional da Leitura e da Literatura 
 semana em que recair o Dia Nacional da Leitura - a Maratona passou a ser 
realizada nesse período.

Hoje, dia 8/10/2012, estamos dando início à oitava Maratona de Histórias da Rede
P
blica Municipal do Rio de Janeiro! Convidamos, então, a Sra. Secretária de 
Educação, Claudia Costin, para a abertura oficial dessa festa literária.

[FOTO]

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 04/10/2012
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<TÍTULO>
Escolas de Leitores

     Concurso Escola de Leitores

Seleção de projetos de leitura, promovido 
pelo Instituto C
A, em parceria com a SME e a FNLIJ

     As escolas selecionadas recebem como 
prêmio:

     Verba em dinheiro para a implantação do 
projeto selecionado;

     Consultoria da equipe da FNLIJ ao longo 
do ano letivo;

     Viagem internacional à Colômbia, de dois
representantes por escola vencedora, para interc
mbio com outras políticas p
blicas de leitura.

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 16/10/2012
<TÍTULO>
Projeto Olimpíadas Atenas

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescola, escolasdoamanhã.

No mês de setembro, a Escola Municipal Atenas, uma das Escolas do Amanhã da 9
 CRE, desenvolveu o Projeto Olimpíadas Atenas 2012 através dos seus professores 
de Educação Física. O objetivo foi 

vivenciar valores importantes para construção de um cidadão consciente, 
participativo e transformador.

Setembro é mês da primavera. E também tempo de vivenciar valores importantes 
para nossa vida, que se enraízam no caráter e na personalidade, sendo alicerce 
para construção de um cidadão consciente, participativo e transformador. Assim, 
a Escola Municipal Atenas, através dos seus professores de Educação Física 
Ana Paula dos Santos, Alessandra Pontes, Nagib José Trabulsi e Samuel Lemos
, desenvolveram o Projeto Olimpíadas Atenas 2012, tendo como p
blico-alvo todos os alunos da escola.

[FOTO]

Abertura com o Hino Nacional

O Projeto teve como principal objetivo promover, através do esporte e do jogo, a
reflexão e a vivência de valores como cooperação, lealdade, honestidade, justiça
e bem comum, importantes para formação integral do educando.

[FOTO]

União, cooperação, respeito às regras, solidariedade

JUSTIFICATIVA - Vários estudos comprovam a import
ncia dos jogos e do esporte na formação da criança e do adolescente.
 Os valores e atitudes que devem permear as práticas dessas atividades podem ser
tratados pedagogicamente nas aulas de Educação Física. Como, por exemplo, a 
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vivência do respeito ao outro, da solidariedade, da cooperação, da autonomia e 
da superação de limites.

[FOTO]

Apresentação das 
delegações
 participantes

METODOLOGIA - Os alunos participarão individualmente e/ou coletivamente de jogos
e atividades esportivas condizentes com a faixa etária para fazer parte de todas
as modalidades representando suas turmas. Serão distribuídas fichas de inscrição
para que os professores de Educação Física possam organizar melhor as equipes.

As modalidades esportivas serão distribuídas da seguinte forma:

EDUCAÇÃO INFANTIL - CIRCUITO DE BRINCADEIRAS

[FOTO]

1
 ANO - CORRIDA E FUTEBOL

[FOTO]

2
 e 3
 ANO - FUTEBOL E QUEIMADO

[FOTO]

4
, 5
 ANO e C.E. - FUTEBOL, PIQUE BANDEIRA E VOLEIBOLÃO

[FOTO]

DESENVOLVIMENTO - A Olimpíada representou um momento de muitas aprendizagens e 
grande integração entre professores e alunos. Na abertura, as 
delegações
 (turmas) desfilaram e cantaram o Hino Nacional. Houve também o juramento do 
atleta e a conscientização sobre o papel das boas atitudes na participação das 
atividades esportivas e jogos.

Nos dias de atividades, professores e alunos celebraram e se integraram a partir
de variadas experiências, jogando ou torcendo, cantando m
sicas ou incentivando os colegas. Todos em parceria com o intuito de extrair do 
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esporte educacional, valores e atitudes importantes para a cidadania.

[FOTO]

No encerramento, todos os alunos foram premiados e incentivados a praticar 
atividades esportivas no seu cotidiano. Houve o desfile de das delegações, bem 
como palavras finais da professora de Educação Física Ana Paula da Silva Santos.

[FOTO]

AVALIAÇÃO - A avaliação se deu a partir das observações. Os alunos participaram 
de forma leal e cooperativa nas atividades propostas, adotando atitudes de 
respeito e solidariedade com os colegas. Para nós educadores, foi uma semana de 
grande import
ncia, não só por conta da prática do esporte e de todos os valores a ele 
inerentes, mas também pela participação efetiva e ativa de todos os alunos da 
escola.

[FOTO]

Parabéns, equipe da Escola Municipal Atenas, pela grande parceria!

Este e outros trabalhos da Unidade podem ser vistos no 
Blog da escola
.

[FOTO]

Contatos da Representante da 9
 CRE:

     Prof
 Márcia Cristina Alves

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

     Tel.: 94420157

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

blogdeescola
(73)

escolasdoamanhã
(15)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns mais uma vez a equipe da E.M.Atenas. Os alunos amaram o evento.
Postado por 
JULIANA BEZERRA
 em 16/10/2012 10:53

Parabéns mais uma vez a toda a equipe!Vocês são 10.
Postado por 
Maria
 em 16/10/2012 13:43
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quinta-feira, 18/10/2012
<TÍTULO>
Homenagem ao Professor

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogsdeescolas.

 Em comemoração a este dia tão especial, vamos destacar o trabalho de alguns 
blogs da 9
 Coordenadoria Regional de Educação na homenagem que fizeram às suas equipes no 
Dia do Professor.

[FOTO]

A 
E. M. Presidente Arthur Bernardes 
homenageou nosso querido e memorável professor Paulo Freire citando o educador. 
Também dirigiu aos seus professores palavras de carinho, como podemos ver a 
seguir:

Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 
própria produção ou a sua construção
. Paulo Freire

[FOTO]

Parabéns, queridas professoras e queridos professores que educam com paixão e a 
cada dia indicam novos caminhos e novas possibilidades.

E.M Presidente Arthur Bernardes

     Outubro/ 2012

A 
E. M. Comunidade Jardim Pedregoso
 homenageou seus professores fazendo uma bela montagem de fotos, como podemos 
ver a seguir:

[FOTO]

Lucimar, Sueli, Tania, Marylin, Lucyana, Tatiana, Cristina, Flãvia, Simone, 
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Maristela, Rosangela, Cristiane, Aline, Arlem, Elaine, Carla, Inês, Estela e 
Marli 

Parabéns pelo Dia do Professor à Equipe que faz da escola um SUCESSO!

[FOTO]

A 
E. M. Moacyr Jaime Scliar 
dedicou um texto aos seus professores e um vídeo para esta justa homenagem:

Tenho orgulho de ser professor

Tenho, sim, orgulho em ver meu aluno, minha criança, independente da idade, 
assumir desafios, desbravar novos caminhos e mergulhar no mar do conhecimento. 
Ver-me inserida numa missão de compartilhar momentos que promovam novas 
reflexões e escolhas, através da simples ação de amar e traduzir no dia a dia, a
verdadeira razão de ser, dentro e fora da escola. Ser professor não é um estado 
de perda no decorrer do tempo, é a condição de ser mestre, lembrado honrosamente
para toda a vida, pois, o aluno, sempre o terá em seu coração e em suas 
lembranças. Isso é ser professor e ter orgulho de 
ser alguém
.

Que todos os mestres, em sua capacidade e vocação, sejam valorizados como um 
ente primordial entre a educação e o desenvolvimento. 

Feliz Dia dos Professores!

[VÍDEO]

A 
E. M. Rosária Trotta 
destacou em seu blog a imagem de uma coruja que simboliza o professor. Utilizou 
o texto 
Tenho orgulho de ser professor
, que pode ser lido acima, e reuniu sua equipe em uma belíssima foto que deu 
vida a esta homenagem:

[FOTO]

Aproveitando que a
 C. M. Emílio Jubran Dib 
fez um belo registro de sua equipe para convidar todos nas inscrições de novas 
matrículas que começam em novembro, publicamos a foto aqui também como uma 
homenagem à equipe de trabalho.

Página 2948



RIOEDUCA 2

[FOTO]

Que esta homenagem do Rioeduca se estenda a todas as Unidades da 9
 Coordenadoria Regional de Educação. 

Blogs utilizados nesta postagem:

Blog da Escola Municipal Presidente Arthur Bernardes

Blog da Escola Municipal Comunidade Jardim Pedregoso

Blog da Escola Municipal Moacyr Jaime Scliar

Blog da Escola Municipal Rosária Trotta

Blog da Creche Municipal Emílio Jubran Dib

Contatos da Representante da 9
 CRE:

     Prof
 Márcia Cristina Alves

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

     Tel.: 94420157

[FOTO]
tweet
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blogsdeescolas
(402)

9ªcre
(227)

<COMENTÁRIOS>

Amiga querida, parabéns pela homenagem feita à todas as escolas da 9ªCRE.
Postado por 
Regina Bizarro
 em 18/10/2012 09:10
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 11/10/2012
<TÍTULO>
Biblioteca do Professor

     Ação do Programa Rio, uma cidade de 
leitores que contempla professores, agentes auxiliares de creche e 
bibliotecários

     Com dois(2) livros de literatura ( 
nacional e estrangeira)
a cada trimestre para a composição da Biblioteca Pessoal de - totalizando 7 
livros ao ano

     Veja aqui a Distribuição da 
BIBLIOTECA DO PROFESSOR CARIOCA

     Ano de 2012
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     Resultado da 3
 Votação- Setembro de 2012

     Literatura Nacional:

     Resultado da 2
 Votação- Junho de 2012

     Literatura Nacional:

     Resultado da 1
 Votação 
 Abril de 2012

     Literatura nacional:
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     Ano de 2011

     Resultado da 4
 Votação 
 Novembro de 2011

     Literatura Nacional

     Resultado da 3
 Votação 
 Setembro de 2011

     Literatura Nacional

     Resultado da 2
 Votação 
 Junho de 2011

     Literatura Nacional
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     Resultado da 1
 Votação 
 Abril de 2011

     Literatura Nacional

     Ano de 2010

     Resultado da 4
 Votação 
 Dezembro de 2010

     Resultado da 3
 Votação 
 Outubro de 2010
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     Resultado da 2
 Votação 
 Maio de 2010

     Resultado da 1
 Votação- Março

     Ano de 2009

     Resultado da 3
 Votação-Novembro de 2009

Página 2954



RIOEDUCA 2

     Resultado da 2
 Votação -Julho de 2009

     Resultado da 1
 Votação-Abril de 2009

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 19/10/2012
<TÍTULO>
Criatividade e Alegria para os Pequenos Leitores

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.

A Oficina de Aventais realizada na Escola Municipal Leonardo da Vinci tem o 
objetivo de tornar a Roda de Leitura uma rotina nas aulas. 

Mais do que somente ler para os alunos, esses professores assumiram o 
compromisso de encantá-los com os livros.

[FOTO]

Os livros não deveriam fazer parte da vida das crianças apenas no período 
escolar e, sim, acompanhá-las por toda a vida. Afinal, com eles, aprende-se 
cultura, exercita-se a imaginação e expande-se o vocabulário. 

Felizmente, alguns educadores já se deram conta disso e desenvolvem projetos 
para incentivar a leitura nos pequenos.

A melhor maneira de criar o hábito da leitura é incorporar essa prática à rotina
das aulas.

É importante para os alunos estarem cientes de que durante a aula haverá um 
momento dedicado à
 leitura, e esse momento precisa ser prazeroso, envolvente e encantador!

[FOTO]

Ao contar uma história, o ideal é que o professor tenha uma diversidade de 
estratégias. 
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São consideradas como principais: tocar a imaginação dos alunos, saber como 
utilizar a expressão corporal, o ritmo, o gesto, e principalmente a entonação da
voz, fazendo com que nesse momento a criança fique envolvida pelo encantamento e
pela fantasia.

O professor para ser um bom contador de histórias precisa buscar tudo o que traz
emoção para o momento da leitura: as caras e bocas, o riso, o choro e o olhar.

Mais tarde percebe-se que as crianças tentam imitá-lo agindo da mesma forma.

[FOTO]

Na Escola Municipal Leonardo da Vinci, a Coordenadora Pedagógica Viviane 
Guimarães realizou com os professores uma Oficina de Aventais.

A Oficina de Aventais tem quatro objetivos principais:

1-
Incentivar o professor a contar mais histórias.

2- Realizar rodas de leitura com seus alunos, regularmente.

3- Proporcionar ao grupo docente um momento de descontração e trabalho criativo 
em equipe.

4- Presentear o professor com algo significativo; 
uma singela lembrança
pelo Dia do
Professor.

[FOTO]

A Coordenadora Pedagógica reuniu os professores e iniciou a atividade falando 
sobre a
inclusão da Roda de Leitura na rotina das aulas.

Enquanto falava, vestia seu avental já pronto. Os professores ficaram atentos.

Já com o avental, fez a leitura do

texto 
Paixões
 de Luiz Fernando Veríssimo e propôs que cada professor confeccionasse o seu 
avental, simbolizando o compromisso que cada um passou a assumir de não só ler 
para os alunos, mas de encantá-los com diferentes livros e leituras!

Com os materias à mão, os professores soltaram
 a
 criatividade e criaram lindos aventais!

Coloridos e personalizados, os aventais trazem frases de incentivo ao hábito de 
ler.
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[FOTO]

Na semana do Professor, o Rioeduca parabeniza os professores da Escola Municipal
Leonardo
da Vinci, pela iniciativa de comprometerem-se com os pequenos leitores da Cidade
do
Rio de Janeiro!

Sua escola também tem ideias para incentivar à leitura?

Conte para o Rioeduca!

Meus Contatos:
neildasilva@rioeduca.net

Twitter: @Prof_Neilda

[FOTO]
tweet

8ªcre
(193)
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<COMENTÁRIOS>

O momento da oficina foi enriquecedor e de muita criatividade, tanto dos 
professores como da coordenação pedagógica. É gratificante, não só na  Sala de 
Leitura mas também nas salas de aula,  presenciar  a curiosidade dos alunos em 
descobrir que livro será retirado do bolso do avental, para ser iniciado  o 
momento mágico da  contação da história.Valeu!!!!!!!!
Postado por 
Celia Regina Vimercate
 em 19/10/2012 11:25

Parabéns a todos pelo lindo trabalho!!! Éééééé da oitava!!!
Postado por 
Jô Cruz
 em 19/10/2012 13:23

É muito bom saber que nós, da Leonardo, estamos contribuindo para que nossa 
cidade fique repleta de grandes leitores, pois além de amarmos contar histórias,
também gostamos de ouvi-las. Valeu!!!
Postado por 
Simone Cristina
 em 19/10/2012 13:36

FOI MUITO GOSTOSO REALIZAR ESTA OFICINA!!!!  UM PEQUENO DETALHE FAZ TODA A 
DIFERENÇA.  E COM A LEITURA NÃO PODERIA SER DIFERENTE: OS AVENTAIS ESTÃO FAZENDO
O MAIOR SUCESSO COM OS ALUNOS.  PARABÉNS, EQUIPE LEONARDO DA VINCI. BJKS!!!
Postado por 
VIVIANE LAZARINI GUIMARAES
 em 19/10/2012 15:25

Excelente ideia, Vivi.
Postado por 
Daniele Rodrigues
 em 19/10/2012 19:43

Gostaria de parabenizar a equipe da Escola Municipal Leonardo da Vinci pela 
iniciativa de tornar a leitura uma rotina para seus alunos , uma grande ideia 
essa Oficina de Aventais.
Postado por 
Rosenilda Lazarine
 em 19/10/2012 21:09

Parabéns pelo lindo trabalho!!
Postado por 
Iasmim Aquino
 em 20/10/2012 09:39

Parabéns a todos pelo compromisso da ler para seus alunos e pelo trabalho com os
aventais,ficou ótimo boas ideias devem e precisam ser compartilhadas!!!Muita luz
nessa nova etapa!
Postado por 
Fernanda Oliveira
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 em 22/10/2012 09:43

Parabéns a todos pelo compromisso da ler para seus alunos e pelo trabalho com os
aventais,ficou ótimo boas ideias devem e precisam ser compartilhadas!!!Muita luz
nessa nova etapa!
Postado por 
Fernanda Oliveira
 em 22/10/2012 11:05

Quem bom fazer parte deste cenário! Adorei a oficina e o incentivo que tivemos 
para continuar motivando nossos alunos.
Postado por 
Adilma Menezes da Paixão
 em 22/10/2012 14:08

Quem bom fazer parte deste cenário! Adorei a oficina e o incentivo que tivemos 
para continuar motivando nossos alunos.
Postado por 
Adilma Menezes da Paixão
 em 22/10/2012 14:10

Parabéns a toda Equipe da Escola Municipal Leonardo da Vinci, pelo incentivo a 
leitura de maneira lúdica, pela visita ao Exército,ao Museu da Aeronautica, ao 
Circo,e pela pintura conquistada na Escola. Parabéns a Nova Gestão ,Equipe e 
Comunidade.
Postado por 
Sergio Almeida
 em 19/11/2012 10:40
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 18/09/2012
<TÍTULO>
Projeto Livro Aluno Concluinte

     Os Três Mosqueteiros narra as aventuras 
de quatro homens da guarda da França, amigos inseparáveis, durante o reinado de 
Luis XIII da França.
Este é o livro que será dado aos alunos concluintes de 9
ano, PEJA e Projeto Autonomia Carioca em 2012
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[FOTO]

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 30/10/2012
<TÍTULO>
Projeto Brincando com a Geografia

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, meioambiente.

A professora Raquel Barbosa, da Escola Municipal 05.15.054 Cardeal Arcoverde, 
desenvolveu o Projeto 
Brincando com a Geografia
 utilizando diversas ferramentas de aprendizagem. É o que veremos agora!

Com a finalidade de motivar alunos do 6
 ao 9
 ano da Escola Municipal Cardeal Arcoverde, a professora Raquel Barbosa, regente
da disciplina de Geografia, criou a
I Feira de Geografia 
baseando-se no Projeto 
Brincando com a Geografia
. 

Segundo a professora, a proposta do projeto foi a de promover uma Feira com os 
conhecimentos adquiridos ao longo do ano letivo, sem utilizar maquetes, cartazes
e demonstrações de experiências.

[FOTO]

Projeto Brincando com a Geografia

Justificativa

Motivar alunos a criarem jogos, tendo como base o conte
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do de Geografia estudado. 

P
blico Alvo

Alunos do 6
 ao 9
do ensino fundamental.

Professor Orientador

Raquel Barbosa (Regente de turma do 6
 ao 9
 ano da disciplina de Geografia).

Jogos Desenvolvidos

Jogo da velha (Sol/Lua);

Palavras cruzadas com estados brasileiros;

Acerte o Estado (utilizando o mapa político do Brasil);

Procure e ache (bairros do Município do Rio de Janeiro que aparecem na letra da 
m
sica 
O meu lugar
, de Arlindo Cruz;

Descubra o tempo (decomposição de materiais);

Jogo de forca (com enigmas de geografia);

Caça-palavras (com os nomes dos países da América do Sul); 

Utilização do planetário para demonstrar os movimentos de rotação e translação;

Jogo da volta ao mundo.

Din
mica da Feira de Geografia

Alunos do 6
 ano (no turno da manhã) e do 7
 (no turno da tarde), divididos em grupo, receberam os colegas do EI ao 5
 ano para 
brincar
.
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Durante a
 realização da Feira, foi passado no telão um vídeo produzido pela professora 
Raquel, mostrando os alunos na preparação da Feira de Geografia.

[FOTO]

[FOTO]

Segundo a professora Raquel, após a realização da Feira de Geografia que 
aconteceu dia 03 de outubro,
os professores avaliaram como sendo um sucesso. Tanto os alunos que 
confeccionaram os jogos, como os que brincaram, adoraram a experiência e pediram
outra.

O Rioeduca parabeniza a professora Raquel pelo planejamento e orientação da 
Feira de Geografia, assim como os alunos que participaram do desenvolvimento do 
projeto, mostrando envolvimento e compromisso.

Na EM Cardeal Arcoverde é assim: 
Juntos, tudo acontece!

Acompanhem o blog da escola: 
http://emcardelarcoverde.blogspot.com

Escolas e professores participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e/ou atividades que 
impactaram a aprendizagem de seus alunos.

Clique 
aqui
 para saber o e-mail do seu representante. 

Acompanhem e comentem nos blogs das Escolas da Rede Municipal de Educação da 
Cidade do Rio de Janeiro.

Representante do Rioeduca na 5
CRE _ Professora
 Regina Bizarro

Twitter: @rebiza / Facebook: rebiza

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

[FOTO]
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5ªcre
(268)

meioambiente
(95)

<COMENTÁRIOS>

A feira realmente foi ótima! Vi que os alunos curtiram e aprenderam muito 
participando dos jogos criados pela professora Raquel e seus alunos.
Parabéns!
Postado por 
Juliana Luiza
 em 30/10/2012 12:09

Minha equipe é MARAVILHOSA !!
Parabéns , Raquel !!!
Postado por 
Ana Carla
 em 30/10/2012 12:57

Parabéns, Raquel! A Feira de Geografia foi mesmo um sucesso! É brincando que 
também se aprende!!!!
Postado por 
Luciana Monteiro
 em 31/10/2012 02:44

Quelllll, alguém tinha dúvida que seria um sucesso??? Parabéns! Vc brilhou e as 
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crianças amaram!!!
Postado por 
Larissa Manhães
 em 31/10/2012 21:05
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 06/11/2012
<TÍTULO>
Projeto Nossa Primavera é uma Arte!

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, projetos, meioambiente.

A Primavera chegou e a Creche Municipal Amália Fernandez Conde desenvolveu o 
Projeto 
Nossa Primavera é uma Arte!
, proporcionando a alegria que esta estação multicolorida das flores pode 
oferecer a seus alunos.

Em Setembro deste ano, a Creche Municipal 05.14.603 Amália Fernandez Conde 
desenvolveu o projeto 
Nossa Primavera é uma Arte! 
com 
objetivos
 de:

 vivenciar a alegria da estação com a presença multicolorida das flores, levando
a criança a contemplar suas maravilhas e o bem-estar que a convivência com a 
natureza proporciona;

 despertar o interesse pela preservação do meio ambiente, assim como as formas 
de vida e sua sobrevivência;

 despertar o interesse pelas Artes através do conhecimento de alguns trabalhos 
de Romero Britto;

 desenvolver a curiosidade e a prática investigativa de cada criança através de 
atividades concretas e da observação do meio ambiente.

Os
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objetivos específicos 
foram:

 incentivar a observação e o respeito ao meio ambiente;

 desenvolver a prática investigativa de cada criança;

 conhecer os seres vivos/não vivos do meio ambiente;

 trabalhar/desenvolver a oralidade e a coordenação motora através de atividades 
artísticas e rodinhas de conversa;

 aumentar a concentração e o vocabulário através da contação de histórias e 
produção de textos orais produzidos pelos alunos;

 desenvolver a capacidade de expor emoções e sentimentos através das atividades 
l
dicas;

 incentivar a reciclagem através da confecção de animais e flores de sucata.

[FOTO]

Para o 
desenvolvimento
 do projeto, os conte
dos
permearam a interdisciplinaridade:

 Linguagem: contação de histórias; rodinhas de conversa; m
sicas; produção coletiva de textos com registro no blocão.

 Matemática: atividades com cores, formas geométricas, n
meros, quantidades, tamanhos, igualdades e diferenças.

 Ciências: observação dos elementos da natureza e classificação dos grupos de 
seres vivos; percepção de diferenças e semelhanças entre os animais e as 
plantas.

 Artes: técnicas variadas de pintura, colagem e textura; import
ncia da arte através da observação e reprodução das obras de Romero Brito.
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[FOTO]

Durante o projeto foram desenvolvidas várias 
atividades
:

Rodas de conversa sobre os seres vivos e passeio pelo Condomínio onde a Creche 
está localizada; contação e dramatização de histórias; confecção de trabalhos 
com materiais de sucata; cineminha; passeio ecológico; produção de trabalhos em 
grupo; técnicas variadas de pintura, recortagem e colagem; plantio de sementes 
de flores.

[FOTO]

Como
culmin
ncia
 uma e

xposição dos trabalhos (reprodução) das obras de Romero Brito* para a Comunidade
Escolar.

     * João Gullart, mais conhecido como 
Romero Brito, nasceu em Pernambuco, Recife, dia 6 de outubro de 1963. É pintor, 
escultor e serígrafo brasileiro. Começou sua carreira aos 18 anos em Pernambuco,
mas desde os oito anos começou a se interessar pelas artes plásticas, mostrando 
seu talento. Atualmente é um dos mais premiados pintores pernambucanos, 
conhecido como artista pop brasileiro, radicado em Miami. Suas obras caíram no 
gosto das celebridades por sua alegria e sua cor, tendo sido alçado para a fama 
ao realizar a ilustração de uma campanha publicitária para a Vodca Absolut. 
Começou no mundo do 
grafite
 e hoje é o artista preferido de vários atores e atrizes hollywoodianos.
Uma das fotos abaixo Romero
Brito
 e a Presidenta Dilma Roussef.

[FOTO]

Segundo a equipe,
o projeto 
Nossa Primavera é uma Arte!
 proporcionou aos pequenos
momentos de concentração e relaxamento, através da arte
. E, trabalhando
com 
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papel 40Kg, os alunos tiveram a oportunidade de aprender a esperar sua vez, 
respeitar o
 colega, aprender a dividir e ser solidário, pois esse material permite 
trabalhar melhor em grupo
, finaliza a equipe da Creche.

Esse é apenas um dos projetos desenvolvidos ao longo do ano pela Creche 
Municipal
Amália Fernandez Conde!

Confira outros,
através de seu blog sempre atualizado.

http://crechemunicipalamaliafernandezconde.blogspot.com.br

Escolas e professores participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e/ou atividades que 
impactaram a aprendizagem de seus alunos.

Clique 
aqui
 para saber o e-mail do seu representante.

Acompanhem e comentem nos blogs das Escolas da Rede Municipal de Educação da 
Cidade do Rio de Janeiro.

Representante do Rioeduca na 5
CRE _ Professora
 Regina Bizarro

     Twitter: @rebiza / Facebook: rebiza

E-mail: reginabizarro@rioeduca.net

[FOTO]
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projetos
(334)

5ªcre
(268)

meioambiente
(95)

<COMENTÁRIOS>

Lindo !!!!!!  Parabéns para toda a Equipe!!!
Postado por 
Sandra Barros
 em 26/04/2013 17:58
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 13/12/2012
<TÍTULO>
Polos de Educação pelo Trabalho visitam o Parque do Flamengo

<TAGS>
Tags: 
projeto.

Os alunos dos Polos de Educação pelo Trabalho Alzira Ara
jo e Dr. Jair Tavares tiveram a oportunidade de participar de uma visita 
monitorada ao Parque do Flamengo. Conheceram um pouco mais sobre a história da 
nossa cidade e do nosso país, assim como o surgimento do Parque do Flamengo e do
Monumento Nacional aos Mortos da 2
 Guerra (Monumento dos Pracinhas).

Essa atividade faz parte do projeto 
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Conhecer para Preservar
, ação voltada para o conhecimento da história da cidade do Rio por meio de 
visita orientada, que se iniciou pelo Parque do Flamengo.

Todos da turma, assim que chegaram, foram assistir ao vídeo da FEB - Força 
Expedicionária Brasileira - que conta o porquê do Monumento Nacional aos Mortos 
da 2
 Guerra.
 Em seguida,
foi
 realizada uma visita monitorada
por todo o parque através de um passeio de carrinho. 

Ao final de toda a atividade, os alunos realizaram um delicioso piquenique 
apreciando a belíssima paisagem do Parque do Flamengo.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Informações retiradas dos blogs dos Polos de Educação pelo Trabalho Alzira Ara
jo

http://pet-alzira-araujo.blogspot.com.br/

e Polo de Educação pelo Trabalho Dr. Jair Tavares 

http://petjair.blogspot.com.br/

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos em 
seu Espaço de Extensão Escolar. Aproveite este espaço que é feito para nós! 
Entre em contato com o representante do Rioeduca
na E/SUBE/CED-Extensividade participe. *
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Contato:

Krisna Santos

Representante do Rioeduca na E/SUBE/CED-Extensividade

     Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet

projeto
(2)
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 25/10/2012
<TÍTULO>
Resolução SME 1204  - Calendário Matrícula para 2013

<TAGS>
Tags: 
família.

[FOTO]
tweet

família
(2)
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<COMENTÁRIOS>

Bom dia!
Como todos nós sabemos, não é pequeno o número de pessoas que não tem acesso a 
internet. A camada mais carente da sociedade, que é a grande maioria de 
matriculados na Rede Pública, fica sempre a depender de favor de outras pessoas 
para fazer a matrícula de seu filho. 
Abraços
Postado por 
Marcos
 em 25/10/2012 08:15

Marcos, existem vários polos de internet gratuita, com um funcionário à 
disposição para a inscrição na pré-matrícula digital. As CREs podem orientar 
qual o polo mais próximo da residência dos responsáveis. Abraço.
Postado por 
Jane
 em 25/10/2012 21:33
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 10/10/2012
<TÍTULO>
Novo Processo Seletivo para Educopedistas

<TAGS>
Tags: 
educopédia, seleção.

Estamos lançando mais uma ferramenta na Educopédia para apoiar, ainda mais, a 
aprendizagem de cada aluno da nossa rede: a Máquina de Testes! 

Com ela, será possível saber como cada aluno está evoluindo em cada habilidade 
das Orientações Curriculares, semana a semana. 

As questões disponíveis na Máquina de Testes serão pré-testadas, para garantir 
que estão realmente avaliando a habilidade desejada, no nível de complexidade e 
dificuldade pretendido. 
Segue aqui o Edital!!!

[FOTO]
tweet
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educopédia
(86)

seleção
(3)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 17/10/2012
<TÍTULO>
Água Santa em Projeto

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, protagonismojuvenil, blogsderioeducadores.

Projetar é apontar as armas para que o alvo seja atingido com êxito. As armas da
professora Patrícia Faria são seus alunos da turma 1502 e o alvo é um futuro 
sustentável para o bairro de Água Santa onde fica localizada a E.M. Brigadeiro 
Faria Lima da 3
 CRE.

Tendo a sustentabilidade como linha mestra do projeto político pedagógico, a 
E.M. Brigadeiro Faria Lima desenvolveu importantes atividades neste ano letivo 
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como já conferimos no 
post
Feira Interdisciplinar de Sustentabilidade.
 A professora Patricia Faria da turma 1502 resolveu acrescentar outro relevante 
ingrediente a esta reflexão: voltar os olhos para a sua comunidade - seu bairro,
seus vizinhos, suas alegrias e problemas locais. É da apropriação de seu bairro 
que se pode atuar no mundo.

Desde o início do ano, a turma foi colocada a par deste objetivo de maior 
conhecimento de seu bairro, suas mazelas e potencialidades. O blog 
Ciências e Ambiente na Brigadeiro
 foi criado para registrar as ações do grupo. O caminho da ciência já havia sido
escolhido.

[FOTO]

Objetivos traçados, coube a todos o conhecimento da história do bairro a partir 
de seu nome e da ocupação humana dos espaços. O registro dos problemas atuais e 
a observação da geografia local foram outras atividades realizadas pelos alunos.
Passado e presente contribuíram para uma visão bastante realista do entorno da 
escola e do bairro como um todo.

[FOTO]

Com os conceitos adquiridos, eles puderam imaginar a Água Santa do início da sua
história e projetar, a partir dos trabalhos sobre sustentabilidade, a Água Santa
ideal.

[FOTO]

Surgiram do desejo dos alunos ônibus ecológicos circulando pelas ruas e um 
Centro de Reciclagem para que o lixo acumulado em local inadequado não 
aparecesse mais nas fotos. Então, desse belo trabalho histórico-científico 
cresceu o amor pelo bairro e a consciência da manutenção das atitudes 
sustentáveis para o futuro de todos. A apropriação dos conhecimentos e de sua 
comunidade aumenta a responsabilidade com o futuro. Atuar conscientemente é 
obrigatório para quem projeta um bairro melhor no futuro.

[FOTO]

Imagens e informações retiradas do blog da turma.

Contate-nos

angela.freitas@rioeduca.net

twitter 
@angeladario

facebook 
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Angela Regina de Freitas

[FOTO]
tweet

3ªcre
(223)

protagonismojuvenil
(73)

blogsderioeducadores
(64)

<COMENTÁRIOS>

foi Um bom trabalho,Mas achei esse muito legal. falamos  da  agua santa ideal e 
agua  santa  antigamente..  adorei  esse projeto...
Postado por 
karine
 em 17/10/2012 19:18

Gostei muito de ver o nosso trabalho aqui no Rioeduca. É bom saber que estamos 
no caminho certo e ter nosso trabalho reconhecido!
Postado por 
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Patrícia
 em 18/10/2012 11:44
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 16/10/2012
<TÍTULO>
Tá Danado de Bom - Cem Anos de Gonzagão

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, eventos.

Em 2012, comemora-se o centenário de Luiz Gonzaga, grande nome da cultura 
popular brasileira.
 A
Escola Municipal General Euclydes de Figueiredo prestou-lhe homenagem com a 
realização de uma Feira Cultural.

A Feira Cultural foi a culmin
ncia de um projeto que homenageou Luiz Gonzaga. A professora Márcia, 
coordenadora pedagógica da escola, entrou em contato com o portal Rioeduca e 
contou um pouco sobre a sua realização, os seus objetivos e a culmin
ncia.

Como a
unidade escolar recebe alunos do primeiro ao nono ano do Ensino Fundamental, as 
atividades para a realização do projeto foram distribuídas entre os dois 
segmentos de ensino.
Desta forma,
todos os alunos
se envolveram
no processo de construção de aprendizagem sobre o tema.

Os temas do projeto foram trabalhados ao longo do terceiro bimestre. Os alunos 
das turmas do primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental pesquisaram sobre 
objetos e vestuário do nordeste, culinária nordestina, artesanato, biografia de 
Luiz Gonzaga e também produziram desenhos sobre o tema. Já os alunos do sexto ao
nono ano, relacionaram o tema proposto às disciplinas curriculares. Nas aulas de
Ciências, Artes e História,
 por exemplo, pesquisaram e produziram cordéis.

[FOTO]

Dentre os objetivos do trabalho, podemos citar o reconhecimento do legado 
cultural que o Brasil recebeu desse ilustre nordestino.
 Também foi possível promover nos alunos o hábito da leitura e da reflexão sobre
as narrativas literárias a eles designadas.
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Os educandos participaram ainda de várias atividades que os levaram a conhecer a
vida de Luiz Gonzaga e a cultura do nordeste brasileiro.
 Algumas turmas
foram ao Centro Municipal Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, em São 
Cristovão,
onde tiveram a oportunidade de visitar
uma exposição sobre Padre Cícero, também representante da cultura nordestina. 

[FOTO]

[FOTO]

A Feira Cultural foi realizada no mês de setembro e representou a diversidade da
cultura nordestina. Durante a festa houve exposição de trabalhos de alunos, 
danças, oficinas, comidas típicas da região e até uma casa nordestina. 

Surgiu
a ideia de criar uma casa típica nordestina, porque muitos alunos têm
parentes nesta região brasileira. A escola pediu que os alunos trouxessem 
objetos que lembrassem a cultura nordestina.
No dia da apresentação foi montada um ambiente, utilizando a contribuição dos 
alunos.

[FOTO]

Ainda como parte da culmin
ncia do projeto, a escola planeja levar algumas turmas ao cinema para assistir 
ao filme 
Gonzaga, de Pai para Filho
, que conta a vida do Rei do Baião. 

Assista ao vídeo abaixo e conheça um pouco da vida de Luiz Gonzaga.

[VÍDEO]

Professor, o portal Rioeduca é um espaço feito por e para professores. Participe
também! Entre em contato com o 
representante
 de sua CRE para divulgar o blog ou projetos desenvolvidos por sua escola.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Contato:
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     Professora Renata Carvalho 
 Representante do Rioeduca, na 2
CRE

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet

eventos
(210)

2ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Lindos trabalhos! Parabéns.
Postado por 
Neilda
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 em 16/10/2012 11:08

O trabalho foi muito além dessa belíssima culminância! Foi lindo ver toda a 
escola enganjada nesse projeto, alunos, funcionários e professores de todos os 
segmentos e turnos agindo em união, em harmonia! O resultado não poderia ser 
outro! Além de conhecimento, o projeto trouxe socialização. Agora, é só esperar 
o filme!
Postado por 
Cristiane
 em 26/10/2012 13:54

Todos estão de parabéns! O sucesso resultou do trabalho coletivo de toda a 
comunidade: muitos pais confeccionaram roupas típicas e contribuíram com objetos
de acervo pessoal; as danças estavam lindas ; os trabalhos e produções 
maravilhosos...
Postado por 
Lourdes
 em 26/10/2012 17:05

Tá Danado de bom!A  Euclydes deu uma "aula" de trabalho em equipe e de 
Gonzagão!!!!!
Postado por 
Marta Francisco
 em 28/10/2012 12:35
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 15/10/2012
<TÍTULO>
Ao Mestre com Carinho

<TAGS>
Tags: 
2ªcre.

No dia 15 de outubro comemoramos o Dia do Mestre. O Mestre é uma pessoa que 
contribui de
forma especial na formação de nossos alunos.

A publicação de hoje é especial, pois homenageia os professores. Profissionais 
que se dedicam e colaboram com o avanço da educação carioca. 

A escolha da data, 15 de outubro, deve-se ao fato de que, em 1.827, Dom Pedro I 
decretou que toda vila, cidade ou lugarejo do Brasil criasse as primeiras 
escolas primárias do país,
as chamadas
Escolas de Primeiras Letras
. 
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A ideia de tornar o dia 15 de outubro um feriado, surgiu quando o professor 
Salomão, em São Paulo, sugeriu que os professores da escola se reunissem para 
discutir os problemas da profissão, planejamento das aulas, troca de 
experiências, entre outras coisas.
 A reunião foi tão bem sucedida que outras escolas resolveram adotar a mesma 
atitude, levando a data a alcançar destaque na estrutura escolar do país. ( 
Consulta no site 
Brasil Escola
)

[FOTO]

Para homenagear os professores, escolhemos como mensagem a letra da m
sica 
To sir, with love
 em sua adaptação para o português, 
Ao Mestre com Carinho
.

Ao Mestre com Carinho

Quero aprender

     Sua lição

     Que faz tão bem

     Pra mim,

Agradecer

De coração

Por você ser assim

Legal ter você aqui,

     Um amigo

     Em que eu posso acreditar

     Queria tanto te abraçar
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Pra alcançar as estrelas,

     Não vai ser fácil, mas se eu te pedir,

     Você me ensina como descobrir

     Qual é o melhor caminho.

Foi com você

Que eu aprendi

A
repartir tesouros

Foi com você

Que aprendi

A respeitar os outros

Legal ter você aqui

Um amigo em que eu possa acreditar

Queria tanto te abraçar

Pra mostrar para você

Que eu não esqueço mais essa lição

Amigo, eu ofereço essa canção

Ao mestre com carinho.

Para completar a homenagem, dedicamos o vídeo abaixo aos professores. Nele estão
reunidas fotos com as equipes de algumas escolas e creches da 2
CRE. 
[VÍDEO]

Professores, parabéns pelo Dia do Mestre!

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Contato:
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     Professora Renata Carvalho 
 Representante do Rioeduca, na 2
CRE

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet

2ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Que homenagem linda.
Obrigada!
Orgulhosa pelo profissional que me tornei, e muito feliz em fazer parte desta 
equipe e desta CRE.
Grande abraço,
Postado por 
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Karla Bastos
 em 15/10/2012 07:34

Querida amiga, amei sua publicação. Foi uma homenagem linda, ainda mais com esse
fundo musical tão singelo. Parabéns!
Postado por 
Regina Bizarro
 em 15/10/2012 09:31

Lindo!!! Adorei! Bjs
Postado por 
Alessandra Xavier
 em 15/10/2012 11:00

Em nome da família Dom Aquino Corrêa, quero te agradecer pela postagem e pelo 
carinho de sempre!!! Muito obrigada pelo zelo e cuidado que você tem em suas 
publicações, Renata! Você é muito doce em tudo que faz! Obrigada também ao 
portal RIOEDUCA pelo carinho com que trata os Professores da PCRJ. Um grande 
beijo, professora Adriana Dornellas =)
Postado por 
Adriana Dornellas
 em 15/10/2012 11:25

Parabéns Renata e a todos os professores pelo dia de hoje! Adorei o vídeo e a 
linda música...Um beijão.
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 15/10/2012 11:37

Agradeço em nome da E.M. Shakespeare pela homenagem e carinho. A todos nós, 
professores, parabéns por esta data!
Obs: Já compartilhei o vídeo no "face".
Postado por 
Vivian
 em 15/10/2012 12:27

Amiga, linda a homenagem. Parabéns pelo seu trabalho e dedicação. Beijos
Postado por 
Elizabeth
 em 15/10/2012 13:02

Renata, Que linda homenagem!!!!! Muito obrigada pelo carinho, sensibilidade e 
profissionalismo com que você divulga o trabalho da nossa CRE. Um grande grande 
beijo para você e todos os professores desta CRE.
Postado por 
Morgana Rezende
 em 15/10/2012 13:20

Querida Renata, cada dia fico mais orgulhosa de você e fico feliz por tê-la como
companheira de jornada!Linda homenagem aos professores da 2ª CRE.
Postado por 
Fatima Costa
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 em 15/10/2012 13:54

Renata, parabéns por mais esse trabalho! obrigada pelo carinho. Nós da EM Leitão
da Cunha acompanhamos suas postagens com admiração. Bjs
Ps. que pena que não deu tempo de colocar a nossa foto. Coloquei-a no blog.
Postado por 
Fernanda Vargas
 em 17/10/2012 11:22
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 11/10/2012
<TÍTULO>
Processo Seletivo para Educopedistas

<TAGS>
Tags: 
educopédia, seleção.

Estamos lançando mais uma ferramenta na Educopédia para apoiar, ainda mais, a 
aprendizagem de cada aluno da nossa rede: a Máquina de Testes! 

Com ela, será possível saber como cada aluno está evoluindo em cada habilidade 
das Orientações Curriculares, semana a semana. 

As questões disponíveis na Máquina de Testes serão pré-testadas, para garantir 
que estão realmente avaliando a habilidade desejada, no nível de complexidade e 
dificuldade pretendido. 

Segue aqui o Edital!!!

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

[FOTO]
tweet
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educopédia
(86)

seleção
(3)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 15/10/2012
<TÍTULO>
Ampliando as Áreas do Conhecimento

<TAGS>
Tags: 
4ªcre projetos.

A Escola Municipal Professora Maria de Cerqueira e Silva e o CIEP Juscelino 
Kubitschek, em parceria com o
Bairro Educador Manguinhos, promoveram a seus alunos uma visita ao evento 
UERJ sem Muros
 que acontece todos os anos e mobiliza toda a Universidade.

Alunos do 5
 ano das Unidades Escolares de Manguinhos vivenciaram momentos que fomentam o 
sonho de ingressar na universidade e, com isso,
construir e
alavancar seus projetos de vida sob outra pespectiva.

[FOTO]

No dia 02 de outubro, a Escola Municipal Professora Maria de Cerqueira e Silva e
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o CIEP Juscelino Kubitschek, ambas integrantes do Bairro Educador Manguinhos, 
participaram da 23
 edição do evento UERJ SEM MUROS. Este evento que acontece dentro da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) tem um objetivo comum apresentar
à sociedade a produção acadêmica de seus professores, técnicos e alunos, 
realizada nas diversas áreas de conhecimento, envolvendo ensino, pesquisa, 
extensão e cultura.

Os estudantes visitaram o Espaço Ciência no Centro Cultural da UERJ, onde 
observaram e realizaram diversos experimentos nas áreas de educação, matemática,
física, oceanografia, geologia, biologia, arquitetura e meio ambiente.

[FOTO]

Em seguida, foram à Feira de Prestação de Serviços visitar os estandes que 
ofereciam serviços e informações sobre sa
de bucal, atenção à sa
de da criança nas creches, aleitamento materno, fisioterapia, sa
de da mulher, entre outros assuntos.

[FOTO]

Ainda conhecendo os espaços da universidade, os 60 estudantes visitaram a 
exposição 
Além da Pompéia 
 Redescobrindo os Encantos de Stabiae
, no Teatro Odylo Costa Filho.
 A mostra didática é dedicada ao sítio arqueológico de Stabiae e a figura 
histórica de Teresa Cristina Maria di Borbone, a 
ltima Imperatriz do Brasil.

O Bairro Educador Manguinhos agradece à UERJ pelo convite para a 23
 edição do 
UERJ Sem Muros
 e ressalta que este tipo de evento mostra aos estudantes a import
ncia do ensino superior, despertando neles sonhos e novos horizontes. 
Por Riv
nia Lima no 
BAIRRO EDUCADOR

Parabéns para as equipes das Unidades Escolares e também para 
Rivania Lima por oportunizar experiências como esta, pois elas prepararam nossas
crianças para voarem seus próprios vôos e buscarem o seu lugar no mundo.
Educar é preparar para a vida!

[FOTO]
tweet
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4ªcre projetos
(6)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 11/10/2012
<TÍTULO>
Curso Transformação 2.0 na Educopédia

<TAGS>
Tags: 
educopédia.

Com o objetivo de dar suporte a professores e demais profissionais da escola que
desejam iniciar um trabalho utilizando as novas tecnologias, a E/SUBTE 
disponibiliza, a partir deste mês, o Transformação 2.0: um curso de informática 
básica que auxiliará os profissionais da educação no conhecimento dos 
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equipamentos disponíveis em sala de aula e no uso da internet no contexto 
escolar, vivenciando, através do fazer, as transformações tecnológicas que fazem
parte do dia a dia.

Para acessar o referido curso, entre na plataforma Educopédia e clique em Curso 
para Professores.

Siga o tutorial abaixo e ficará ainda mais fácil.
Transformação 2.0

[FOTO]
tweet

educopédia
(86)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns Vinicius, Fico show !
Postado por 
Francisco Velasquez
 em 13/10/2012 17:39
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quarta-feira, 31/10/2012
<TÍTULO>
Saúde e Educação, a parceria que vem dando certo

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, pse, dentescola.

A Escola Municipal 10.19.047 Joaquim da Silva Gomes, da 10
 CRE, é uma das unidades beneficiadas com a parceria
entre as secretarias de Educação e de Sa
de e Defesa Civil do Rio de Janeiro, principalmente a partir da gestão da 
secretária Claudia Costin no início de 2009.

Além das Salas de Sa
de, implantadas nas Escolas do Amanhã, para primeiros atendimentos aos alunos 
com o programa Sa
de nas Escolas, são in
meras as ações contando com a parceria das duas secretarias.
 Essas ações
incluem, desde a inserção de alunos surdos em escolas municipais, passando pelo 
Programa de Promoção de Sa
de e Cidadania 
Dentescola
, até consultas oftalmológicas, com distribuição de óculos, vacinação, palestras
e visitação às unidades municipais de sa
de.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

No dia 25 de setembro de 2012 (terça-feira), alunas do 9
 ano, turma 1903, da Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes, em companhia do 
professor de Matemática, Raul, visitaram o Centro Municipal de Sa
de Lincoln de Freitas Filho (CMSLFF), localizado na Rua Álvaro Alberto, em Santa
Cruz.

O convite, feito pelo Dr. Marcelo, odontólogo sanitarista do CMSLFF, incluiu uma
programação matinal de visitação, palestras e oficinas.

Em relato feito à professora Sheila Silva, coordenadora pedagógica da E.M. 
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Joaquim da Silva Gomes, as alunas da turma 1903 descreveram alguns dos temas, 
que incluíram conceitos de promoção à sa
de, abordados durante a visita e a palestra, 

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Após a palestra apresentada pelo Dr. Marcelo, o professor Raul e as alunas da 
turma 1903, visitaram todas as dependências do CMSLFF e conheceram os diversos 
serviços prestados à população da Zona Oeste, em particular aos moradores de 
Santa Cruz.

A aluna Maiara Oliveira disse que ficou muito bem impressionada com a dedicação 
dos profissionais do Centro Municipal de Sa
de e considerou importante a palestra do Dr. Marcelo, principalmente por ele ter
chamado a atenção para in
meras doenças que precisam de cuidados especiais como a hanseníase e a 
tuberculose.

Fabrícia disse que gostou quando o odontólogo falou sobre dentição, esclarecendo
que os dentes não têm que ser, como algumas pessoas supõem, totalmente brancos.

De um modo geral, as alunas da E.M Joaquim da Silva Gomes que visitaram o Centro
 Municipal
de Sa
de 
Lincoln de Freitas Filho, elogiaram a abrangência da abordagem da palestra 
apresentada pelo Dr. Marcelo.
 Ele
deu exemplos de várias doenças, citou formas de tratamento e resumiu, segundo 
palavras da aluna Alexia Andrade, dizendo que todas as pessoas devem ser 
tratadas e olhadas com especial carinho, principalmente em relação aos cuidados 
que cada um deve ter com a sua sa
de.

Por ter sido tão positiva e proveitosa a visita da EMJSG ao Centro Municipal de 
Sa
de Lincoln de Freitas Filho, as alunas do 9
 ano já planejam ações para divulgar na escola tudo o que aprenderam com o Dr. 
Marcelo, além de produzir murais com informações sobre os cuidados que todos 
devem ter com a sa
de e incentivar a visita de outras turmas ao CMSLFF.
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A professora Sheila, coordenadora pedagógica da escola, responsável pela 
organização da visita, e o professor Raul, que acompanhou as alunas ao CMSLFF, 
também elogiaram a iniciativa do Dr. Marcelo e o comportamento das alunas, que 
se interessaram e fizeram muitas perguntas durante a palestra.

[FOTO]

[FOTO]

Fotos acima: 1 - Alunas da 1903 visitando o CMSLFF. Foto enviada 

por Janaína de Souza
Mattos

Foto
2 - Professora Sheila dos Santos, sentada à esquerda, com as alunas que 
participaram da visita ao Centro Municipal de Sa
de Lincoln de Freitas Filho.

Contato: Professor Sinvaldo do Nascimento Souza, representante do Rioeduca na 10
 Coordenadoria Regional de Educação.

     E-mail: sinvaldosouza@rioeduca.net

     Twitter: @SinvaldoNSouza

     Facebook: Sinvaldo Souza

[FOTO]
tweet
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10ªcre
(292)

pse
(6)

dentescola
(1)

<COMENTÁRIOS>

A Escola Municipal  Joaquim da Silva Gomes, mostra que a integração e 
articulação permanente da educação e da saúde, proporcionam uma melhor qualidade
de vida aos nossos alunos.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 05/02/2013 17:27
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 08/10/2012
<TÍTULO>
Sarau do Professor de Outubro
Na Escola de Formação do Professor Carioca -Prof
 Paulo Freire -Av Presidente Vargas n
1.314 -Centro-RJ
Aguarde a programação!!!!!!

     Postado por Marcia Valéria Gouveia

     smemidia@rioeduca.net

Página 2994



RIOEDUCA 2

     da Gerência de Mídia-Educação

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 18/10/2012
<TÍTULO>
Soltando os Bichos

<TAGS>
Tags: 
4ªcre eventos projetos.

Arte sustentável, a melhor forma de ajudar o meio ambiente, pois transforma o 
lixo em algo novo e contempor
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neo. A Professora
Lenora

e os seus alunos fizeram obras inacreditáveis com o que chamamos de lixo, mas o
que eles reaproveitaram como matéria-prima para as suas obras de arte, cada uma 
com suas particularidades.

[FOTO]

     Sustentabilidade com ideias e ações para
um mundo melhor é o que a Professora Lenora vem trabalhando junto às suas turmas
no CIEP Dr. João Ramos de Souza. Para ela, a arte e a criatividade fazem a 
diferença para o futuro do planeta!

Projeto Arte e Meio ambiente - Os monstros do Manguezal

O projeto foi desenvolvido a partir das vivências dos alunos do CIEP Dr. João 
Ramos de Souza - 4
 CRE
com relação ao lixo depositado no local onde moram os alunos, no espaço escolar 
e na proximidade do manguezal, acarretando no surgimento dos 
monstros do manguezal
 que se voltam contra os moradores.

A ideia principal do projeto foi a conscientização l
dica dos alunos sobre o lixo jogado no entorno da escola, que fica em frente ao 
manguezal no bairro Moneró, na Ilha do Governador. Foram pesquisadas histórias e
fotos dos moradores antigos e de como era o local anos atrás. A professora 
Lenora contou histórias da sua inf
ncia e fotos dela brincando nas águas da Baía de Guanabara, antes da poluição 
aparecer, consequência do ac
mulo de lixo.

[FOTO]

O trabalho realizado teve a duração de 8 meses, desde pesquisas, coleta do lixo 
pelos alunos e confecção dos monstros do manguezal até os registros que foram: 
histórias, desenhos, fotonovela e filmagem.

Os alunos do 2
 ano fizeram desenhos
sobre o modo como imaginam os monstros do manguezal.
 Os alunos do 5
 ano realizaram a confecção dos monstros em tamanho real de de 1,70 cm - 1,80 
cm.

Foram criados 
monstros
 de garrafas pet, sacos plásticos e papelão. A culmin
ncia do projeto resultou na conscientização l
dica dos alunos e no cuidado com o meio ambiente.
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[FOTO]

O trabalho esteve em exposição na entrada da 4
 CRE até o dia 16/10/2012, através do Conexão das Artes.

Parabéns à Professora Lenora por
levar seus alunos não só a 
recriar a arte 
de forma engajada com o meio ambiente, mas também agregar valor ao lixo.

Contatos:

     Ana Accioly

     Representante Rioeduca.net da 4
CRE

anaaccioly@rioeduca.net 

Twitter: 
@Ana_Acioly 

Facebook:
 http://www.facebook.com/anapaula.silvaaccioly

[FOTO]
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4ªcre eventos projetos
(5)

<COMENTÁRIOS>

Os monstros causaram grande impacto e abrilhantaram a nossa "Conexão das Artes" 
.Parabéns à professora e à direção do CIEP João Ramos pelo trabalho realizado.
Postado por 
STELLA REIS
 em 18/10/2012 07:51

Muito bom esse projeto...Adorei!Parabéns a profª Leonora pelo trabalho realizado
e a toda a equipe do CIEP Dr. João Ramos de Souza. Os monstrinhos ficaram 
sensacionais!
Postado por 
Maria Delfina
 em 18/10/2012 13:42

Lindo trabalho! Parabéns para a professora e alunos!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 18/10/2012 19:16

Lindooo trabalho! A profª Lenora e seus alunos estão de parabéns, pela 
criatividade e dedicação no projeto!
Postado por 
Laura
 em 18/10/2012 23:36

Parabéns à professora e à escola! Criatividade a toda prova e prática de arte 
sustentável. Alunos devem ter ficado motivados!!! Maravilhoso!
Postado por 
Karla Antunes
 em 18/10/2012 23:44

Parabéns Nora, ficou lindo seu trabalho.
Postado por 
Gisella
 em 19/10/2012 00:09

Parabéns Nora, ficou lindo seu trabalho.
Postado por 
Gisella
 em 19/10/2012 00:09

Pude contemplar esses trabalhos na entrada da 4ªCRE. Interessante! De início 
causou um impacto e depois analisado com calma, despertou em mim a emoção de ver

Página 2998



RIOEDUCA 2
o que nossos alunos e professores são capazes!
Parabéns a todos pelo trabalho realizado.
Abraços
Carminha
EDI José de Souza Ramos
Postado por 
Carminha Mendes
 em 20/10/2012 19:32

Pude contemplar esses trabalhos na entrada da 4ªCRE. Interessante! De início 
causou um impacto e depois analisado com calma, despertou em mim a emoção de ver
o que nossos alunos e professores são capazes!
Parabéns a todos pelo trabalho realizado.
Abraços
Carminha
EDI José de Souza Ramos
Postado por 
Maria do Carmo
 em 20/10/2012 19:33

Parabéns! Estou orgulhosa de ser sua amiga!!! Você é uma brilhante artista! 
Gostaria de ter te conhecido a mais tempo!
Postado por 
eliane
 em 28/10/2012 16:29
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 24/10/2012
<TÍTULO>
Algumas Dicas para Melhorar nos Estudos

<TAGS>
Tags: 
família, leitura.

Você é daqueles que estuda muito e na hora 
H
 só tira notas vermelhas? Vamos ver algumas dicas para dar a volta por cima e 
melhorar seus métodos de estudo.

[FOTO]

Pois saiba que nem sempre estudar horas a fio é suficiente para reverter as 
notas vermelhas. Além de dedicação e motivação, é necessário desenvolver um 
método de estudo adequado.

Vamos conferir algumas dicas para melhorar nos estudos:
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- Participe da aula, preste atenção, tome nota e não tenha vergonha de fazer 
perguntas.

- Monte um plano de estudo, planejando o que vai estudar ao longo da semana.

- Faça as lições de casa no dia e deixe um tempo para revisar o que aprendeu na 
aula.

- Estude no horário em que está mais atento e disposto. Não deixe para as horas 
em que tem sono ou está cansado.

- Procure outras referências sobre o assunto que está aprendendo para ampliar 
seus conhecimentos, como livros, revistas e filmes.

-Tenha o hábito de refazer as questões que errou nas provas e entenda por que 
errou.

- Prepare, na véspera, a mochila da escola. Verifique os cadernos e livros de 
que vai precisar e se todas as lições estão feitas.

- Analise seus pontos
 fracos, as áreas em que tem mais habilidade.

Nunca desista, nem entre no clima de derrota, isso derruba sua autoestima, 
bloqueia sua vontade de agir e não lhe permite visualizar saídas para a 
situação. Acredite em você, encare com seriedade e os resultados aparecerão.

Você não é derrotado quando perde, mas sim quando desiste.
 (Dr. House).

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal

e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
tweet
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leitura
(14)

família
(2)

<COMENTÁRIOS>

Adorei as dicas !
Postado por 
Marie Mariah
 em 24/10/2012 21:54

Adorei as dicas! Vou guardar e usar.Obrigada!
“Você não é derrotado quando perde, mas sim quando desiste.” (Dr. House).Amei 
esse final,adoro o Dr.House!
Postado por 
Julia de Almeida
 em 24/10/2012 23:12

Sempre gostei de escrever numa folha os pontos importantes do texto lido. É uma 
maneira de resumir e destacar o que é para ser lembrado. Beijos minha amiga!!!
Postado por 
luarosa
 em 25/10/2012 10:37

Excelente texto! Bem pertinente ao momento. Estou gostando muito. Abraços.
Postado por 
Sueli
 em 25/10/2012 12:43

Gostei! Concordo que para  se dar bem  nos estudos devemos principalmente, ler 
muito e prestar atenção nas aulas, deixando as brincadeiras de lado!Valeu pelas 
dicas!Abraços
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Postado por 
Luciana
 em 26/10/2012 15:35

É preciso que eles façam a experiência de estudar diariamente por, pelo menos, 
um mês e verificar se o “sacrifício” compensa ou não. Com empenho vai ser fácil 
perceber o quanto estudar será fácil, as aulas se tornarão mais interessantes e 
as provas serão feitas como se fossem exercícios da tarefa de casa.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 01/05/2013 22:50
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 09/11/2012
<TÍTULO>
Jubileu de Ouro - Escola Municipal Rodolfo Garcia

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, blogdeescola.

A Escola Municipal Rodolfo Garcia comemorou seu Jubileu de Ouro no mês de agosto
e, como não poderia deixar de ser, várias atividades foram realizadas 
engrandecendo ainda mais sua história.

A Escola Municipal Rodolfo Garcia comemorou 50 anos de muitas alegrias, com a 
participação de sua comunidade escolar e muitos convidados. E, como não poderia 
deixar de ser, uma grande comemoração em alto estilo aconteceu nas suas 
dependências, reunindo todos os alunos dos dois turnos para uma mega festa, com 
direito a honras solenes, com apresentação do pelotão da bandeira, apresentações
dos alunos e farta distribuição de bolo e refrigerantes. A
presença de antigos professores tornou este
evento
ainda mais especial!

[FOTO]

A comemoração seguiu uma programação com
a abertura feita pelo Grêmio Escolar, entrada do Pelotão da Bandeira, Hino 
Nacional, Hino a Rodolfo Garcia, tudo narrado pela Mestra de Cerimônias 
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professora Janine Veiga. Após esse roteiro ser iniciado, a história da escola 
foi amplamente narrada pela professora Andréa Abrate.

[FOTO]

A Diretora Selma Fonseca Brandão lembrou todo seu trajeto na Escola, das 
alegrias e preocupações em ser Diretora e do companheirismo que existe entre os 
professores, além dos projetos realizados na escola desde que, há 12 anos, sua 
gestão
iniciou.

[FOTO]

Vivemos
 numa
 sociedade
 com
 uma
 profunda
 crise
 de
 valores, e
 tendo por base esse enfoque, nosso
 PPP valoriza os conhecimentos fundamentados em valores para a formação humana. 

Nossa equipe técnico-pedagógica encontra-se envolvida numa din
mica que fortalece 

a
 proposta de
 um trabalho coletivo, o que demanda o trabalho com Projetos. 

Nesse ano de 2012, nosso projeto tem como Tema Geral: 
O cinema e suas histórias.

Esse tema veio como facilitador da construção para o desenvolvimento de
 uma refle

xão crítica em relação ao mundo em assuntos que direta ou indiretamente nos afe

tam, favorecendo a construção da consciência de cidadania. 

No ano do Jubileu de nossa escola, focamos nossa atenção nos sucessos alcançados
e 

pudemos
 constatar a transformação quando vivemos momentos praze
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rosos
 e organizadamente
 desenvolvemos
 um grande
 evento com toda a Co

munidade Escolar
, por Selma Brandão
(Diretora da EM Rodolfo Garcia).

Apresentação das Turmas em comemoração à Fundação da Escola

Depoimentos da Turma 1301: 
Por que é bom estar nessa Escola?
, no qual os alunos Andressa Cristina, Felipe Scarlecio, Milene, Daniel, 
Leandro, Breno, Letícia e Andressa Souza leram e emocionaram todo o p
blico. A emoção foi maior quando Milene disse: 
Eu sou feliz nessa Escola porque sou bem tratada por todos. Eu amo essa escola 
porque todo mundo me respeita. Me sinto bem com meus colegas...
 Milene, é repetente no 3
 ano e até este ano apresentou dificuldades na aquisição do código linguístico. 
Mas, com o esforço de toda comunidade escolar e o empenho da professora Maria 
Aparecida, conseguiram reverter essa situação.
 A Diretora falou para Milene o quão a aluna mudou e que ela pode se considerar 
uma guerreira.

[FOTO]

Em seguida, a aluna Jennyfer, representando a turma 1502, leu o texto de outra 
aluna, Lívia, intitulado 
Meio século de uma escola querida
, no qual ela expressa como sua escola é alegre. 

Vejam:

[FOTO]

A Turma 1201 apresentou um acróstico produzido em sala de aula, com o nome da 
Escola.

[FOTO]

As turmas do 4
 ano leram o texto 
Pessoas são presentes
, de autoria desconhecida, emocionando a todos! Os alunos realizaram um din
mica rápida, convidando alguns dos presentes a participar. A professora da 
turma, Janine Veiga, lembrou, após a din
mica, que a embalagem não é o mais importante e, sim, o conte
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do, o que sempre podemos ver em nossos alunos e profissionais dedicados. A turma
1501 realizou um jogral e as turmas de Educação Infantil cantaram juntas a m
sica 
Parabéns Pra Você
, convidando todos os presentes a participarem do parabéns coletivo.

O Coral Pequenos Cantores realizou uma apresentação para os responsáveis no dia 
24 de agosto, dia em que a equipe escolheu para comemorar os 50 anos de fundação
da
 escola.

     Com a regência das prefessoras Maria 
Aparecida (3
 ano), Lilian Tavares (Sala de Leitura) e Janete Cavalcante (Língua Inglesa) o 
coral apresentou 
Happy Day
 (Jota Quest) e 
Amigo
Companheiro 
(Balão Mágico). O grupo levou a escola ao delírio!

[FOTO]

Agradeço a professora Andréa Abrate pela presteza de sempre ao compartilhar os 
trabalhos desenvolvidos na escola e a sua diretora, prof
 Selma Brandão, pelo carinho para comigo e o Portal Rioeduca.

Parabéns a todos da Escola Municipal Rodolfo Garcia pelo empenho, sempre 
presente, permeando os trabalhos desenvolvidos. 

Que venham mais cinquenta anos de glórias!

Conheçam e acompanhem
o blog da EM Rodolfo Garcia 
http://emrodolfogarcia.blogspot.com/

Escolas e professores participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e/ou atividades que 
impactaram a aprendizagem de seus alunos.

Clique 
aqui
 para saber o e-mail do seu representante. 

Acompanhem e comentem nos blogs das Escolas da Rede Municipal de Educação da 
Cidade do Rio de Janeiro.

Representante do Rioeduca na 5
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CRE _ Professora
 Regina Bizarro

Twitter: @rebiza / Facebook: rebiza

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

[FOTO]

5ªcre
(268)

blogdeescola
(73)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a escola Rodolfo Garcia pelos 50 anos de acolhimento a Educação!
Postado por 
Fernanda Oliveira
 em 09/11/2012 09:47

Foi uma linda festa para comemorarmos 50 anos de muito trabalho, dedicação e 
afeto. É muito gratificante trabalhar em uma escola de qualidade e que busca uma
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sociedade mais justa. Tenho muito orgulho de fazer parte da história da Rodolfo 
Garcia, uma escola de ouro.  Parabéns!!!
Postado por 
Raquel Cristina Cardoso do Amorim- Dir. Adjunta
 em 09/11/2012 10:57

Foi emocionante ler a postagem...imagino como foi a festa!!!Parabéns a todos da 
Escola!!
Postado por 
Elenice Machado
 em 09/11/2012 11:34

Parabéns a toda equipe e a todos que fazem parte dessa escola pelo Jubileu de 
Ouro e pela linda festa! São 50 anos de dedicação, qualidade em educação e 
sucesso.
Postado por 
Keila Sanches - Coordenadora Pedagógica
 em 09/11/2012 14:54

É um prazer enorme dirigir esta escola!Sinto orgulho de trabalhar com essa 
equipe maravilhosa!Parabéns família Rodolfo Garcia!
Postado por 
Selma Brandão
 em 09/11/2012 14:57

Estou muito orgulhosa pelos 50 anos dessa escola. Parabéns!
Postado por 
Denise Cardoso
 em 09/11/2012 15:02

Estou muito feliz por ter feito parte dessa 'família' onde meus filhos 
estudaram. Só tenho a agradecer aos professores e Direção pelo trabalho de 
excelente qualidade.
Postado por 
Celia Maria
 em 09/11/2012 15:08

Que orgulho sinto em ver minha escola aqui! 
Estamos felizes em participar do Blog do Rioeduca em um ano tão feliz para todos
nós.Parabéns comunidade Rodolfo Garcia!!
Postado por 
Andrea Abrate
 em 09/11/2012 15:51

O prazer também foi meu e espero que a Rodolfo brilhe sempre no Portal Rioeduca,
com essa alegria que vejo em todas as visitas que faço à escola. Vocês são 
amigas do peito!
Postado por 
Regina Bizarro
 em 10/11/2012 12:49

PARABÉNS VOCÊS FAZEM A DIFERENÇA NA PREFEITURA DO RIO!!!!!
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ABRAÇOS FRATERNOS,
PROFESSORA ANA PAULA SIMÕES 5ª CRE GED
Postado por 
ANA PAULA
 em 25/11/2012 18:12
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 17/10/2012
<TÍTULO>
Linguagem Teatral Sensibiliza, Emociona e Provoca

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, artescênicas, riodeleitores.

A professora Luciane da Escola Municipal Cláudio Ganns realizou, no início do 2
 semestre, uma Oficina de Teatro com os alunos de 3
 ao 5 
 ano.
O principal objetivo do trabalho foi estimular a criatividade, a memória 
auditiva, a oralidade, o gosto pela leitura e a desinibição para falar em p
blico.

O Teatro na educação é um espaço a ser conquistado. Embora existam educadores 
que acreditam na força que
ele tem para promover a aprendizagem e o desenvolvimento do aluno, ainda há
 um grande n
mero de professores que não aceitam, não acreditam e não dão o devido valor ao 
exercício teatral no processo educativo do aluno.

Utilizar o Teatro aliado à educação oportuniza aos educandos um conhecimento 
diversificado e l
dico, por que
existe um clima de liberdade, no qual o aluno libera seu potencial. Quando o 
educando interpreta uma personagem ou dramatiza uma situação, revela parte de si
mesmo, mostrando como
 se sente, pensa e vê o mundo.

A atividade teatral ensina a aprender com a diversidade e somente assim é que 
ocorre a construção do conhecimento do sujeito. 

Procurando aprimorar o desenvolvimento de seus alunos,
 a 
professora Luciane da Escola Municipal Cláudio Ganns 
encontrou no Teatro um recurso pedagógico muito eficaz.

Ela realizou a 
Oficina de Teatro 
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com os alunos do 3
 ao 5
 ano, tendo por objetivo estimular a criatividade, a memória auditiva, a 
oralidade e a desinibição para falar em p
blico.

[FOTO]

No 
primeiro momento 
da oficina, os alunos ouviram as histórias contadas pela professora
 Luciane da Sala de Leitura e, em seguida, conversaram sobre as questões 
abordadas no livro. 

O 
segundo momento
 foi marcado pela confecção de dedoches para a realização do Teatro de 
Fantoches. Esta
 modalidade do Teatro permite que os alunos explorem todos os movimentos dos 
dedos, mãos e braços e, a partir daí, criem uma atmosfera de conhecimento do 
próprio corpo.

No 
terceiro momento
, cada aluno participou,
como um personagem, da contação da história escolhida . 

O 
quarto e 
ltimo momento 
foi a escolha de um colega para contar a história de João e Maria no Quintal de 
Histórias.

[FOTO]

[FOTO]

A aluna escolhida pela turma para contar a história de 
João e Maria 
foi a encantadora 
Milene
. Assista ao vídeo abaixo e se
deleite com esta aluna que, com sua voz, cativa
 e prende a atenção de todos.

[VÍDEO]

A oficina proposta pela 
professora Luciane 
está preparando os alunos
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para
enfrentarem os problemas que
estão por vir
em sua trajetória.
 Além disso, ajuda na evolução de
 várias áreas, como a coordenação, a criatividade, a memorização, no vocabulário
e a socialização.

Parabéns à professora de Sala de Leitura, Luciane,
 por utilizar a linguagem teatral para perceber os traços de personalidade de 
cada aluno e, principalmente,
para estabelecer estratégias
que ajudem 
no aprimoramento do trabalho pedagógico
.

Você gostou desta oficina? Realize-a em sua escola e depois conte-nos como foi. 
Será um prazer divulgar o seu trabalho no Portal Rioeduca. Nós somos a seXta 
CRE!

Professora Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca
na 6
 CRE

Twitter:@PatriciaGed

E-mail: 
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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6ªcre
(247)

riodeleitores
(165)

artescênicas
(36)

<COMENTÁRIOS>

Parabenizo o excelente trabalho que a professora Luciane vem desenvolvendo com 
seus alunos. 
Sempre de forma dinâmica e criativa vem atraindo cada vez mais nossos alunos 
para o mundo maravilhoso das descoberta dos livros.

Parabéns tia Lu.
Postado por 
Valdéris
 em 17/10/2012 22:35

Agradeço as belíssimas palavras referidas a este trabalho. As vezes, pequenas 
ações vista por pessoas com sensibilidade torna-se um grande feito.
Postado por 
Luciane Siqueira de Oliveira
 em 19/10/2012 21:04

Agradeço as belíssimas palavras referidas a este trabalho. As vezes, pequenas 
ações vista por pessoas com sensibilidade torna-se um grande feito. 
Foi um prazer realizar este projeto com esses alunos, eles são maravilhosos e 
alcançaram plenamente os objetivos traçados para este trabalho.
Espero que este sirva de incentivo para outras professoras, pois vale a pena 
inovar e ousar!
Postado por 
Luciane Siqueira de Oliveira
 em 19/10/2012 21:13

Pequenas ações fazem toda a diferença. Adoró a história João e Maria. Parabéns, 
professora Luciane pelo belo trabalho.
Postado por 
Christiane Penha
 em 20/10/2012 15:07

Parabéns pelo trabalho. Adorei.
Postado por 
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Christiane Penha
 em 20/10/2012 20:30

Parabéns profª por esta grandiosa iniciativa! Parabéns equipe da EM Claudio 
Ganns!
Postado por 
KATIA BARBOZA
 em 22/10/2012 19:08
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 24/10/2012
<TÍTULO>
Facebook, Unindo Pessoas e Construindo Conhecimento

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, educopédia, protagonismojuvenil.

A professora de Língua Portuguesa, Márcia Neves, da Escola Municipal Monte 
Castelo está realizando
 a Gincana de Língua Portuguesa no Facebook com os alunos do 7
 ano. Seu principal objetivo é ajudar a fazer da sala de aula um ambiente mais 
interativo, dialógico e de aprendizagem significativa.

Qual professor nunca flagrou um dos seus alunos utilizando o celular para trocar
mensagem de texto, vídeos, fotos ou entrar nas redes sociais no meio de uma 
explicação ou da realização de uma atividade? Essa é uma cena bastante comum 
hoje em dia.

E qual professor nunca se sentiu um peixe fora d
água ao observar seus alunos falando sobre as modernas funções dos celulares, 
assim como realizar postagens e compartilhar informações nas redes sociais?

É inegável que as 
Tecnologias da Informação e Comunicação 
mudaram as nossas vidas. Mas essa mudança não ocorreu de maneira linear para 
alunos e professores. 

Sendo assim, a lacuna pode ser preenchida a partir do momento em que o professor
reconhecer a necessidade de convidar a tecnologia a se fazer presente no 
contexto de sua prática pedagógica.

O nível de interesse e curiosidade dos alunos por algumas mídias deve ser visto 
como uma pista pela qual o professor consiga delinear
 melhor o caminho que o educando poderá traçar rumo ao conhecimento.

Certa da necessidade
de realizar uma real mudança

Página 3012



RIOEDUCA 2
 em sua prática pedagógica, no que se refere ao uso das Tecnologias da 
Informação e Comunicação, a 
professora Márcia Neves da Escola Municipal Monte Castelo
 está realizando com os alunos das turmas 1.702 e 1.704 uma 
gincana no Facebook
.

[FOTO]

O objetivo principal da 
professora Márcia Neves 
é tornar sua prática mais envolvente e contribuir
 para a aprendizagem significativa de seus alunos. Além disso, pretende que os 
educandos aprendam de forma autônoma, din
mica, colaborativa e que sejam capazes de transformar em conhecimento a 
enxurrada de informações que recebem.

[FOTO]

A 
professora Márcia 
solicitou
às turmas 1.702 e 1.704
que se dividissem em equipes de 5 ou 6 alunos. O passo seguinte foi a exposição 
de uma aula utilizando a plataforma da educopédia. Após a aula foi explicado aos
alunos o funcionamento da Gincana de Língua Portuguesa no Facebook.

A professora posta no Facebook, no grupo da 
Escola Municipal Monte Castelo
, toda 4
 feira, a partir das 18 horas, uma questão de Língua Portuguesa. O ponto a ser 
resolvido geralmente é retirado da Educopédia

Os alunos têm dois dias para encontrar a resposta em suas equipes. A partir das 
18 horas de 6
 feira, o grupo que enviar a resposta certa primeiro ganhará os pontos. Ao final
da gincana, a equipe vencedora fica isenta da prova da professora, devendo 
apenas fazer as provas bimestrais
 e de produção de texto da prefeitura do Rio de Janeiro. 

As equipes vencedoras de cada turma ainda disputarão prêmios. A galerinha está 
muito animada!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

A 
professora Márcia Neves 
adotou uma nova postura frente ao processo de ensino e de aprendizagem. Ela 
atentou para o potencial educativo do Facebook e construiu uma interface 
criativa e construtiva entre a escola e as redes sociais.

Parabéns à professora Márcia por utilizar as redes sociais para o 
desenvolvimento e o crescimento de seus alunos por meio do compartilhamento de 
conhecimentos e da comunicação. O Facebook a está
ajudando a produzir conhecimento coletivo numa espécie de rede cooperativa de 
aprendizagem.

Gostou desta atividade? Realize-a com seus alunos e depois nos conte a sua 
experiência. Será um prazer divulgar o seu trabalho no Portal Rioeduca. Nós 
somos a seXta CRE!

Professora Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca na 6
 CRE

Twitter: @PatriciaGed

E-mail: 
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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6ªcre
(247)

educopédia
(86)

protagonismojuvenil
(73)

<COMENTÁRIOS>

Amei a ideia...
Sempre quis fazer algo do tipo e apesar de eu ter um blog não consegui, 
pois,alguns alunos não conseguiam acessar o blogspot. Com o facebook será mais 
fácil! Parabéns colega!
Postado por 
luarosa
 em 25/10/2012 10:42

Parabéns pelo trabalho.  As boas práticas devem ser replicadas na nossa rede.
Postado por 
Francisco Velasquez
 em 05/11/2012 17:03

Obrigada, colegas! Uma ideia super simples, mas os alunos gostaram... E, 
Patrícia Fernandes, adorei a matéria! Ficou linda como sempre! Bjos ;)
Postado por 
Márcia Cristina Neves Reis
 em 07/11/2012 21:39
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 19/10/2012
<TÍTULO>
Visão de Futuro

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, peja.

No primeiro semestre de 2012, os alunos do PEJA - Programa de Educação de Jovens
e Adultos - da Escola Municipal Comandante Arnaldo Varella participaram do 
Projeto Visão de Futuro que se encontra presente nas escolas do município do Rio
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de Janeiro
realizando exames oftalmológicos nos alunos matriculados.

Para dar um salto na qualidade da educação carioca, também são necessárias ações
relacionadas à sa
de das crianças e jovens. Pensando nisso, a 
Secretária Municipal de Educação, Claudia Costin
, lançou em 2010, o 
Projeto Visão de Futuro
. O objetivo do programa é corrigir possíveis falhas de aprendizagem ocasionadas
por problemas de visão dos alunos.

Com o 
Projeto Visão de Futuro
, cerca de 14 mil alunos tiveram acesso à consulta oftalmológica e ganharam 
óculos.

Segundo a Secretária de Educação, Claudia Costin, com um ensino de qualidade, 
formado por bons professores e um diagnóstico correto de deficiência visual dos 
alunos, cada um deles poderá realizar os seus sonhos.

O 
Projeto Visão
é formado por um consultório oftalmológico itinerante. Um ônibus foi 
transformado para atender com todo conforto e com todos os equipamentos 
necessários para a realização de um exame completo.

[FOTO]

Este projeto faz parte do PSE - 
Programa Sa
de na
Escola 
- que tem por objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes por 
meio
de ações de promoção, prevenção e atenção à sa
de, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno 
desenvolvimento de crianças e jovens da rede p
blica de ensino.

[FOTO]

No primeiro semestre de
 2012, a 
Escola Municipal Comandante Arnaldo Varella 
receberam a visita do ônibus itinerante do 
Projeto Visão
.
Os alunos do 
PEJA 
e a comunidade escolar realizaram exames oftalmológicos e
receberam
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seus óculos

[FOTO]

[FOTO]

Andréa Ramal
, comentarista de educação, participou
 do jornal
Bom Dia Rio
 e ressaltou a
import
ncia dos exames de vista precoces na vida escolar do aluno.

Assista aos vídeo abaixo e conheça um pouco mais do 
Projeto Visão 
[VÍDEO]

Parabéns ao PSE por ver
a Escola como área privilegiada de encontro entre
 educação e sa
de, e como espaço de
convivência social para o restabelecimento de relações favoráveis à promoção da 
sa
de
.

Parabéns à Escola Municipal Comandante Arnaldo Varella por se aliar ao PSE, 
visando a integração e articulação da educação e da sa
de de seus alunos do PEJA, propocionando a melhoria da qualidade de vida.

Gostou desta postagem? Divulgue-a nas redes sociais e faça com que seus amigos 
conheçam mais um projeto que é realizado nas escolas municipais do Rio de 
Janeiro. 

Professora Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca na 6
 CRE

Twitter: @PatriciaGed

E-mail: 
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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6ªcre
(247)

peja
(21)

<COMENTÁRIOS>

Excelente trabalho!Saúde e Educação de mãos dadas para a construção do futuro 
que sonhamos!
Postado por 
Priscila Frisone
 em 19/10/2012 15:02

Essa parceria saúde e educação é indispensável para a construção e 
resignificação de novos saberes. Parabéns a todos os envolvidos.
Postado por 
Christiane Penha
 em 20/10/2012 15:04

Valeu a participação do PEJA no Projeto Visão. É importante inserir nossos 
alunos em todos as atividades realizadas na/pela escola. Parabéns !!!!
Postado por 
cassia cilene
 em 22/10/2012 10:41
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--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 13/11/2012
<TÍTULO>
Uma Classe Especial no Jardim Botânico Sensorial

<TAGS>
Tags: 
5cre, blogdeeducadores, meioambiente.

A Classe Especial da Escola Municipal Figueiredo Pimentel vivenciou a beleza do
Jardim Bot
nico Sensorial visitando o Parque de Madureira, acompanhada de sua professora 
Fernanda de Oliveira.

Fernanda de Oliveira é professora regente da 
Classe Especial 
na
 Escola Municipal Figueiredo Pimentel
 e nos proporcionará uma mostragem de como foi o passeio ao 
Jardim Bot
nico Sensorial
, localizado no 
Parque de Madureira
.

Com o objetivo de vivenciar a alegria das flores e contemplar o bem-estar que a 
convivência da natureza proporciona, fomos ao Parque Madureira visitar o Jardim 
Bot
nico Sensorial onde sentimos os aromas, as texturas, as linhas, as formas e 
despertamos o interesse pela preservação do meio ambiente
,
diz a professora Fernanda
.

[FOTO]

No local, os alunos, através do toque em diferentes texturas, desenvolveram 
vários conceitos, construindo sua aprendizagem a partir do movimento e através 
das experiências vividas.

Segundo a professora, Matheus e Davi tiveram um dia diferente fora do ambiente 
escolar, o que já foi uma novidade para eles. Os meninos conseguiram, mesmo em 
silêncio, sentir, interagir, perceber, ter sensibilidade, organizar conceitos e 
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ter um envolvimento pleno com a atividade oferecida. Assim conseguiram realizar 
as interações pelos aspectos cognitivos, sensoriais, psíquicos e afetivos de uma
forma bem natural. É de fundamental import
ncia,
 para maior desempenho dessas crianças, que elas estejam se relacionando com a 
sociedade e que a escola 
normal
 seja o espaço educativo de sua frequência diária e não a sua segregação ou 
isolamento em escolas especializadas.

[FOTO]

O Parque Madureira é um oásis de natureza em sua paisagem, pois tem um plantio 
de 52.000 mudas, 432 árvores nativas e 194 palmeiras, assim como 21.500 m2 de 
grama verdinha. O Parque é um excelente espaço para o lazer e aprendizagem sobre
o nosso meio ambiente e sua preservação. No Jardim Bot
nico Sensorial encontramos espécies nativas e exóticas.

Ele foi criado especialmente para os deficientes visuais, mas podem ser 
apreciados por todos e em especial pelos nossos alunos autistas, que 
aproveitaram a novidade de uma maneira singular, pois conseguiram perceber mais 
através das sensações que o toque proporcionou. Através do Jardim sensorial eles
puderam tocar e identificar cada planta pela textura e o cheiro das folhas
, diz a professora Fernanda.

Brincando, descobrindo e aprendendo ao ar livre, estamos estimulando a 
criatividade, fazendo com que a criança tenha uma inf
ncia mais significativa, estimulante, criativa e saudável
, finaliza a professora Fernanda.

Obrigada professora Fernanda de Oliveira por sua abnegação ao trabalho com 
nossas crianças especais. Vocês são
todos 
especiais
!

Essas e outras atividades vocês encontrarão no blog da professora Fernanda de 
Oliveira 
O Despertar da Classe Especial

http://www.despertardaclasseespecial.blogspot.com.br/

Escolas e professores participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e/ou atividades que 
impactaram a aprendizagem de seus alunos.

Clique 
aqui
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 para saber o e-mail do seu representante. 

Acompanhem e comentem nos blogs das Escolas da Rede Municipal de Educação da 
Cidade do Rio de Janeiro.

Representante do Rioeduca na 5
CRE _ Professora
 Regina Bizarro

Twitter: @rebiza / Facebook: rebiza

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

[FOTO]

meioambiente
(95)

blogdeeducadores
(5)

5cre
(1)
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<COMENTÁRIOS>

Que felicidade e que grande honra ver o nosso trabalho sendo admirado e 
reconhecido pelos colegas! A Classe especial agradece o carinho de sempre! Bjs 
coloridos!!!
Postado por 
Fernanda Oliveira
 em 14/11/2012 10:34

Parsbéns a Professora Fernanda Oliveira e aos alunos da classe especial pelo 
belíssimo trabalho. É muito bom ver pessoas tão especiais trabalhando e 
produzindo na escola.
Postado por 
Karine Melo
 em 14/11/2012 10:43

Amiga, que trabalho lindo! O que você está proporcionando a essas crianças é 
maravilhoso!! E como eles ficaram felizes!! Lugar lindo, crianças felizes, 
professora dedicada...amo muitooooo!!
Postado por 
Fernanda Campello
 em 14/11/2012 10:51

Sao esses projetos que renovam o nosso folego.  Parabens para a Classe Especial.
Postado por 
ocilene gomes
 em 14/11/2012 10:52

Trabalho lindo....muito importante essa vivência para os nossos alunos.
Parabéns professora Fernanda!!!!!
Postado por 
christina mello brand baptista azevedo
 em 14/11/2012 10:59

Quero parabenizar o grande trabalho que estes grandes profissionais estao 
fazendo,pois vemos como eles se dedicam e se unem para formar esta grande tarefa
pois cada um tem se dedicado dia a dia,e vemos q todos tem um grande valor para 
tornar um mundo e a nossa escola melhor.é com a sabedoria e o empenho de cada 
professores,diretores e funcionarios que estamos vendo a grande mudança de nossa
escola e é com muito orgulho q a E.M Figueiredo Pimentel esta rebendo a 
transformação total pois é com a graça de Deus q Ele tem dado a cada um 
força,Fé,Capacidade,Profissionalismo e sempre se dedicando aos nossos queridos 
alunos pois tudo que fazem faz com muito amor para eles terem um cescimento e 
serem jovens de bem e de grande carater.como muito carinho que parabenizo a 
classe especial q tem mostrado um trabalho exemplar e lindo demais até mesmos 
com os trabalhos que tem plantado e a cada dia esta colhendo e eles venham 
crescer mais e mais e vermos q somos capazes de vencer dia a dia...parabens e 
amo muito cada um q esta sempre a mh volta.
Postado por 
Suzana
 em 14/11/2012 11:12
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Acompanho o trabalho da professora Fernanda, e achei surpreendente a atitude de 
incluilos nesse novo ponto turistico de nossa cidade o Parque Madureira!
Postado por 
Joeser Silva de Farias
 em 14/11/2012 11:21

Muito parabéns Profª Fernanda pelo trabalho incrível com a classe especial, 
precisamos de mais professoras como você.
Postado por 
Dayane dos Santos
 em 14/11/2012 11:24

Muito bom, parabéns a classe especial e a professora Fernanda pelo empenho e 
trabalho interesante.
Postado por 
Isaac Primo
 em 14/11/2012 11:31

Adorei o trabalho da classe especial parabens prof: Fernanda Santos pelo 
belissimo trabalho um forte abraço
Postado por 
Fabiano Cavalcanti de Oliveira
 em 14/11/2012 11:37

Adorei o trabalho da classe especial parabens prof: Fernanda Santos pelo 
belissimo trabalho um forte abraço.
Postado por 
Fabiano Cavalcanti de Oliveira
 em 14/11/2012 11:38

Parabéns para a classe especial que foi ao parque de Madureira e aproveitou o 
jardim sensorial
Postado por 
Mariani
 em 14/11/2012 11:46

Parabéns pelo belo trabalho!!!!A sua dedicação é completa a cada dia fico mais 
encantado e admirado com você! Que Deus continue lhe dando essa garra e 
sabedoria para desenvolver o seu rico trabalho!
Postado por 
Marcio Oliveira
 em 14/11/2012 21:20
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 19/10/2012
<TÍTULO>
Visitando Blogs da 3ª CRE
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<TAGS>
Tags: 
3ªcre, blogsdeescolas, visitas.

Visitar cinquenta e seis escolas em menos de três horas e conhecer seus 
projetos, sonhos e realizações é um dos benefícios que a tecnologia trouxe para 
a educação.

Cada escola é um mundo à parte, um organismo vivo que pulsa, vibrando e 
aprendendo em seu próprio ritmo e com seus próprios talentos. Uma comunidade 
escolar privilegia seus valores e quer se ver nas atividades realizadas ali. 
Cada projeto ou ação traz um pouco de cada um que ali atua.

O blog educacional de uma unidade escolar amplia sua vocação, sua imagem para o 
mundo. Torna possível estar em contato com alunos, professores e pais 
interagindo em busca de uma educação melhor.

A 
3
 CRE
 agora conta com 56 blogs educacionais. A maioria deles está ativo no registro 
do cotidiano das escolas. Só a tecnologia possibilita uma visita a cada um deles
como se estivéssemos atravessando o portão das escolas.

     Nessa rodada de visitas, pude conhecer 
nove blogs novos nascidos da vontade de compartilhar objetivos atingidos ou 
metas a serem alcançadas. Desejamos que eles consigam, na correria do dia a dia,
manter a escola virtual tão viva quanto a escola real.

[FOTO]

É motivo de alegria ver blogs, que haviam sucumbido à falta de tempo, 
ressurgirem no mundo digital abrindo mais uma vez as portas de sua escola para o
mundo. Parabéns, E.M. Isabel Mendes e E.M. Hélio Smidt pelo retorno de seus 
espaços virtuais!

[FOTO]

Nos blogs, podemos encontrar os alunos artistas de cada escola. São pintores, 
dançarinos, atores e produtores de obras-primas de significado e aprendizagem. 
Vemos compartilhadas as vitórias, os projetos em seus estágios iniciais e suas 
culmin
ncias que re
nem toda comunidade escolar em torno dos aprendizados de seus alunos. Tem escola
procurando ex-alunos e colaboradores para reconstruir seu passado em busca das 
raízes que sustentarão seu futuro.

[FOTO]
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Muita brincadeira, alegria, exposição de talentos e reflexão celebram os 
homenageados do mês: as crianças e os professores. Esta é só uma pequena amostra
da vida que pulsa em nossas escolas. Vida criativa, vida pedagógica, vida 
cooperativa, vida que cresce, como todas as outras, para frutificar.

Acessem a 
listagem dos blogs da 3
CRE
 e faça você mesmo esta visita virtual. Compartilhe desse fantástico mundo 
pedagógico digital!

[FOTO]

Contate-nos

angela.freitas@rioeduca.net

twitter 
@angeladario

facebook 
Angela Regina de Freitas

[FOTO]
tweet
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blogsdeescolas
(402)

3ªcre
(223)

visitas
(62)

<COMENTÁRIOS>

Realmente os blogs da 3ª cre são fantásticos. Lindoa trabalhos. Vale pena 
conferir. Nós da Brício Filho estamos felizes de fazer parte dessa listagem. 
Parabéns e obrigada Angela pela postagem e divulgação desses blogs com seus 
lindos trabalhos. bjão
Postado por 
MONICA FONSECA
 em 20/10/2012 08:28

A 3CRE realmente tem trabalhos magníficos!!!! Por isso orgulho de pertencer a 
esta CRE. Bjus
Postado por 
Elidia
 em 21/10/2012 18:15
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 23/10/2012
<TÍTULO>
Poesia na Barão

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescolas, poesia.

O I Sarau Literário da E. M. Barão de Santa Margarida na 9
 Coordenadoria Regional de Educação foi um dia especial de Poesia, M
sica, Dança e Homenagens.

[FOTO]

O I Sarau Literário da E.M. Barão de Santa Margarida aconteceu no dia 3 de 
outubro e foi a culmin
ncia de atividades ligadas ao fazer poético, realizadas pelos alunos ao longo 
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desse ano.

O evento foi um desdobramento de dois eixos do nosso Projeto Político 
Pedagógico: o 
Projeto da SME Poesia na Escola 
e o
 Projeto Luiz Gonzaga
. No Sarau, foram homenageados todos os alunos escritores da escola, e cada um 
recebeu o livro 
Poesia na Barão
 com a colet
nea dos melhores poemas produzidos em sala de aula.

Patronos do Sarau

[FOTO]

O escritor 
Ariano Suassuna
, o poeta 
Manuel Bandeira 
e os compositores 
Luiz Gonzaga 
e 
Adoniran Barbosa 
foram os Patronos do Sarau, e tiveram sua vida e obra estudadas pelos alunos.

Sobre essas importantes figuras do cenário nacional foram apresentados poemas, 
canções, dramatizações e coreografias. Segundo depoimentos dos alunos, foi um 
dia inesquecível!

Vamos acompanhar através das imagens como foi o Sarau:

[FOTO]

Professora Dilma Barrozo 
dando início ao evento e explicando

     o significado e import
ncia de um Sarau.

[FOTO]

Professor Manuel Faleiro 
realizando a chamada dos alunos que leram as poesias produzidas por eles e as 
biografias dos Patronos do nosso Sarau:
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     Manuel Bandeira, Ariano Suassuna, 
Adoniran Barbosa e Luiz Gonzaga.

[FOTO]

Alunos homenageando Adoniran Barbosa, com a coreografia da m
sica 
Tiro ao Álvaro
.

[FOTO]

Alunos do Projeto Autonomia Carioca, homenageando Adoniran Barbosa

     com 
Trem das onze
.

[FOTO]

Alunos homenageiam Manuel Bandeira: Jogral com a poesia 
Trem de Ferro
.

[FOTO]

Alunos homenageando Ariano Suassuna: dramatização 
Auto da compadecida
.

[FOTO]

A 
Diretora Cátia de F. Dias Afonso 
parabenizando os alunos escritores.

[FOTO]

Alunos recebendo o livro 
Poesia na Barão
, pela professora
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     de Sala de Leitura 
prof
 Eliane P. Gaspar
.

[FOTO]

Estiveram presentes no Sarau as professoras da Sala de Leitura Polo da E.M. 
Gastão Penalva 
Cristina e Joana
.
Ao centro, a Coodenadora Pedagógica 
Nilcy de Almeida 
da Barão.

[FOTO]

Os alunos escritores da E. M. Barão de Santa Margarida

Temos certeza que o clima poético, cultural, e festivo do I Sarau Literário da 
Barão contagiou e enriqueceu a vivência de nossos alunos!
 Prof
 Eliane SL

A seguir um vídeo produzido durante o Sarau.

[VÍDEO]

Parabéns a toda equipe da E. M. Barão de Santa Margarida pelo excente trabalho 
realizado e por compartilhar conosco este momento de sucesso da sua Unidade.

Confira esta e outras atividades no 
Blog da E. M. Barão de Santa Margarida

Contatos da Representante da 9
 CRE:

     Prof
 Márcia Cristina Alves

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves
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     Tel.: 94420157

[FOTO]
tweet

9ªcre
(227)

blogdeescolas
(54)

poesia
(1)

<COMENTÁRIOS>

Parabenizo a excelente iniciativa de todos os envolvidos nesse lindo projeto. 
Poesia-historias-leituras são alimentos de nossa alma. Eu sou professora da 10 
CRE - CIEP Posseiro Mário vaz. Abraços
Postado por 
valeska cabral
 em 23/10/2012 12:22
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 25/10/2012
<TÍTULO>
Megaencontro com a Leitura

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, riodeleitores, blogdeescola.

O Megaencontro com a Leitura na Maratona de Histórias aconteceu na E. M. 
Fernando Costa da 9
 Coordenadoria Regional de Educação e foi um encontro com muita criatividade que
movimentou toda a Unidade Escolar.

A imaginação é mais importante que o conhecimento

     Albert Einstein

A fantasia e o encantamento estiveram presentes na Maratona de Histórias da 
Fernando Costa. Estimulando a imaginação, desenvolvendo diversas formas de 
linguagem, despertando a sensibilidade e contribuindo para a formação do 
caráter, foram promovidos diversos cantinhos personalizados que propiciaram um 
ambiente mágico para a contação de histórias.

Que tal conhecê-los?

[FOTO]

CONTOS DE FADAS

Conflitos internos importantes inerentes ao ser humano, a luta entre o bem e o 
mal, a vingança e outros temas foram tratados com ternura e ludicidade neste 
ambiente.

     No cenário ao ar livre, casinha, anões e
flores permitiram que as crianças vivenciassem esse universo em que a própria 
Branca de Neve contava a história!

[FOTO]

Contadora: Eliz
ngela
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[FOTO]

HISTÓRIAS DE ARREPIAR

Mescla de arrepios, medo, calafrios, sensações diversas experimentadas pelos 
alunos que passaram por este cantinho.

Sem contar o ambiente bem sugestivo em que foi transformada a Sala de Leitura: 
muito preto, caveiras espalhadas, abóboras, bruxas e muito mais.

[FOTO]

Contadora: Laísa

[FOTO]

Contadora: Aryana

[FOTO]

HISTÓRIAS DE SUSPENSE

Sabe aquela expectativa gostosa para saber o que vai acontecer? SUSPENSE!

     Foi nesse clima que as crianças 
congelaram seus olhinhos para descobrir o final da história. Também aproveitaram
para experimentar, participar da história e colocar-se no lugar dos personagens.
Tudo feito num cantinho do corredor da escola.

[FOTO]

Contadora: Margareth

[FOTO]

Contadoras: Elizabeth e Margareth

FÁBULAS

Quem gosta de receber elogios? É muito bom, não é?
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     Mas nós devemos tomar cuidado. 
s vezes as pessoas podem nos elogiar só para conseguir alguma coisa... Essas 
foram algumas das questões levantadas no Cantinho da Fábula na área externa da 
escola. As crianças tiveram também a oportunidade de discutir ensinamentos 
(moral da história) e se identificar com problemas muito parecidos com os 
nossos. Os trejeitos dos contadores fizeram toda diferença!

[FOTO]

Contadores: Mariza Santana e Raphael

AQUÁRIO LITERÁRIO

Já pensou em mergulhar em um mar de histórias?

     Foi o que fizeram os alunos da Fernando 
Costa.

     No cantinho do fundo do mar, construído 
no pátio escolar, apreciavam-se peixes e caranguejos de dobraduras, polvos, 
livros de literatura infantil pendurados e espalhados pelo ambiente e muito 
mais!

     Os alunos podiam deitar-se, escolher 
histórias de sua preferência para ler, envolvendo-se nesse ambiente mágico.

[FOTO]

[FOTO]

CONVIDADO ESPECIAL

Nossa escola contou também com a ilustre presença do contador de histórias 
profissional Cézar Augusto que fez com que as crianças fixassem olhares, 
conquistando sorrisos e abrindo espaço para muita alegria.

[FOTO]

[FOTO]

Foi um sucesso a Maratona de Histórias

[FOTO]

Parabéns a toda equipe da E. M. Fernando Costa pela criatividade que encantou a 
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todos e por compartilhar conosco essa experiência de sucesso!

Essa e outras atividades da Unidade podem ser vista no 
Blog da E. M. Fernando Costa

Se a sua escola desenvolve trabalhos como este, venha compartilhar conosco. 

Contatos da Representante da 9
 CRE:

     Prof
 Márcia Cristina Alves

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

     Tel.: 94420157

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

riodeleitores
(165)

blogdeescola
(73)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a equipe da escola, foi um belo trabalho excelente criativa e 
participação dos professores! Adorei, precisamos de bons exemplos como esse!
Postado por 
Fernanda Oliveira
 em 25/10/2012 10:55
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 05/12/2012
<TÍTULO>
Orquestra de Vozes Meninos do Rio no Forte de Copacabana

<TAGS>
Tags: 
projetos.
[VÍDEO]

Sob a regência do maestro Julio Moretzsohn e coreografia de Augusto Maceió, o 
coro coreografado composto por cerca de 1000 alunos das escolas p
blicas municipais, a Orquestra de Vozes Meninos do Rio, homenageia grandes 
intérpretes da m
sica.

A Orquestra de Vozes Meninos do Rio recebe convites ao longo do ano para 
participação em diferentes eventos além das apresentações já programadas para o 
final do ano.

No mês de junho, em celebração ao enceramento da Rio + 20, a Orquestra de Vozes 
Meninos do Rio fez uma belíssima participação no concerto 
Eu quero o meu futuro
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 no Espaço Tom Jobim, Jardim Bot
nico.
 O evento foi
organizado pelo 
Ministério do Meio Ambiente, com um coro de 100 vozes de alunos.

[FOTO]
Alunos da Orquestra de Vozes Meninos do Rio sendo regidos pelo Maestro João 
Carlos Martins

O
maestro João Carlos Martins regeu
os alunos da Rede P
blica Municipal de Ensino.
Durante a
apresentação, os alunos representantes do grêmio da Escola Municipal Portugal, 
vencedores do concurso de redação 
Por um mundo sustentável
, destinado a todas
as Coordenadorias Regionais de Educação, entregaram a carta para a Ministra do 
Meio Ambiente, Izabella Teixeira.

[FOTO]
Alunos representantes do Grêmio da Escola Municipal Portugal - 1
 Coordenadoria Regional de Educação - entregando a Carta vencedora do concurso 
de Redação por um Mundo Sustentável à Ministra Izabella Teixeira do Meio 
Ambiente

[FOTO]

No mesmo evento, também estiveram presentes a Secretária Municipal de Educação, 
Claudia Costin, e o desenhista Maurício de Souza.

Assista ao vídeo da apresentação dos alunos no youtube, está emocionante.

Atendendo a mais um convite, a Orquestra de Vozes Meninos do Rio fez uma 
apresentação com um coro de 100 vozes, no dia 16 de outubro, às 15h, no Forte de
Copacabana, em comemoração ao Dia das Crianças.

Os alunos foram bastante aplaudidos e cantaram um belíssimo repertório sob a 
regência do Maestro J
lio Moretzsohn e coreografados pelo professor Augusto Maceió.

Ao final, após muitos aplausos da platéia presente, os
professores que desenvolvem esse projeto juntos aos alunos, se reuniram para um 
belíssimo registro fotográfico.

Parabéns aos alunos e profesores que desenvolvem e participam esse projeto!!!!
* Fotos tiradas pelo fotógrafo Hélio Mello
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Representante do Rioeduca na E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos
Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet

projetos
(334)

<COMENTÁRIOS>

muito bonita essa orquestra com esses meninos ! eles devem ser de ouro, 
realmente...
Postado por 
Papai Noel
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 em 05/12/2012 16:24

Parabéns Orquestra de Vozes Meninos do Rio pela belíssima apresentação!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 29/04/2013 00:22
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 23/10/2012
<TÍTULO>
Escola Sustentável, Cidadão Saudável

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos.

A Escola Municipal Gastão Monteiro Moutinho está
 localizada em Jacarepaguá, na Taquara e atende diariamente cerca de 500 alunos 
da Educação Infantil ao 6
ano do Ensino Fundamental. A unidade escolar
 está desenvolvendo o projeto Escola Sustentável, Cidadão Saudável. 

[FOTO]

A Escola Gastão Monteiro Moutinho possui um histórico de ações sustentáveis no 
decorrer dos anos. Faz-se necessário anualmente renovar essas ações e 
desenvolver atividades sobre o tema, uma vez que é um assunto que não se esgota 
e que sempre deve ser lembrado.

Todos os professores estão envolvidos no projeto Escola Sustentável, Cidadão 
Saudável com a participação de todas as turmas, respeitando classes e faixas 
etárias.

O projeto tem como objetivo geral conscientizar professores, funcionários, 
crianças e familiares sobre a import
ncia de boas práticas sustentáveis para a preservação do meio ambiente e como
 colaborar para um mundo melhor para outras gerações.

[FOTO]

Objetivos Específicos

 Propor vivências práticas aos alunos;
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 Incentivar a coleta seletiva do lixo e manutenção da limpeza do ambiente;

 Iniciar a confecção e o cultivo da horta;

 Estimular o baixo consumo de água e energia com consciência;

 Valorizar bons tratos aos animais;

 Colaborar para hábitos de alimentação saudável;

 Incentivar o consumo consciente.

[FOTO]

Conte
dos

Os conte
dos tradicionais continuam sendo os referenciais do sistema educacional e não se
pode deixar de incluí-los. Transversalmente, serão focados os temas: Ética, Meio
Ambiente, Pluralidade Cultural e Sa
de.

Disciplinas

Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, Artes, Educação 
Física e M
sica.

Metodologia

Os métodos pedagógicos têm sido diversificados, modernizados e vêm acompanhando 
toda a evolução da tecnologia de informação. As atividades serão variadas, 
ficando a cargo de cada professora escolher a metodologia que melhor se adapte 
ao objetivo.

Recursos

Materiais recicláveis, gincana de embalagens, mudas e materiais recicláveis; 
oficina de artes com montagem de bijuterias e roupas com material alternativo, 
confecção de horta vertical, apreciação de filmes e documentários em DVDs, CDs, 
m
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sicas, livros educacionais ambientais.

[FOTO]

A divulgação do projeto será feita por meio do blog, Facebook, Portal Rio Educa,
Informativo 7
 CRE, cartazes internos e externos para comunidade, bilhetes e murais.

Cronograma

Aproveitando as datas do Dia da Compreensão Mundial (17/09), Dia da Árvore 
(21/09), Dia Mundial sem carro (22/09) e o Início da Primavera (23/09), e após a
passagem das provas do 3
 bimestre, as atividades foram programadas da seguinte maneira:

[FOTO]

A intenção do projeto é também, colaborar para a união de todos e 
conscientização geral, propiciando a interação de todas as turmas em todos os 
conte
dos. Será muito eficaz e engrandecedor, se todos participarem e colaborarem com 
o tema promovendo maior conhecimento, comprometimento e prazer. Portanto, todos 
os alunos estarão envolvidos no projeto como um todo na intenção de gerar uma 
escola melhor e pessoas melhores.

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

 E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

 RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php

[FOTO]
tweet
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Página 3040



RIOEDUCA 2

projetos
(334)

7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a toda a equipe pelo excelente trabalho desenvolvido.
Postado por 
Soeuso
 em 23/10/2012 14:58

Adorei os bonecos de alpiste. Sempre garantem sucesso! Parabéns!
Postado por 
Viviany
 em 23/10/2012 15:32

Olá  equipe Gastão! Mais uma vez  estou aqui prestigiando e me orgulhando do 
trabalho que realizam. Um beijo a todos esta escola tão querida!
Postado por 
DILMA VIANNA
 em 23/10/2012 20:21
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quinta-feira, 25/10/2012
<TÍTULO>
Folclorices de Brincar

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos, creches.
A Creche Municipal Maria da Conceição Silveira de Carvalho
está localizada em Jacarepaguá e atende cerca de 100 crianças diariamente em 
horário integral.
 Recentemente, a creche desenvolveu o projeto 
Folclorices de Brincar 
que teve como objetivo principal apresentar as raízes folclóricas, nossa 
identidade e o mundo cultural em que vivemos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

7ªcre
(192)

creches
(89)

<COMENTÁRIOS>

Excelente tema!!! Vivenciar o passado,interagindo com o presente. Parabéns a 
todos os envolvidos, direta ou indiretamente.
Postado por 
Recesomel
 em 25/10/2012 08:59

Gostei muito de ver que estão usando as imagens dos nossos quadros no mundo 
pedagógico!
Parabéns e que as crianças brinquem muito!
Deus os abençoe!
ivan cruz
Postado por 
ivan cruz
 em 25/10/2012 20:16
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 24/10/2012
<TÍTULO>
Uma Lição Aprendida no Esporte

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.

O esporte pode ser um aliado da aprendizagem. 

Na E. M. Presidente Médici o Projeto de Esporte desenvolvido pelo professor de 
Educação Física, Enoir Santos, transforma a vida de alunos que passam a ter 
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disciplina nos estudos e a sonhar com um futuro campeão.

As Olimpíadas Escolares são o maior evento estudantil esportivo do Brasil.

A competição de abrangência nacional cresce a cada edição e re
ne milhares de alunos-atletas de instituições de ensino p
blicas e privadas de todo o país.

Atualmente, é tida como referência internacional! Consideradas as fases 
seletivas, os n
meros chegam a mais de dois milhões de atletas e cerca de 3.900 cidades 
participantes.

A cidade de Poço de Caldas, em Minas Gerais, foi a sede da etapa nacional das 
Olimpíadas Escolares.

Foram 10 dias de disputas envolvendo mais de 3.800 jovens, entre 12 e 14 anos, 
de 26 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. 

A delegação do Rio de Janeiro foi representada por 161 atletas e entre eles 
esteve Rayanne Ferreira, aluna da Escola Municipal Presidente Médici, que 
competiu na modalidade Luta Olímpica.

[FOTO]

Na etapa Nacional em Poços de Caldas, a aluna Rayane Ferreira conquistou o 4
 lugar no individual e, por equipe, ficou em 3
 lugar.

Na etapa estadual no Rio de Janeiro, a aluna foi a campeã e trouxe muito orgulho
para sua escola e seus familiares.

Rayanne, desde que começou a participar do Projeto, frequenta regularmente às 
aulas, está sempre atenta às notas das avaliações e se esforça ao máximo para 
ser campeã tanto na Luta Olímpica como na vida escolar.

Vejam o que a aluna relatou ao Rioeduca:

Estou cursando o 7
 ano na Escola Municipal Presidente Médici.

A disciplina de que mais gosto é a Educação Física e na escola gosto muito do 
Projeto de Lutas que comecei há uns quatro meses.

Desde que entrei no Projeto muita coisa em minha vida mudou e só agora tenho 
pensado em meu futuro!

Tenho bastante planos em relação ao esporte, só penso em treinar cada vez mais,

porque no próximo campeonato, o do Rio de Janeiro, pretendo ficar em primeiro 
lugar, se Deus quiser!
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Os
treinos acontecem às terças e quintas, na escola.

Para participar das Olimpíadas Escolares é preciso ter disciplina nos treinos e 
notas boas nas provas também.

O professor Enoir é nosso amigo, mestre, tudo....

Só
gostaria de dizer que
agradeço primeiramente a DEUS e em segundo a todos
da escola, que me ajudaram e estão me ajudando... Obrigada.

 Rayanne Ferreira de Lima.

[FOTO]

Ao praticar um esporte expressamos sentimentos, crenças, valores, enfim, nosso 
modo de sentir e perceber o mundo, proporcionado assim um impacto positivo sobre
a educação.

O Projeto desenvolvido
na E.M. Presidente Médici, mudou a vida da aluna Rayanne e de outros que 
encontraram no esporte:disciplina, incentivo e um caminho para sonhar com o 
futuro!

Os alunos são disciplinados e procuram administrar bem o seu tempo, para terem 
oportunidade de praticar o esporte e ter um bom desempenho escolar, já que esta 
é uma das condições para permanecerem no Projeto da escola
.

[FOTO]

Associar 
esporte, 
vida saudável e 
conhecimento é um investimento nos futuros atletas da nossa cidade!

Compartilhe as ações da sua escola!

Entre em contato com o Rioeduca.

Meus contatos:

neildasilva@rioeduca.net

Twitter: Prof_Neilda

[FOTO]
tweet
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8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 26/10/2012
<TÍTULO>
A Educação Infantil em um Passeio pela Literatura

Pensar na formação de leitores literários é uma ação da pré-escola! 

Na Creche Municipal Tia Elza, o projeto 
Livros... eu quero passear no mundo da Literatura
 tem como objetivo principal encantar e formar leitores literários para toda a 
vida.

[FOTO]
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Garantir o contato com as obras e apresentar diversos gêneros às crianças 
pequenas é a principal função dos professores de creche e de pré-escola.

Para desenvolver desde cedo o comportamentos leitor,
além do gosto pela literatura, os pequenos precisam estar em contato com o 
livro, manuseando, observando as ilustrações, brincando e principalmente, 
ouvindo as histórias.

Ao ouvirem um adulto lendo, ao observare as rimas (num poema ou m
sica), as crianças despertam o interesse pelo mundo das palavras. 

Esse é o primeiro passo para se tornarem leitores literários.

[FOTO]

Livros... eu quero passear no mundo da Literatura!
 É assim que estão sendo planejadas as atividades na Creche Municipal Tia Elza.

Como parte da rotina da Creche, as crianças observam os livros, imaginam 
histórias a partir das ilustrações e soltam a imaginação no momento de narrar 
para os coleguinhas. 

É o momento do livre contato com o livro.

[FOTO]

As professoras da Creche Tia Elza estão atentas para a interpretação oral das 
leituras.

Elas buscam coletar as impressões da garotada através de perguntas simples como 
De qual parte da história cada um mais gostou?
; 
O que chamou mais a atenção em cada personagem?
; 
Qual ponto provocou mais alegria (ou medo, preocupação etc.)?

O momento de pensar sobre o que foi lido e expressar opiniões é um comportamento
típico de quem gosta de ler - e vale para toda a vida! 

Estimular esse comportamento desde a Educação Infantil é fundamental.

[FOTO]

No projeto 
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Livros... eu quero passear no mundo da Literatura
, as crianças da Creche Municipal Tia Elza fazem o 
passeio
 completo, com direito à dramatização das histórias, atividades l
dicas e artísticas com referências ao texto, teatrinho de fantoches e muito 
mais. Tudo para que o momento da leitura fique na memória da criança, como um 
momento muito especial na rotina escolar.

...Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão incapazes de escrever - 
inclusive a sua própria história.

 Bill Gates

Compartilhe com a Rede as ações da sua escola!

Entre em contato com o Rioeduca.

     Meus Contatos:

     neildasilva@rioeduca.net

     Twitter: Prof_Neilda

     Fonte:
http://revistaescola.abril.com.br

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

É tão bom abrir o site do Rieduca e ver a nossa Coordenadoria representada!!! 
Parabéns a todos pelo trabalho com nossos carioquinhas!!! Éééééé da oitava!!!
Postado por 
Jô Cruz
 em 26/10/2012 17:55
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 17/10/2012
<TÍTULO>
Cineclube nas Escolas divulga...

<TAGS>
Tags: 
riodeleitores, cineclube, eventos.

É com alegria que o Projeto Cineclube nas Escolas convida para a segunda sessão 
do programa

Cineclube Educação - Viajando com o Cinema

O evento acontecerá no Oi Futuro Ipanema, no dia 31 de outubro, quarta-feira, às
18h30m.

[FOTO]

Nesse dia, haverá uma sessão exclusiva do filme 
O Garoto de Bicicleta
, dos irmãos Jean-Pierre e Luc Dardenne, para professores da Rede P
blica Municipal do Rio de Janeiro. Após o filme haverá debate com crítico de 
cinema Rodrigo Fonseca.

A sessão é GRATUITA, e para garantir o seu lugar basta enviar um email para :

agendamento@cineduc.org.br

com os dados: (Nome completo, Disciplina, Escola, Email e 
Telefone)

O agendamento não é obrigatório e a lotação está sujeita a capacidade da sala 
(120 lugares).

O filme 

Página 3049



RIOEDUCA 2
O Garoto de Bicicleta
 conta a história de Cyril Catoul (Thomas Doret), 11 anos, que tem um objetivo: 
encontrar o pai, que o deixou em um orfanato. Por acaso ele conhece Samantha 
(Cécile de France), a administradora de um salão de cabeleireiro, que permite 
que o garoto passe os fins de semana com ela. Entretanto, Cyril não consegue 
reconhecer o carinho com o qual é tratado por Samantha, graças à raiva que sente
por ter sido abandonado pelo pai.

É o 4
 filme dirigido pelos irmãos Luc e Jean-Pierre Dardenne a ser premiado no 
Festival de Cannes.

Os demais foram Rosetta (1999) e A Criança (2005), ambos ganhadores da Palma de 
Ouro, e O Silêncio de Lorna (2008), que venceu o prêmio de melhor roteiro.

Outra curiosidade sobre esse filme foi que ele esteve na abertura da Mostra de 
Cinema de São Paulo de 2011.

Esperamos você lá!

Postado por Marcia Valéria Gouveia

smemidia@rioeduca.net

da Gerência de Mídia-Educação

[FOTO]
tweet

Página 3050



RIOEDUCA 2

eventos
(210)

riodeleitores
(165)

cineclube
(2)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 22/10/2012
<TÍTULO>
Portinari – Arte e Meio Ambiente

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, capacitação, visitas, artesvisuais.

A Gerência de Educação da 2
CRE está realizando, com os professores articuladores e coordenadores 
pedagógicos de escolas exclusivas de Educação Infantil, um curso de formação 
continuada. No mês de outubro, foi a vez de visitar a Casa da Ciência e conhecer
a exposição 
Portinari 
 Arte e Meio Ambiente
.

A professora Gabriela, integrante da equipe de Educação Infantil da Gerência de 
Educação da 2
CRE, entrou em contato com o portal Rioeduca para contar um pouco sobre este 
curso de formação continuada que está sendo ministrado aos educadores da 
Educação Infantil.

Os encontros visam a
fortalecer os vínculos entre as equipes e aprofundar a discussão sobre os 
assuntos do cotidiano da Educação Infantil. Além disso, em cada um os 
participantes escolhem o tema que gostariam de discutir e trocar experiências no
encontro seguinte.
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[FOTO]

A visita à exposição 
Portinari 
 Arte e Meio Ambiente
 na Casa da Ciência, no bairro de Botafogo, foi
um momento de passeio cultural e também um presente pelo Dia do Mestre através 
do qual
os professores puderam acrescentar conhecimentos culturais a sua formação.

C
ndido Portinari, um grande pintor brasileiro, nascido no estado de São Paulo, 
dedicou-se
não só à pintura, mas também à poesia e
à política. No ano de 1935, ele recebeu uma premiação em Nova Iorque por sua 
obra 
Café
, e desde então suas obras passaram a ser conhecidas por todo o mundo. Portinari
contribuiu, através da arte, para que o Brasil fosse reconhecido em outros 
países. ( Consulta no site 
Sua Pesquisa
).

Ao chegarem ao local da exposição, eles foram recebidos pela coordenadora do 
projeto, Suely Avellar, que deu uma aula sobre Portinari e ainda indicou 
possibilidades de trabalho com suas obras na sala de aula.

Algumas telas de Portinari representam a fauna, a flora e a cultura do povo 
brasileiro, permitindo pensar a relação entre as pessoas e a natureza. Ao 
visitar esta exposição os professores
aprimoraram seus conhecimentos sobre o assunto e refletiram sobre a import
ncia de cuidar do ambiente em que vivemos sob todos os aspectos.

[FOTO]

[FOTO]

O encontro também
foi bastante produtivo, uma vez que
os professores participaram de uma oficina,
utilizando materiais reciclados e criaram um marcador de livro usando papelão. O
foco da visita à exposição e da oficina foi o meio ambiente
e a forma utilizar um tema tão importante em sala de aula. Assim, os professores
puderam acrescentar, a seus conhecimentos, ideias que auxiliam à prática diária.
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Parabéns
à Gerência de Educação da 2
CRE pela realização deste trabalho de integração da equipe e de incentivo a 
cultura.

Professores e escolas participem também do portal Rioeduca. Entrem em contato 
com o representante de sua CRE para divulgar o trabalho de vocês. Cliquem 
aqui
 para conhecê-lo e participem!

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook
.

Contato:

     Renata Carvalho 
 Professora da rede e representante da 2
CRE, no portal Rioeduca

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet

Página 3053



RIOEDUCA 2

2ªcre
(192)

artesvisuais
(68)

visitas
(62)

capacitação
(52)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 22/10/2012
<TÍTULO>
Superar e Navegar é com o PEJA

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

A Escola Municipal João de Camargo, situada na Rua Ricardo Machado, n
 633, em São Cristóvão,
atende a 25 turmas, divididas em dois turnos da Educação Infantil ao 5
 ano do Ensino Fundamental. Além das turmas regulares, a unidade conta com o 
apaixonante trabalho desenvolvido no turno da noite com duas turmas de Jovens e 
Adultos (PEJA).

[FOTO]

O que é o PEJA? 

É um programa educacional da Rede P
blica Municipal do Rio de Janeiro para pessoas com, no mínimo, 14 anos 
completos, sem limite máximo de idade, interessadas em completar os estudos 
referentes ao Ensino Fundamental. O programa tem a parceria dos professores, 
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além de contar também com ações voltadas para a fortificação de uma política de 
educação pautada nos eixos de aumento de escolaridade, educação permanente e 
inclusão no mundo do trabalho, aspectos essenciais para o exercício pleno da 
cidadania. 

A E. M. João de Camargo valoriza a dedicação e esforço de seus alunos adultos. 
Sabe que não é fácil somar trabalhos e tantas responsabilidades ao recomeço dos 
estudos, portanto se compromete com cada um, apresentando projetos que despertam
e envolvem cada estudante.

Superar e Navegar é com o PEJA

[FOTO]

Os alunos do PEJA foram ao Laboratório de Informática com a Professora Ana da 
Sala de Leitura para realizarem uma viagem pelo universo dos computadores. 
Animados, a concentração foi grande. A professora ensinou os alunos a manusearem
o teclado, o mouse, visto que para alguns essa era uma experiência totalmente 
nova. 

[FOTO]

A professora Ana reconhece que, atualmente, conhecimentos básicos sobre 
computação e navegação na internet são requisitos importantes para qualquer 
cidadão. Além disso, a navegação abre um leque de possibilidades na Educação e 
na vida do aluno pois pode ampliar suas habilidades e conhecimentos navegando 
nos ambientes virtuais. Afinal, na internet encontramos livros completos, 
enciclopédias, blogs e diversos conte
dos educacionais.

Com a orientação dada individualmente, os alunos escreveram palavras que 
trabalham em sala de aula, frases para a professora, cabeçalhos, cartas, o 
próprio nome e treinaram o nome das famílias. Ana sabe que isso é apenas o 
começo para que aos poucos eles possam desenvolver cada vez mais o contato com o
mundo digital.

A turma teve a oportunidade de conhecer melhor a Educopédia, portal que combina 
riqueza de conte
do, formas de aprender e infraestrutura tecnológica que possibilita aos jovens 
alunos avançarem em seu próprio ritmo.

A equipe da 
E.M João de Camargo

 valoriza suas turmas de PEJA e se orgulha do trabalho realizado, pois acredita 
que a Educação é transformadora e é capaz de mudar os rumos sociais do nosso 
país. Acreditando no aluno, é possível sonhar com um Brasil mais justo e mais 
feliz!
Links importantes:

Escolas com PEJA.
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Educopédia

Pra conhecer ainda mais os projetos dessa Escola Municipal de Sucesso,

clique no link abaixo:

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o 
representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe.
 *

Contatos:

Rute Albanita

Professora e Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

     ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: @Rute_Albanita

[FOTO]
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projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns!
Postado por 
Liliane Ravani
 em 22/10/2012 16:37

PARABÉNS!!!! Belo trabalho de inclusão digital!!!
Postado por 
jose luiz
 em 23/10/2012 07:41
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 25/10/2012
<TÍTULO>
A Arte de Despertar Jovens Talentos

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

A Escola Municipal Floriano Peixoto, localizada no importante bairro de São 
Cristovão, Zona Norte do Rio de Janeiro, promoveu neste mês o Show de Talentos 
entre os alunos da unidade. O evento, já em sua terceira edição, possui caráter 
pedagógico, pois está norteado pelo Projeto pedagógico da escola e abre espaço 
para que os jovens desenvolvam valores da cultura brasileira por meio de m
sica e dança. Além disso, melhora a integração e parceria entre alunos, 
professores e familiares.

[FOTO]

Quando as crianças e os adolescentes da escola souberam do Show de Talentos, 
ficaram muito entusiasmados, afinal era a oportunidade que teriam de mostrar 
para todos o que sabem fazer de melhor. Então, com muita dedicação, treinaram 
para o grande dia, no qual brilhariam diante de toda a comunidade escolar.

O grande evento foi construído e organizado pelos próprios alunos, com intuito 
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de desenvolver a autonomia dos jovens artistas. Os professores se surpreenderam,
pois foram realizadas mais de cinquenta inscrições para apresentação ao p
blico, o que confere e destaca a import
ncia deste trabalho para os estudantes.

[FOTO]

Talentos e oportunidades são considerados a fórmula de sucesso na Floriano 
Peixoto. A apresentação do Show de Talentos teve como abertura a coreografia 
Viajando pela realeza de Luiz do Sertão,
 tema do Projeto Pedagógico da escola, celebrando os 100 anos de Luiz Gonzaga . 
Os professores revelaram que foi impossível não se emocionar ao presenciar o 
lindo canto da aluna Sofia, de apenas 5 anos da turma EI (Educação Infantil)11, 
cantando 
Xote da Meninas 
de Luiz Gonzaga
.

Também foi destaque o talento da jovem Juliana Borges da turma 1502 que, com sua
voz aveludada e afinada, deu um show cantando em inglês; Amélia da turma 1401 
tocou 
Minueto de Bach 
no seu teclado; o balé de Juliani da turma 1202 emocionou o p
blico. Houve também diversos grupos de dança e criativas coreografias. Chamou a 
atenção de todos as poesias escritas e declamadas, como por exemplo as de João 
Vitor e Maria Iris da turma 1501. 

[FOTO]

O Show de Talentos 2012 foi um sucesso, pois reservou momentos 
nicos e especiais que certamente ficarão guardados na memória e no coração de 
toda comunidade escolar. Meninas e meninos brilharam através das m
sicas, danças e representações artísticas. Serão futuros artistas? Compositores,
atores, autores de livros? Quem sabe... O que temos certeza é que a Escola 
Municipal Floriano Peixoto acredita no talento de seus jovens e tem o 
compromisso de despertar em cada um desses pequenos cidadãos o grande potencial 
que neles existe. 

[FOTO]

Conheça também os 
N
cleos de Arte
da nossa rede de Educação, que auxilia os alunos a conhecerem e desenvolverem 
seus talentos.

Pra conhecer ainda mais os projetos dessa Escola Municipal de Sucesso,

clique no link abaixo:

http://jornalfloriano.blogspot.com.br/
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* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o 
representante do Rioeduca em sua Coordenadoria
 e participe!
*

Contatos:

Rute Albanita

     Professora e Representante Rioeduca.net 
da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

     ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: @Rute_Albanita

[FOTO]

projetos
(334)
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1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

PARABÉNS!!!! Queria estar aí para apreciar e partilhar esse momento tão 
lindo!!!! Muito bom!!!!
Postado por 
José Luiz
 em 25/10/2012 17:16

Parabéns pela atividade; pelas carinhas dos alunos eles adoraram participar! 
Descobre-se  talentos, desenvolve-se a auto-estima dos alunos, propicia a 
cooperação a amizade, todos saem ganhando! Parabéns a equipe!
Postado por 
Ines Resende
 em 25/10/2012 23:00
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 29/10/2012
<TÍTULO>
Quem Conta, Encanta!

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

A Escola Municipal Mestre Waldemiro, localizada em São Cristovão e nas 
proximidades da Quinta da Boa Vista, realizou na segunda semana de outubro a 
Maratona de Histórias 2012. Os Alunos vivenciaram experiências significativas, 
nas quais adquiriram ainda mais conhecimento, através do encantado mundo da 
leitura.

[FOTO]

Na Maratona de Histórias 2012, os pequenos alunos puderam transformar palavras 
em histórias inesquecíveis, pois compartilharam com os demais colegas e 
professores narrativas e sentimentos. Meninos e meninas, ao lerem uns para os 
outros, davam aos personagens dos livros nova vida e assim compartilharam, em 
cada parágrafo, alegria, euforia e até mesmo amor.

[FOTO]

Os professores das turmas estão certos de que a Maratona de Histórias promove o 
incentivo à leitura e à imaginação, permitindo que os alunos sonhem, imaginem e 
se encantem ao abrirem os livros. Príncipes e princesas, bruxas e animais 
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passearam pelo tempo, viajaram pelas estrelas, ilhas e profundezas do mar, 
ganhando voz na fala dos jovens leitores. Os que assistiram também se 
divertiram, deram opinião e se emocionaram!

[FOTO]

Os gestores da Escola Municipal Mestre Waldemiro apoiam esse grande evento e 
destacam sua import
ncia para o processo de aprendizagem das crianças, pois sabem que a leitura e a 
narração de histórias enriquecem o vocabulário, contribuem na aquisição de 
conhecimento e dinamizam o raciocínio e a interpretação.

     .

As turmas tiveram muitas atividades na Maratona de Histórias: manusearam 
diferentes livros da Sala de Leitura, contaram histórias para os colegas e 
fizeram troca de livros. Num outro momento, as crianças receberam os fantoches e
criaram suas histórias para contar para os colegas. 

[FOTO]

A Maratona de Histórias foi um sucesso, afinal, contar histórias transporta a 
criança para novos mundos e dá vida aos seus sonhos através da leitura. Os 
alunos construíram conhecimento de forma prazerosa e já estão esperando pelo 
próximo evento de leitura!!!!

Pra conhecer ainda mais os projetos dessa Escola Municipal de sucesso,

clique no link abaixo:

http://emmestrewaldemiro.blogspot.com.br/

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o
 representante do Rioeduca em sua Coordenadoria 
e participe.
 *

Contatos:

Rute Albanita

     Professora e Representante Rioeduca.net 
da 1
 Coordenadoria Regional de Educação
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     ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: @Rute_Albanita

[FOTO]

projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Lindo trabalho! Parabéns a escola pela Maratona de Histórias!
Postado por 
Célia Bessaq
 em 29/10/2012 13:06

Essa é uma atividade muito importante para as crianças, pois assim começam a ter
gosto pela leitura. parabéns!!!!!
Postado por 
Letícia
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 em 29/10/2012 13:15

Que lindo trabalho!!! Parabéns a todos os envolvidos... nossas crianças precisam
disso: sonho, exercício lúdico....
Postado por 
josé luiz
 em 29/10/2012 18:12

Parabéns, professores!!!! Quando falamos que a escola extrapola seus muros, é 
exatamente isso!! Fruição na leitura.
Postado por 
Cláudia Reis
 em 31/10/2012 17:17
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 25/10/2012
<TÍTULO>
Geodiversidade e o Nosso Patrimônio Geológico

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, projetos, eventos.

Chamamos de geodiversidade a variedade de ambientes,
fenômenos
e
processos geológicos que produzem paisagens, rochas, minerais, solos
bem como
outros depósitos superficiais formadores do arcabouço que sustenta a vida na 
terra.

[FOTO]

Para concebermos a complexidade da vida humana sobre o Planeta Terra, faz-se 
necessário conhecer o passado,
a fim de se
entender o presente e, desse modo, prever o futuro.
 Nessa pespectiva,
preservar a diversidade pode ser o caminho para a
prevenção de desastres naturais (terramotos, furacões, vulcões), mudanças 
climáticas, qualidade alimentar, disponibilidade de água potável, fornecimento 
de energia e muito mais.

[FOTO]

Ações que Apostam na Import
ncia da Geodiversidade
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Em outubro, nós da Escola Municipal Holanda, levamos nossas turmas do 3
 e 4
 ano, 1302 e 1402, para um passeio no Museu da Geodiversidade da UFRJ que 
visitou a Exposição Memórias da Terra.

Durante a visita, as crianças tiveram acesso
a um incrível acervo de rochas, minerais, solos além da
oportunidade de observar meteoritos e holótipos de fósseis de dinossauro, entre 
outros materiais interessantes. 

[FOTO]

Os alunos puderam
observar e examinar as coleções
o que lhes permitiu realizar trabalhos escolares, despertando neles
o interesse pelas ciências geológicas.
 Texto: Professora Regina - Gestora da Unidade

Parabéns a todos da equipe dessa Unidade Escolar por levar seus alunos a
conhecer a história da evolução da vida no nosso planeta!

Contatos:

     Ana Accioly

     Professora e Representante Rioeduca.net 
da 4
Coordenadoria Regional de Educação

     anaaccioly@rioeduca.net

     Twitter: @Ana_Acioly

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

eventos
(210)

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 23/10/2012
<TÍTULO>
Quando Crescer, Vou Ser...

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, protagonismojuvenil.

A turma 1.502 da Escola Municipal Pedro Ernesto participou de um projeto 
desenvolvido pela revista Ciência Hoje, direcionado aos alunos do 5
ano do Ensino Fundamental.

A professora Renata Carvalho, representante do portal Rioeduca na 2
CRE, foi à unidade escolar conversar com o professor Lázaro Carvalho, regente da
turma 1.502, e com a professora Elizabeth Mendes, diretora da escola.

Durante a visita foi possível conhecer e conversar com os alunos que 
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participaram do projeto, além de colher informações e opiniões deles sobre a 
participação na atividade proposta pela revista 
Ciência Hoje
.

[FOTO]

O professor Lázaro nos conta que, para participar do projeto, era necessário 
desenvolver uma atividade com a turma utilizando as revistas 
Ciência Hoje
. Cada aluno, mensalmente, recebe um exemplar da revista para ler e trabalhar os
assuntos em classe.

O interesse pelo tema profissões foi despertado após a leitura do artigo
Quando crescer, vou ser...
.
 Começaram as discussões sobre o assunto, e surgiu a ideia de visitar alguns 
lugares para conhecer os profissionais que neles trabalham
.

Por aproximadamente dois meses e meio, fizemos algumas visitas inspirados no 
artigo da revista Ciência Hoje. Vimos e conhecemos algumas atividades, com 
renomados profissionais que exercem funções vitais para o funcionamento da nossa
cidade como
 Bombeiro Militar, engenheiro, arquiteto, garçom, chefe de cozinha, professor e 
até c
meramen.

O objetivo era que a turma ampliasse seu conhecimento bem como sua experiência 
em relação às profissões e que a partir daí potencializasse a seguinte ideia: 
faça o que fizer, dedique-se sempre com muito amor.
( Professor Lázaro Carvalho, regente da turma 1.502).

[FOTO]

Durante as aulas, elaborou-se um roteiro com algumas perguntas a serem feitas no
momento da visita. Os alunos perguntaram aos profissionais quais eram os passos 
necessários para seguir a profissão que eles exercem e se gostam de trabalhar 
com o que escolheram.

A turma 1.502 visitou a Multirio, a RioUrbe, restaurantes e até o Corpo de 
Bombeiros. Desta forma, puderam ter uma perspectiva de profissões além daquelas 
que já conheciam. Nesses lugares, os jovens conversaran com os profissionais e 
também
observaram de perto os equipamentos utilizados por eles no exercício de suas 
profissões.
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[FOTO]

A professora Elizabeth Mendes, diretora da unidade escolar, comenta que 
participar do projeto da revista Ciência Hoje oportunizou aos alunos conhecerem 
diferentes profissões.
Além disso
foi notório tanto encantamento
como o
envolvimento dos educandos pelo projeto.
 Eles
demonstraram mudança de comportamento e amadurecimento diante do processo de 
aprendizagem.

Os alunos da turma 1.502 também deixaram suas opiniões sobre a participação 
neste projeto. Vejamos:

Eu fui ao Corpo de Bombeiros, gostei muito da visita e o mais importante foi 
conhecer tudo sobre a profissão que eu escolhi. Conheci também os mais variados 
automóveis que eles utilizam.
Aluna Andressa Moraes de Souza

Eu fui a diversos passeios, ao restaurante 
 Mineira, à Multirio e ao Corpo de Bombeiros. Essas visitações foram muito 
legais, e eu aprendi que todas as profissões são importantes. A revista Ciência 
Hoje, me fez pensar: O que eu vou ser quando crescer? ... Chefe de Cozinha.
Aluno José Jardiel do Nascimento Silva

Eu gostei de todos os passeios, mas principalmente o relacionado à profissão de 
c
meramen, pois despertou meu interesse e agora eu sei como são feitos os 
programas e também como eles operam a c
mera. 

Aprendi que eles utilizam uma c
mera específica para seu trabalho e no est
dio de televisão que conhecemos existem vários tipos.

Em minha opinião, a revista Ciência Hoje, ajudou a escolher a profissão que eu 
quero ter quando crescer.
 Aluna Leila Vitória

Parabéns à E. M. Pedro Ernesto por oportunizar aos alunos atividades que 
promovam o protagonismo juvenil e a educação para a cidadania.

Professor, o portal Rioeduca é um espaço feito por e para professores. Participe
também! Entre em contato com o 
representante
 de sua CRE para divulgar o blog ou projetos desenvolvidos por sua escola.
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Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Contato:

Renata Carvalho 
 Professora da rede e representante do Rioeduca, na 2
CRE

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet

2ªcre
(192)

protagonismojuvenil
(73)
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<COMENTÁRIOS>

Renata ficou muito legal a publicação. Na quinta feira irei mostrar para os 
alunos e pedir que registrem suas opiniões. Obrigada e parabéns pelo excelente 
trabalho. Bjs
Postado por 
Elizabeth Mendes Pereira
 em 23/10/2012 18:54
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 18/10/2012
<TÍTULO>
Visitação de alunos da SME ao Morro da Conceição
Fim de Semana do Livro no Porto

     A ação consiste em promover a visitação 
de estudantes, da rede municipal de ensino das escolas da região, ao Morro da 
Conceição - Centro -RJ

[FOTO]

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 05/11/2012
<TÍTULO>
Salve Patrícia!  Viva Suassuna!

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, rio, uma cidade de leitores, maratona de histórias.

[FOTO]

A festa havia sido programada para começar às 10 horas da manhã. Chego meia hora
antes para acompanhar os preparativos. Patrícia vai orientando e dando as 
coordenadas, enquanto a professora Márcia Duarte, de artes visuais, indica aos 
alunos a melhor posição para a montagem do grande painel que servirá como 
cenário.

Como diria Ariano Suassuna, é festa porque é arte e é arte porque é festa.

Na entrada do auditório do salão de festas da Paróquia de São Benedito, que fica
ao lado da Escola Municipal Bento do Amaral Coutinho, há um grande mural com a 
caricatura do autor do 
Santo e a Porca
, que serve como cartão de visita, recepcionando os convidados para a grande 
festa da cultura, preparada pelos alunos da turma 1801.

A plateia é formada por professores da escola, representantes da Gerência de 
Educação da 10
 CRE e do Rioeduca, e principalmente pelos pais, responsáveis, amigos e 
familiares dos alunos integrantes do elenco.

Patrícia informa que já houve uma apresentação exclusiva para os demais alunos 
da escola, bastante concorrida e aplaudida, mas que aquele momento era especial,
para que os pais pudessem conferir talentos, aptidões e o protagonismo dos 
jovens atores da Escola Municipal Bento do Amaral Coutinho.
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A apresentação, em cenas rápidas, humorísticas, picarescas e por vezes 
divertidas, bem de acordo com as características do escritor Ariano Suassuna, 
foi feita em forma de esquete, entremeado por falas tiradas dos diversos textos 
do autor do 
Auto da Compadecida
, e m
sicas nordestinas, como 
Comadre Sebastiana
 e 
O 
ltimo pau de arara
, de autoria de Luiz Gonzaga, cantadas pelos jovens atores da Escola Bento, com 
a participação da professora Patrícia e acompanhamento da aluna Raiane, por 
teclado.

[FOTO]

Na apresentação dos alunos da turma 1801, ao falar sobre o esquete em homenagem 
ao escritor paraibano, a professora Patrícia lembrou a figura do palhaço, tão 
presente nos livros de Ariano Suassuna, sempre divertindo o p
blico com suas piadas, pantomimas e espírito de comicidade, como se verifica nos
diálogos entre os personagens João Grilo e Chicó, na obra 
O Auto da Compadecida
.

[FOTO]

[FOTO]

O esquete em homenagem ao escritor Ariano Suassuna, representado por alunos do 8
 ano da Escola Municipal Bento do Amaral Coutinho, foi uma das atividades da 
Maratona de Histórias e também contemplou as propostas do Programa Rio, uma 
Cidade de Leitores, da Secretaria Municipal de Educação, já que todos os alunos 
tiveram que pesquisar sobre a biografia e produção literária do autor 
homenageado, ler algumas de suas obras, além de se preparar para fazer bonito na
interpretação.

Foi uma emocionante festa da arte, que serviu também como momento de despedida 
da professora Patrícia Albuquerque, aposentada em uma das suas matrículas, que 
desde o início do mês de outubro de 2012, deixou a regência da Sala de Leitura 
Cecília Meireles, da Escola Municipal Bento do Amaral Coutinho, permanecendo na 
segunda matrícula como professora de Língua Portuguesa.

Salve professora Patrícia Albuquerque! Viva Ariano Suassuna! Parabéns, alunos da
turma 1801, da Escola Municipal Bento do Amaral Coutinho, pela maravilhosa 
encenação.
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Sinvaldo do Nascimento Souza, professor representante do Rioeduca na 10
CRE.

     Contatos: sinvaldosouza@rioeduca.net

     Twitter: @SinvaldoSouza

     Facebook: Sinvaldo Souza

[FOTO]
tweet

10ªcre
(292)

rio
(19)

uma cidade de leitores
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maratona de histórias
(4)

<COMENTÁRIOS>

Patrícia está de parabéns! Tive a honra de tê-la como Professora de Inglês, na 
5ª série, em 1986. Felicidades!
Postado por 
Erika Ferraz Ueoka Machado dos Santos
 em 14/11/2012 14:45

Patricia um exemplo de profissional que esteve neste cargo por mais de uma 
década! Parabéns!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 05/02/2013 12:07
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 22/10/2012
<TÍTULO>
Conexão Saudável

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, projetos, eventos.

Mudar comportamentos para preservar a biodiversidade e a geodivrsidade
é hoje uma prioridade.
 A fim de combater as perdas,criaram-se uma série de soluções.
A prática torna-se fundamental para levar a compreensão desse fato aos alunos.

[FOTO]

Aprender e ensinar como minimizar o impacto do homem no meio ambiente,
levando o aluno a refletir sobre o modo de vida moderno e o consumo desenfreado,
foi um dos objetivos deste projeto desenvolvido na Escola Municipal Presidente 
Eurico Dutra.

[FOTO]

A aproximação entre
 alunos e professores foi bastante interessante, pois
tornou os adolescentes mais responsáveis, mais atentos e comprometidos.

[FOTO]
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A Educação Ambiental se aproxima e interage com outras dimensões da educação 
contempor
nea, tais como:
os direitos humanos,
a paz,
a sa
de,
o desenvolvimento social
e
a cidadania. Além disso, estreita as relações entre escola e comunidades.

[FOTO]

Parabéns a todos da equipe desta Unidade Escolar por levar seus alunos a fazerem
escolhas de vida com foco na urgente mudança de valores para a sustentabilidade 
do planeta!

Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por 
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o 
representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe.

Contatos:

Ana Accioly

     Professora e Representante Rioeduca.net 
da 4
Coordenadoria Regional de Educação

     anaaccioly@rioeduca.net

     Twitter: @Ana_Acioly

[FOTO]
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projetos
(334)

eventos
(210)

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Toda a turma 1801 está de parabéns pelo título de "Campeã da Sustentabilidade". 
A turma realizou todas as tarefas com muita dedicação e espírito de equipe. 
Parabéns também à professora Patrícia, orientadorada turma.
Postado por 
Claudia Cabral
 em 22/10/2012 08:55

Toda a turma 1801 está de parabéns pelo título de "Campeã da Sustentabilidade". 
A turma realizou todas as tarefas com muita dedicação e espírito de equipe. 
Parabéns também à professora Patrícia, orientadorada turma.
Postado por 
Claudia Cabral
 em 22/10/2012 08:55

Novos horizontes se abrem aos alunos que podem vivenciar a cada dia  este novo 
rumo do planeta: a SUSTENTABILIDADE.  E assim, a turma 1801 teve a bela 
oportunidade de conhecer mais um pouquinho sobre o meio ambiente e a importância
de preservá-lo.
Postado por 
sandra leite de magalhães  rodrigues
 em 22/10/2012 11:06

Parabéns a turma 1801! E mais uma vez o Rioeduca nos dá a possibilidade de expor
nosso trabalho. Tenho orgulho em fazer parte desta equipe!!!!
Postado por 
Rosana Tanes
 em 22/10/2012 14:24
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Parabéns a turma 1801! E mais uma vez o Rioeduca nos dá a possibilidade de expor
nosso trabalho. Tenho orgulho em fazer parte desta equipe!!!!
Postado por 
Rosana Tanes
 em 22/10/2012 16:25

PARABÉNS! MUITO LEGAL O PROJETO! É COM INICIATIVAS ASSIM QUE FORMAMOS JOVENS 
MAIS CONSCIENTES!!!!
Postado por 
MARIANA SOBRAL
 em 24/10/2012 21:05
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 26/10/2012
<TÍTULO>
Hoje é 6ª Feira, Dia de Alegria!

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, educaçãoinfantil.

O Espaço de Desenvolvimento Infantil Professora Beatriz de Souza Madeira está 
realizando com seus alunos o projeto 
Hoje é 6
 Feira, Dia de Alegria
, que vem
 ao encontro da necessidade de
 fazer com que o aluno domine a noção de tempo e desenvolva a percepção sobre a 
sequência dos eventos
bem como a sua duração.

Nos primeiros anos de vida, a criança é muito focada no presente e nas ações que
ocorrem nesse tempo.
 Os pequenos não têm consciência de que uma ação é
 seguida por outra e que, em geral, elas se repetem em uma determinada ordem em 
seu dia a dia.

Conforme vai vivenciando esse mundo, ela começa a perceber a existência de 
ciclos, sua primeira referência de que o tempo passa. Nessa perspectiva, o 
trabalho sobre a rotina escolar é fundamental!

Com ele, os pequenos observam a
 regularidade da sequência de eventos, podem pouco a pouco
 antecipá-la e, mais tarde, até relacioná-la, por exemplo, às horas do relógio, 
ainda que de forma rudimentar.

Organizar as ações no tempo permite que a criança tenha a
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possibilidade de constituir uma história pessoal, de pensar em passado. Com 
isso, ela poderá reconhecer seu repertório, sua trajetória como indivíduo e, aos
poucos, delinear sua identidade.

Projeto: 
Hoje
é 6
 Feira, Dia de Alegria!

[FOTO]

A vivência da rotina escolar, em que a sequência de atividades permite antecipar
o que farão antes de voltar para casa, capacita os alunos a
 mensurarem o tempo, ainda que intuitivamente.

Um salto transformador se dá com isso! Se a ideia de sequência permite à criança
se relacionar com o passado, a duração possibilita lidar com o que ainda estar 
por vir.

Pensando em desenvolver estas habilidades, o 
EDI - Espaço de Desenvolvimento Infantil - Professora Beatriz de Souza Madeira
 vem desenvolvendo, desde o início deste ano, o projeto
 Hoje é 6
 Feira, Dia de Alegria.

Dentro do projeto, os professores trabalham os dias da semana com as crianças.
 Elas já sabem que toda sexta-feira é véspera de final de semana e dia de 
apresentar um trabalho diferente para os colegas 

Os trabalhos apresentados são voltados para o desenvolvimento das estruturas 
mentais, que se constroem em função das
 coordenações do corpo no espaço e
 das sequências temporais das ações.

As atividades que veremos a seguir mostram o objetivo principal dos professores 
que é:
fazer com que os alunos percebam e entendam sua própria história e estabeleçam 
conexões dela com outras - a dos colegas de classe, parentes e, aos poucos, de 
grupos distantes.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

A Educação Infantil é algo mágico, 
nico e essencial na vida do homem.
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 Canta e encanta a quem a ela tem acesso; sendo rico e engrandecedor investir no
desenvolvimento desses pequenos seres.

Parabéns aos professores do EDI Professora Beatriz de Souza Madeira por 
realizarem atividades que estimulam as crianças a desenvolverem suas capacidades
motoras, afetivas, cognitivas e sociais. Continuem investindo neste contato 
professor e aluno, transformando-o em relações de aprendizagem.

Gostou desta postagem? Deixe um comentário
 para os professores do EDI! Vamos prestigiar o belíssimo trabalho dos 
professores da rede junto aos alunos da Educação Infantil. Nós somos a sexta 
CRE!

Professora Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca na 6
 CRE

Twitter: @PatriciaGed

E-mail: 
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

6ªcre
(247)
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educaçãoinfantil
(100)

<COMENTÁRIOS>

Muito bom ver o nosso trabalho postado de forma tão bonita.Reconhecimento do 
trabalho 
de dedicação de nossos profissionais.
Valeu!
Postado por 
Andréa Rocha
 em 27/10/2012 16:08

Parabéns aos professores e pequeninos. Estavam lindos, amei!
Postado por 
Margareth Knupfer
 em 27/10/2012 19:11
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 07/11/2012
<TÍTULO>
Maurício de Sousa na Escola Professor Castilho

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, rio, uma cidade de leitores, patrono, maratona de histórias.

Como professor representante do Rioeduca na 10
CRE, recebo mais um convite gentil. Vou direto para a Sala de Leitura Lígia 
Guedes, cujo nome homenageia
uma ex-professora da Escola Municipal Professor Castilho.

[FOTO]

[FOTO]

Chego na passagem do primeiro para o segundo turno, e a escola, que fica na 
Estrada da Matriz, em Guaratiba, já está repleta de alunos e alguns pais.

Na sala de leitura, além da diretora Rosany Sarmento, converso também com a 
coordenadora pedagógica Cleia Vieira e com a professora Cirlene Almeida, regente
da sala de leitura. As três, com outras colegas, estão nos preparativos finais 
para mais um momento da Maratona de Histórias, que este ano escolheu o escritor 
Maurício de Sousa como homenageado.
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Interesso-me pelas origens históricas da escola e faço perguntas a respeito do 
Professor Castilho, o patrono.

Há muitas fotografias antigas (cronologicamente organizadas em álbuns), uma 
placa que demarca a reconstrução da escola, datada de novembro de 1976, e listas
nominais do início da década de 1940.
 Porém, com certeza a escolaé muito mais antiga, pois já aparece registrada em 
fotografia assinada por Augusto Malta, no início do século XX.

Quem teria sido o professor Castilho? 

Não existe evidência documental na escola sobre o seu patrono, mas há quem 
afirme que foi um educador bastante atuante e conceituado, morador
da região de Guaratiba.

Outros defendem a hipótese de que se trata de uma homenagem ao professor José 
Feliciano de Castilho Barreto e Noronha, nascido em Lisboa, em 4 de março de 
1810 e sepultado no Rio de Janeiro, em 11 de março de 1879.

O professor era admirado pelo imperador Pedro II e tem o seu nome ligado ao 
Método Castilho, para o ensino rápido e aprazível
; uma cartilha publicada no final do século XIX, que se propunha a ensinar a 
escrever e a ler impressos, manuscritos e numeração.

Se a vida do patrono da escola ainda é uma incógnita, a biografia e a produção 
literária do escritor Maurício de Sousa são pontos de destaque na E. M. 
Professor Castilho.

[FOTO]

Destaques na E. M. Castilho

Foram organizados murais com fotos, dados biográficos e informações sobre todo o
trabalho do escritor que começou a desenhar histórias em quadrinhos em 1959 e se
consagrou na literatura infanto juvenil a partir da criação de várias turmas, ou
universos de personagens, com destaque para a Turma da Mônica.

Na UE, como destaque da programação da Maratona de Histórias, foram selecionados
sete contos clássicos, mundialmente conhecidos, que o escritor Maurício de Sousa
desenhou e representou com os personagens da Turma da Mônica.

[FOTO]
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Os professores escolheram as seguintes obras da Coleção 
Clássicos Ilustrados
: 1 
 O Soldadinho de Chumbo; 2 
 A Pequena Sereia; 3 
 A Polegarzinha; 4 
 A Roupa Nova do Rei; 5 
 João e Maria; 6 
 O Príncipe Sapo e 7 
 O Pequeno Polegar.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Para melhor ambientação e caracterização das histórias que seriam contadas, as 
salas foram ornamentadas com ilustrações relativas a cada uma, e os professores 
se vestiram a caráter, em trajes típicos, de acordo com o local e época.

Cada aluno teve a oportunidade de escolher quatro histórias. Em reunião
com todos no pátio interno da escola, a coordenadora pedagógica, professora 
Cleia Vieira, falou sobre o escritor Maurício de Sousa e explicou que os alunos 
deveriam procurar os professores, distribuídos em pontos estratégicos, para 
receberem as pulseiras coloridas que dariam acesso às salas ambientadas.

Como bem definiu a professora regente da Sala de Leitura Cirlene Almeida, 
foi uma bagunça organizada
, com as crianças à procura das salas, seguindo setas coloridas espalhadas pelas
rampas, de acordo com as cores das pulseiras que receberam.

Para cada história contada, em tempo devidamente cronometrado, fazia-se o 
rodízio dos alunos, que síiam em busca de outra sala para mais uma história.

E assim, naquela tarde festiva, prolongando as comemorações da semana dedicada 
às crianças, os pequenos alunos da Escola Municipal Professor Castilho foram 
apresentados ao escritor Maurício de Sousa e tiveram despertado ainda mais o 
prazer pela leitura.

Sinvaldo do Nascimento Souza, professor representante do Rioeduca na 10
 CRE.

E-mail: sinvaldosouza@rioeduca.net

Twitter: @SinvaldoSouza
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Facebook/SinvaldoSouza

[FOTO]
tweet

10ªcre
(292)

patrono
(22)

rio
(19)

uma cidade de leitores
(5)

maratona de histórias
(4)

<COMENTÁRIOS>

AMO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR CASTILHO! ONDE VIVI GRANDE PARTE DA MINHA 
INFÂNCIA. EM  1969 INICIEI ALI O ANTIGO PRIMÁRIO. ERA TUDO DE BOM! LEMBRO AINDA 
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COM MUITA SAUDADE DE TUDO QUE APRENDI NESTA AMADA ESCOLA. COMO ERA BOM O TEMPO 
QUE TINHA FESTA JUNINA PARA TODA A COMUNIDADE E A DIRETORA PROFª LEIA E A SUB 
DIRETORA PROFª MIRIAM LEVAVAM UM ÍNDIO CARACTERIZADO PARA A FESTA. ERA MUITO 
BOM! NA ÉPOCA DA FESTA PASSÁVAMOS MUITO TEMPO DENTRO DA ESCOLA SEPARANDO PRENDAS
E ARRUMANDO PARA QUE TUDO FICASSE MUITO BONITO PARA O GRANDE DIA TÃO ESPERADO 
POR TODOS NÓS. LEMBRO MUITO DAS MINHAS QUERIDAS PROFESSORAS: ISA RANGEL(MINHA 
AMIGA ATÉ HOJE) E EUNICE LESSA(TODOS OS MEUS IRMÃOS FORAM ALUNOS DA TIA EUNICE)E
CLARO QUE LEMBRO DOS SERVENTES Sr. NILTON, JORGE, SRª ZITA (MINHA MADRINHA) DAS 
MERENDEIRAS Srª FILHINHA,NILDA, Srª SANTA E NILDA. AINDA TINHA A MARÍLIA QUE 
TOMAVA CONTA DOS ALUNOS NO PÁTIO. GENTE MINHA MENTE NAVEGOU AO PASSADO COM MUITA
EMOÇÃO. QUANDO PASSEI DE ÔNIBUS  PARA TRABALHAR NA BARRA E DEPAREI COM A ESCOLA 
SENDO DEMOLIDA CHOREI MUITO. A ESCOLA ERA MUITO ANTIGA RECONHEÇO MAS ALI NO 
PRÉDIO ANTIGO QUE TINHA AS MINHAS GRANDES RECORDAÇÕES DA MINHA INFÂNCIA.HOJE 
CONHEÇO A DIRETORA PROFª ROSELI E A PROFª CLEIA.DEPOIS DE ADULTA TRABALHEI MUITO
TEMPO LÁ NAS ELEIÇÕES E AGORA SÓ VOU NA ESCOLA PARA VOTAR. MESMO MORANDO LONGE 
NÃO TENHO CORAGEM DE TRANSFERIR O MEU TÍTULO PARA PODER VOLTAR E RECORDAR SEMPRE
DESSE PASSADO TÃO BONITO QUE PUDE VIVER NESTA AMADA ESCOLA.
Postado por 
MARISA
 em 08/11/2012 00:40

Parabéns aos professores e direção por este belo trabalho!
Para conhecer mais sobre o PEJA da escola, que também desenvolveu projeto 
semelhante da Maratona de Livros, acesse: http://pejacastilho.blogspot.com (blog
este já cadastrado no Rioeduca).
Postado por 
Elaine Neves
 em 12/11/2012 20:50

A Sala de Leitura é um mundo que deve ser reconhecido e seu profissional 
valorizado e respeitado...O Livro tombo deve ser valorizado, cada livro da sala 
de leitura pertence ao mundo e a todos.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 05/02/2013 12:15
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 24/10/2012
<TÍTULO>
Estreitando Laços com o Povo Brasileiro

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, escoladafamília, protagonismojuvenil.

A Escola Municipal Félix Pacheco da 3
 CRE continua estreitando laços e reconhecendo a identidade do povo brasileiro 
em seu projeto político pedagógico. Vamos nos identificar também?
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Ano passado, tive o prazer de registrar o início do projeto 
Identidade do Povo Brasileiro da E.M. Félix Pacheco
. Este ano, o projeto cresceu e se integrou ainda mais ao subprojeto Estreitando
Laços Comunidade x Escola.

O projeto prevê que todo o trabalho do primeiro semestre da escola seja voltado 
para a cultura nacional com ênfase em nossas manifestações folclóricas. Entre 
agosto e setembro, as ações se intensificam na produção de material para a Feira
Cultural da escola, que já está em sua segunda edição. Na verdade, a produção de
conhecimento não para. Durante todo o ano, os alunos são estimulados na leitura 
de textos folclóricos e na construção de seus saberes através da cultura 
nacional. Identificando seus elementos, o aluno também se identifica com 
práticas, costumes e aprende a valorizar os diversos saberes, respeitando-os e 
conhecendo-os para crescer com eles.

[FOTO]

Os personagens folclóricos, as brincadeiras e brinquedos populares foram o 
enfoque escolhido pela equipe da unidade escolar. Além disso, as danças 
folclóricas das cinco regiões do país também foram privilegiadas, sendo a melhor
maneira para mergulhar no universo de cada uma delas. A identificação de cada 
personagem, suas características físicas e suas histórias foram registradas e 
apresentadas por cada turma. Assim, o saber é adquirido de aluno para aluno. E 
que prazer aprender algo novo que um colega ensinou! Após a apresentação, cada 
um pode conhecer de perto o resultado da pesquisa de cada turma.

[FOTO]

As brincadeiras e brinquedos foram sendo trabalhadas ao longo do semestre nas 
aulas de Educação Física e de outras disciplinas. Petecas de jornal, fantoches, 
móveis de caixa de fósforos foram surgindo ao longo dos meses. Desafios com os 
da cama de gato, jogo feito com barbante entrelaçado nos dedos, movimentaram as 
aulas.

[FOTO]

Ao mesmo tempo, o universo de cada região ia tomando conta das salas de aula, à 
medida que o estudo da dança de cada uma delas avançava. Afinal, como citado no 
blog da escola: 

 No Brasil, a dança está diretamente ligada a história da nossa gente, pois 
representa nossas raízes: a mistura do índio, do negro e dos portugueses e 
desses três povos herdamos os costumes, as tradições e a cultura, transmitidos 
de geração em geração.

 O trabalho com danças folclóricas requer, assim como provavelmente qualquer 
outro conte
do, que o professor apresente o contexto social em que a dança é executada na 
sua região de origem, o que apresenta m
ltiplas alternativas para o trabalho com alunos, desde a pesquisa em casa sobre 
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a região em que a dança é praticada 
 o que engloba os costumes sociais, as comidas típicas da região, as práticas 
religiosas locais, entre outros 
 até o aprendizado da execução da dança. Nessa perspectiva, o que se propõe é 
enriquecer o aprendizado sobre a dança, ao invés de trabalhar o simples 
aprendizado da dança. Trata-se, então, de privilegiar o homem e sua produção 
cultural, em detrimento de uma cópia coreográfica despida de sentido.

(Fonte: 
http://educador.brasilescola.com/estrategias-ensino/dancas-folcloricas-apresenta
ndo-cultura-por-meio-corpo-movimento.)

Os preparativos foram se intensificando ,assim como o orgulho em mostrar o 
trabalho realizado. Desde a coordenadora pedagógica Laís Coutinho até os alunos 
da Educação Infantil, todos valorizaram o saber adquirido a ser compartilhado.

[FOTO]

A II Feira Cultural ocorreu no final de setembro. As produções dos alunos foram 
expostas no mesmo salão em que os dançarinos se apresentaram.

De norte a sul, todas as regiões foram contempladas. Confira no blog da escola 
as danças de cada uma delas. O destaque é a Feira de Mangaio que representou a 
feira livre, uma verdadeira instituição nordestina. Outro destaque foi o 
carnaval carioca com a m
sica 
Cidade Maravilhosa
. Os pais que assistiram às apresentações, convidados a participar, puderam 
estreitar os laços com a nossa identidade nacional.

[FOTO]

Para saber mais, acesse o 
blog da escola
 e veja as ações, sugestões e os vídeos com as danças. Vocês vão adorar!

Contate-nos

angela.freitas@rioeduca.net

twitter 
@angeladario

facebook 
Angela Regina de Freitas

[FOTO]
tweet
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protagonismojuvenil
(73)

escoladafamília
(22)

<COMENTÁRIOS>

Olá Angela , grata pelo  comentário , você conseguiu relatar  com maestria nossa
 proposta pedagógica que está dando muito certo.
As crianças , os professores e responsáveis participaram efetivamente .
Um abraço
Lais
Postado por 
Lais Coutinho
 em 24/10/2012 18:55

é um prazer fazer parte dessa equipe.
Sucesso!
Postado por 
Fernando Neder
 em 24/10/2012 22:13

Conheço bem o trabalho de equipe da Escola Félix Pacheco.É sempre feito com 
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muita dedicação e muito carinho, visando sempre o bom desempenho e crescimento 
do aluno.Com certeza os "laços Comunidade x Escola" estão bem amarrados.Foi um 
sucesso! Eu me orgulho de já ter participado deste grupo.
Postado por 
Iracema Marcello
 em 24/10/2012 22:44

me sinto muito orgulhosa de participar dessa construçao do povo brasileiro. Pa  
 rabens equipe. Parabensa coordenaçao.
edna professora da turma 1101
Postado por 
edna do nascimento ardoso
 em 25/10/2012 08:34

gostei muito da festa. savia bezerra noberto mãe do pedro henrique noberto 
martins.
Postado por 
savia bezerra noberto
 em 25/10/2012 08:35

adorei a festa. jaqueline mãe da carla e camila.Da turma1201 e turma1301.
Postado por 
Jaqueline monteiro dos santos
 em 25/10/2012 08:39

Não tenho nem como espresar a imensa alegria de poder fazer parte dessa 
escola,pois meu filho tem cito muito bem assistido e fico muito feliz com a 
organização das nossas festas.Estou parabenizando nossa diretora Vera pelo seu 
compromisso conosco.Sou Leila mãe do Juan da turma 1201.
Postado por 
Leila Maria Lima de Brito
 em 25/10/2012 08:45

Nossa festa do Folclore foi, nada mais nada menos, um espetáculo. Teve a 
participação efetiva de todos os componentes da Unidade Escolar, tanto nos 
preparativos quanto no desenvolvimento. É extremamente gratificante participar 
de eventos como este onde podemos observar o prazer, a alegria e a satisfação 
nos olhares das pessoas. Professora Soraia. Turmas 1.401 e 8.601.
Postado por 
Soraia Fernandes de Castro Teixeira
 em 25/10/2012 08:47

Adorei a festa. Muito bonita, divertida e interessante. Foi uma honra e um 
prazer poder ajudar esse importante evento cultural.
Postado por 
Andre Mendes ( secretário )
 em 25/10/2012 08:52

Nossa festa foi maravilhosa. Um show!
Postado por 
Terezinha moura
 em 25/10/2012 09:18
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Fazer parte da equipe de E.M.Félix Pacheco é muito gratificante! Realizamos as 
atividades com muita dedicação e união...Superando obstáculos, visando 
proporcionar o melhor para nossos alunos!Parabéns, colegas! Demos um show...
Postado por 
Maria da Glória(SL)
 em 25/10/2012 09:21

O projeto é muito interessante pois podemos desenvolver muitas habilidades nos 
alunos, que constroem conhecimentos de forma lúdica e interessante, a festa foi 
perfeita pois houve a participação de todos professores, funcionários e 
responsáveis. As crianças estavam felizes e muito envolvidas . O grande destaque
foi a apresentação Bumba meu boi.
A alegria foi o ponto alto. Estamos todos de parabéns.
Celia Cristina prof da turma EI11
Postado por 
Celia Cristina
 em 25/10/2012 21:17

Oi,Lais !Tudo bem?Adorei  o projeto.Está lindíssima a festa!Parabéns a 
todos!Saudades e bjs!Zezé
Postado por 
Maria José
 em 26/10/2012 09:38

A festa estava muito boa. Alunos, funcionários e professores motivados e 
felizes. Todos estão de parabéns! 
Hail Félix Pacheco School!
Postado por 
Fábio T. Nascimento
 em 27/10/2012 12:30

Acompanho o trabalho pedagógico desta Unidade Escolar, sei do empenho dos 
professores , funcionários e da equipe pedagógica. A festa realmente foi um 
momento de integração. Parabéns a todos.
Postado por 
Antonio Miguel
 em 27/10/2012 17:58

Projeto excelente, com certeza a comunidade escolar foi envolvida. Abraços a 
todos
Postado por 
Liana Souza
 em 28/10/2012 15:20
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 26/10/2012
<TÍTULO>
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Aprendendo com Luiz Gonzaga

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, artesmusicais, artesvisuais, blogsdeescolas.

Ele andou por todo o país, dançou baião, xaxado e xerém e defendia a ecologia em
prosa e verso. As escolas da
 3
 CRE aprenderam muito com Luiz Gonzaga no ano do seu centenário.

Suas m
sicas não podem faltar em nenhuma festa junina que se preze.
 Ele foi o homenageado deste ano e podemos ver toda a animação que suas canções 
trazem nos blogs das escolas: 
E.M. Carlos Gomes
, 
C.M. Sylvia Orthof
, 
E.M. Brigadeiro Faria Lima
, 
E.M. Maria Braz
, 
E.M. Oswaldo Cruz
, 
C.M. Nosso Cantinho
, 
E.M. José Marti
, 
E.M. Brício Filho
,
E.M. Rubens Berardo
 e 
E.M. José Lins
.

[FOTO]

A mensagem do cancioneiro de Luiz Gonzaga vai muito além das m
sicas para a festa. Suas letras são bastante pedagógicas quando buscam nos 
ensinar o que é o baião e nos transportam, com emoção, ao sofrimento do 
nordestino com a seca, como em 
Asa Branca
. Seu linguajar popular e muito bem estudado favorecem a identificação do povo 
brasileiro não só com o conte
do, mas também com a forma que usa para transmiti-lo.

[FOTO]

Suas visitas de Norte a Sul do país para divulgar sua arte nos deram canções que
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registram nosso folclore como o Boi Bumbá. Até um Pagode Russo, com a marca do 
bom humor, está entre suas viagens.

[FOTO]

Retratou também as mudanças da adolescência no famoso 
Xote das Meninas.
 Ele certamente ficaria orgulhoso ao ver seu lado sustentável sendo lembrado em 
murais de material reciclado e seu 
Xote Ecológico
 na boca dos alunos que são o futuro de país.

[FOTO]

Esta é apenas uma mostra das atividades realizadas pelas escolas da 3
 CRE. Ainda não teve oportunidade de conhecer a obra desse grande compositor 
brasileiro? O caderno pedagógico de Língua Portuguesa do 6
 ano deste bimestre traz uma ótima compilação de suas obras. No 
vídeo
, confiram o trabalho da professora Zenilda da sala de recursos da E.M. 
Brigadeiro Faria Lima.

[FOTO]

Com certeza, Gonzagão, como é carinhosamente chamado, estará sempre em nossos 
corações. Ainda temos muito a aprender com ele. A 
E.M. Carlos Gomes 
registrou seu desejo.

[FOTO]

Contate-nos

angela.freitas@rioeduca.net

twitter 
@angeladario

facebook 
Angela Regina de Freitas

[FOTO]
tweet

Página 3090



RIOEDUCA 2

blogsdeescolas
(402)

3ªcre
(223)

artesvisuais
(68)

artesmusicais
(37)

<COMENTÁRIOS>

Adorei a homenagem!!! Como sempre a Angela com idéias maravilhas para as suas 
postagens. Luiz Gonzaga não poderia ser esquecido e homenageado. Nós da Escola 
Brício Filho esse ano tratando junto com nossos alunos o cuidado com a natureza 
não deixou de homenageá-lo já que ele era um grande defensor da ecologia. 
Parabéns Angela bela postagem.
Postado por 
MONICA FONSECA
 em 26/10/2012 17:58

Como deixar de homenagear uma pessoa tão especial no nosso país. Bela postagem.
Postado por 
Ana Lucia
 em 29/10/2012 07:50

É mesmo minha diretora Ana Lúcia seria muito injusto a não homemangem a esse 
grande mestre da nossa cultura. A Brício Filho é demais mesmo... bjão a todos e 
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Angela obrigada mais uma vez por essa divulgação.
Postado por 
MONICA FONSECA
 em 29/10/2012 09:26

Como é prazeroso ver o trabalho de uma equipe com seus alunos sendo reconhecido.
Parabéns a todos !
Postado por 
Ana Lucia - Brício Filho
 em 12/11/2012 11:43
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 12/11/2012
<TÍTULO>
Passeando pelas décadas de 1950 e 1960

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, patrono, evento.

[FOTO]

A exposição foi uma das atividades do Projeto 
Passeando pelas décadas
, pelo transcurso dos dez anos de fundação da escola em março.
 Comemorou-se
também o aniversário de nascimento do Patrono, Professor Jorge Gonçalves Farinha
que, se estivesse vivo, completaria 70 anos no dia 14 de outubro de 2012.

Segundo as informações
repassadas ao Portal do Rioeduca pela professora Helena, regente da Sala de 
Leitura da escola, toda a programação foi organizada para que os alunos pudessem
compreender a ordem de acontecimento dos fatos históricos, interpondo as várias 
fases da vida do Patrono.

Tendo em vista as características do período de transição, marcado por 
efervescentes transformações políticas, sociais e culturais, a exposição dos 
chamados 
Anos dourados
, despertou grande interesse por parte dos alunos.

As fotografias, documentos e objetos coletados e selecionados para a exposição, 
serviram para mostrar que o período também foi
marcado por muitas conquistas científicas e tecnológicas.
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Cinema, televisão, teatro de vanguarda, Guerra Fria, Guerra do Vietnã, Concílio 
Vaticano II, Beatles, feminismo, contracultura, hippies, Revolução cubana, 
descolonização da África, explosão do consumo e todas as manifestações e 
protestos sociais, culturais, ideológicos, comportamentais e políticos, aparecem
nos textos selecionados para a exposição na Escola Municipal Professor Jorge 
Gonçalves Farinha.

Dos objetos expostos na mostra, os que mais despertaram a curiosidade dos alunos
foram as cédulas do cruzeiro, unidade monetária do Brasil de 1942 a 1967,
os monóculos, os longplays (LPs) de vinil 
e as
c
meras fotográficas antigas.

Na caminhada prazerosa pelas décadas de 50 e 60, oferecida aos alunos da Escola 
Municipal Professor Jorge Gonçalves Farinha, houve, ainda, a exposição de 
uniformes, livros, cadernos, fotografias e objetos escolares de outras épocas.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Sinvaldo do Nascimento Souza, representante do Rioeduca na 10
 CRE

     E-mail: sinvaldosouza@rioeduca.net

     Twitter: @SinvaldoNSouza

     Facebook/SinvaldoSouza

     Telefone: (21) 3395-0206 
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 Celular: 9706-7290

[FOTO]
tweet

10ªcre
(292)

evento
(29)

patrono
(22)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns à equipe! O resgate ao passado, às vanguardas, aos anos dourados, época
do "stupid cupid", de tantas outros acontecimentos, evidenciaram o grande 
interesse dos nossos alunos. O meu mais profundo agradecimento a todos! Nossa 
escola é assim mesmo, como canta Neil Sedaka (anos 60): breaking up is hard to 
do!!
Postado por 
MARCOS RENOVATO
 em 12/11/2012 09:10
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Muito legal a inicitiva,a criança pode comparar objetos e constumes do passado 
com os do presente e desenvolver novos pontos de vista.
Postado por 
Eduardo
 em 12/11/2012 21:41

É muito gratificante observar o nível de eficiência que estamos atingindo da E. 
M. Jorge Gonçalves Farinha,muito bom estamos progredindo e transformando uma 
realidade cada vez mais a Educação Municipal em uma educação de qualidade. 
Marcos Renovato é um gestor que dá oportunidade para as coisas acontecerem. 
Parabéns a todas da escola que não medem esforços para auxiliar no seu 
crescimento.Parabéns ao Rioeduca por fazer parte da nossa história e preservá-la
em suas postagens. Parabéns ao Professor Sinvaldo por expor de forma clara e 
sucinta suas matérias.
Postado por 
Helena
 em 13/11/2012 10:12
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 30/10/2012
<TÍTULO>
Professora Embaixadora da Educopédia com Muito Orgulho!

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, entrevistas, educopédia.

Viviane Ardilha de Lacerda Correa é professora da rede municipal há 20 anos e 
nos 
ltimos 10 anos está trabalhando na Escola Municipal Pedro Américo
localizada em Jacarepaguá, na 7
 CRE (Coordenadoria Regional de Educação). Formada em Letras 
(Literatura/Português), adora sua profissão e tecnologias. Dessa forma, não 
poderia deixar de ser a professora embaixadora da Educopédia na sua escola, com 
muito orgulho!

[FOTO]

A professora Viviane Ardilha é Embaixadora da Educopédia na
Escola Pedro Américo desde maio e está desenvolvendo atividades para incentivar 
a utilização da plataforma digital da prefeitura tantos pelos professores, como 
pelos alunos.

Confira a entrevista que o Rioeduca fez com a Embaixadora da Educopédia da E.M. 
Pedro Américo:

Rioeduca: Por que resolveu fazer a inscrição para ser professora embaixadora da 
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Educopédia?

Viviane: Adoro o que faço, mas entendo que, assim como o mundo em que vivemos, a
Educação está em constante processo de transformação e nós, professores, 
precisamos estar sempre abertos a se atualizar, melhorar, se transformar junto 
com ela. E, com toda a certeza, uma das mudanças mais significativas dentro da 
Educação P
blica foi e está sendo o uso das Novas Tecnologias.

Então, como ficar de fora desta grande oportunidade de se tornar professora 
Embaixadora e poder divulgar este projeto fantástico que apreciei e admirei 
desde o começo? Não pensei duas vezes: me inscrevi e fiquei muito feliz por ter 
sido selecionada. Afinal, iria juntar duas grandes paixões: a EDUCAÇÃO e a 
INFORMÁTICA.

Rioeduca: Como tem sido o trabalho de professora Embaixadora na sua escola? E o 
retorno da comunidade escolar?

Viviane: Estou adorando trabalhar com as novas tecnologias e especialmente com a
EDUCOPÉDIA dentro da minha escola. E é gratificante perceber como toda a 
comunidade escolar com o meu incentivo, através de murais, conversas, reuniões, 
visitas às salas de aula etc., está se interessando cada vez mais por este 
projeto e solicitando cada vez mais o meu apoio e, até mesmo, a ajuda prática 
para utilizar estas novas tecnologias.

Uma de minhas primeiras providências como embaixadora foi, também, a escolha de 
dois alunos embaixadores para me ajudarem nesse trabalho de divulgação. Foram os
alunos Joice Batista da Silva, da turma 1501 e do aluno Paulo Henrique Fernandes
da Silva, da turma 1502.

[FOTO]

Rioeduca:
Como embaixadora da Educopédia, quais os desafios que tem encontrado na sua 
função?

O meu 
nico e grande desafio é que a INTERNET na minha escola ainda não está 
funcionando de maneira adequada, o que frustra muitas vezes os professores na 
tentativa de utilizar estes novos recursos em suas salas de aula de forma 
realmente contínua e definitiva. É necessário providenciar para as escolas um 
provedor que funcione ininterruptamente para que a divulgação caminhe junto com 
a efetivação do projeto.

[FOTO]

Rioeduca: Como vê o papel do professor embaixador, as novas tecnologias e o 
futuro na Educação?

Acredito que nosso papel, enquanto embaixadores, está sendo fundamental para a 
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efetiva aceitação e execução destes novos recursos por parte dos professores. 
Principalmente dos mais antigos, tão resistentes ao NOVO e que, com o nosso 
apoio, estão começando a se 
abrir
 para o FUTURO que já chegou. 

Também sabemos que haverá outras novas 
transformações
 e nosso objetivo é estar sempre apoiando e estimulando não só os professores, 
mas toda a comunidade escolar a não temer e, acima de tudo, a perceber que estas
mudanças chegaram para nos auxiliar a melhorar, cada vez mais, o processo de 
ensino e aprendizagem. 

É o futuro chegando, de fato, em nossa rede, com cada uma das NOVAS TECNOLOGIAS 
sendo bem implantadas, os alunos cada vez mais estimulados à APRENDIZAGEM, 
melhorando o desempenho escolar.

Para conhecer o blog dos Embaixadores da Educopédia, clique na imagem abaixo:

[FOTO]

Os Embaixadores são alunos e professores da Secretaria Municipal de Educação do 
Rio de Janeiro que atuam como divulgadores das ações da Subsecretaria de Novas 
Tecnologias em suas escolas. A equipe é composta por alunos do do Ensino 
Fundamental e professores regentes da SME-RJ, selecionados para representarem 
suas escolas, dinamizando o trabalho da Educopédia com os outros professores, 
alunos, amigos e toda a comunidade escolar.

Roberta Vitagliano é
professora da rede municipal

e representante do Rioeduca
da 7
CRE

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php
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[FOTO]
tweet

7ªcre
(192)

educopédia
(86)

entrevistas
(28)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 01/11/2012
<TÍTULO>
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Alimentação Saudável Também se Aprende na Escola

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos, blogsdeescolas.

O Espaço de Desenvolvimento Infantil Eu Sou está localizado
na Praça Seca e atende cerca de 150 crianças diariamente. Inaugurado há pouco 
tempo, no final de agosto, o EDI
está desenvolvendo o projeto Eu Sou Gente! 

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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blogsdeescolas
(402)

projetos
(334)

7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Obrigada pelo carinho ! Ficou lindo o post! Ficamos muito felizes quando vimos! 
Toda escola vibrou! Até a próxima!
Postado por 
Paula e Gloria
 em 01/11/2012 13:49

Parabéns!!! É gratificante perceber que há ,ainda, muitos profissionais na 
educação comprometidos com a qualidade da mesma.Excelente trabalho!
Postado por 
Soeuso
 em 01/11/2012 16:24

Caramba , então pouco tempo já estão dando show! Um beijo e parabéns a esta 
equipe maravilhosa. Continuem no caminho do trabalho e do sucesso!
Postado por 
Dilma Vianna Guimar
 em 01/11/2012 16:45

Parabéns, adorei o trabalho.
Postado por 
Regina
 em 01/11/2012 19:48
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 30/10/2012
<TÍTULO>
A FLINN Canta e Conta o Nordeste Brasileiro

<TAGS>
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Tags: 
9ªcre, blogdeescola.

A Escola Dr. Nelcy Noronha, da 9
 Coordenadoria Regional de Educação, acredita que a literatura é o caminho que 
leva o adolescente a desenvolver a imaginação, as emoções e sentimentos de forma
prazerosa e significativa. Dessa forma, surgiu a FLINN em sua 2
 edição apresentando como tema

A FLINN CANTA E CONTA O NORDESTE BRASILEIRO
.

[FOTO]

A 2
 Feira Literária - FLINN - aconteceu no dia 4 de outubro contando com a 
participação de todos os membros da escola. Quem nos conta sobre o trabalho 
desenvolvido é a professora Carla, que gentilmente nos enviou o texto, as fotos 
e os vídeos.

[FOTO]

Nossa proposta foi homenagear grandes nomes do cenário artístico-cultural 
nordestino, como Luiz Gonzaga, Jorge Amado, Patativa de Assaré, entre outros, 
lembrando aos alunos o centenário de Luiz Gonzaga e Jorge Amado.

[FOTO]

Na semana da nossa Feira Literária, os alunos assistiram, no início de cada 
turno, a filmes relacionados à cultura nordestina, como 
Lisbela e o prisioneiro
, 
Lampião e Maria Bonita
e

O Auto da Compadecida
.

[FOTO]

A apresentação de nossa FLINN contou com a participação da Professora 
Rosana, 
caracterizada de Boi Bumbá e a professora
 Nane, 
caracterizada de Maria Bonita.
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[FOTO]

A Professora 
Márcia Lucindo, 
da Sala de Leitura, criou a peça 
BOOKS STORIES
 com os alunos da turma 1701, enfocando a import
ncia de ouvir, contar e recontar histórias. Quem nunca imaginou o que seus 
livros ficam fazendo quando não estamos por perto? A professora sempre pensou 
nisso... Os livros ganharam vida, os personagens conversaram e, depois, cada 
livro dançou com seu autor.

[FOTO]

Os professores da escola criaram várias apresentações e trabalhos em homenagem 
ao 
Rei do Baião
. Luiz Gonzaga foi apresentado aos alunos durante todo o projeto da FLINN e, ao 
final, muitos alunos já conheciam a sua história, suas m
sicas e sua vida.

[FOTO]

A professora 
Mônica
, de Língua Portuguesa, mostrou aos alunos que, por onde ele passava, levava a 
sua alegria em sua m
sica. Também apresentou o coral 
Asa Branca
 com os alunos da 1601
 e 1602 ao som do acordeom tocado pelo professor de m
sica 
Rafael
. Foi uma bela apresentação!

[FOTO]

Mais um sucesso de Luiz Gonzaga passou pela nossa FLINN: 
O XOTE DAS MENINAS
, em que as turmas 1803 e 1903 trabalharam com as professoras 
Márcia Guedes, 
de Língua Portuguesa, e a professora 
Fernanda,
 de História. A letra da m
sica, na qual os versos iniciam, cantam o mandacaru, um cacto que independe da 
chuva para florescer. Tal m
sica estabelece uma comparação entre a flor do mandacaru e a menina que, enjoada
da boneca, torna-se mulher. As meninas da turma dançaram ao som do forró do 
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nosso homenageado.

[FOTO]

Luiz Gonzaga também contou a história do Boi Bumbá. O professor 
Josemar, 
de Geografia, trabalhou o tema com os alunos da 1603. Nessa história, a mulher 
do empregado fica com desejo de comer a língua do boi do patrão, então o 
empregado mata o boi e leva a língua dele para a esposa comer. Ao descobrir a 
morte do boi, o patrão fica indignado e diz que o empregado deverá dar um jeito 
de ressuscitá-lo e, na tentativa de ressuscitar o animal, algumas autoridades 
religiosas são convocadas... O professor Josemar montou uma peça de teatro 
musical com os alunos e fizeram bonito na escola!

[FOTO]

A turma 1802 apresentou uma entrevista com nosso Rei do Baião... Direto do t
nel do tempo...

[FOTO]

O TROPICALISMO foi muito bem lembrado pelos alunos do 9
 ano da manhã orientados pela professora 
Rita Simone
. A professora soube fazer os alunos compreenderem o tema demonstrando que o 
movimento teve grande influência da cultura pop brasileira e internacional, foi 
inovador, elaborou críticas sociais e abordou temas do cotidiano de uma forma 
criativa e inovadora. Rita também fez questão de incentivar os alunos a 
pesquisarem e chegar à conclusão de que o movimento tropicalista possuiu, como 
objetivo principal, utilizar a m
sica como 
arma
 de combate político à ditadura militar que vigorava no Brasil. Através da m
sica 
ALEGRIA ALEGRIA
, de Caetano Veloso, os alunos se apresentaram cantando.

[FOTO]

A professora 
Carla,
 de Ciências, levou as seguintes perguntas para a sala de aula: Quem era Luiz 
Gonzaga? Quais seus apelidos? Como se apresentava? Os alunos das turmas 1904 e 
1905 foram levados a pesquisar sobre a fascinação de Luiz Gonzaga pelo Rei do 
Cangaço Lampião e a conhecer sobre o movimento nordestino, 
O Cangaço Brasileiro
.
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[FOTO]

Os alunos caracterizados de cangaceiros, Marias Bonitas e sertanejos mostraram 
em cena a miséria na caatinga e o poder de fogo dos cangaceiros. Ao fim da 
apresentação, os alunos cantaram ao som de 
Asa Branca
, 
Mulher Rendeira
 e 
Eu só quero um xodó
.

[FOTO]

Jorge Leal Amado de Faria, o nosso Jorge Amado, também foi homenageado em cena 
pelos alunos do professor 
Josemar
, que os levou a pesquisar sobre o escritor brasileiro e Luiz Gonzaga para 
compor o trabalho. Os alunos da turma 1601 trouxeram para a quadra Gabriela, 
Pedro Bala, Dona Flor, Tieta, Teresa Batista entre outros personagens, ao som do
baião, do forró e do xaxado. Viajando nas asas da literatura, a turma 
estabeleceu um diálogo entre Luiz Gonzaga e Jorge Amado interpretando a peça 
O dia em que os personagens de Jorge Amado dançaram um forró de Luiz Gonzaga
.

[FOTO]

A professora 
Larissa,
 de História, trabalhou com a turma 1701 o tema 
Estereótipos e a Paraíba
, um mini-teatro que levaram os alunos a refletir sobre o preconceito e a 
discriminação, sabendo que é um termo muito utilizado em humorismo como 
manifestação de racismo, xenofobia, machismo, intoler
ncia religiosa e homofobia, sendo muito mais aceito quando manifestado desta 
forma.

[FOTO]

Contamos com a presença em nossa Feira Literária de um grande artista em nossa 
comunidade: o professor e 
poeta José Maria, 
que conversou com nossos alunos e foi recebido com muito carinho.

[FOTO]

Vários professores de nosso corpo docente foram homenageados por serem 
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nordestinos, assim como Luiz Gonzaga, o sanfoneiro Exu, Patativa de Assaré, 
Jorge Amado, Chico Anísio, que transformaram o nordeste sofrido das grandes 
secas, dos retirantes e da caatinga, no baião, na poesia compromissada com o 
homem e com a terra. Semelhantes a estes grandes brasileiros, homenageamos 
também nossos professores nordestinos: 
Josemar e Fátima Alves.

[FOTO]

Além das apresentações dos alunos, a nossa 2
 edição da FLINN contou com as seguintes exposições de trabalhos:

1- Exposição baseada no livro 
Tenda dos Milagres
 de Jorge Amado - Turmas 1601 e 1602.

2- Teatro de bonecos e Literatura de Cordel - turmas 1603 e 1604

3- Desenhos de Cordel - Turmas 1703 e 170 

4- Trabalhos em cartazes sobre o Bumba-meu-Boi - Turma 1704

5- Painel sobre Jorge Amado e Rachel de Queiroz

6- A Arte Nordestina (Mestre Vitalino / Romero Brito) e Personalidades 
Nordestinas
 Chico Anísio / Renato Aragão) - Turma
 1902

7- Xilogravura - Turma 1801

8- Caricaturas de Personalidades Nordestinas - Turma 1904

9- Esculturas de argila - Turmas 1802 e 1803

Vídeo 
MAKING OF - FLINN 2012

[VÍDEO]

Planejamento e Fotos do Evento
O POVO NORDESTINO CONTADO E CANTADO POR SEUS

Links do nosso blog referente a Feira literária:

http

://nelcynoronha.blogspot.com
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http://nelcynoronha.blogspot.com.br/2012/09/unidos-da-tijuca-colaborando-para-fl
inn.html

http://nelcynoronha.blogspot.com.br/2012/09/flinn-2012.html

http://nelcynoronha.blogspot.com.br/2012/09/aluno-mauro-melo-1601.html

http://nelcynoronha.blogspot.com.br/2012/08/nossa-flinn-ja-comecou.html

FLINN 1
 Edição
 - 
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?bid=14
id=1635

Parabéns equipe da E. M. Dr. Nelcy Noronha
 por compartilhar conosco esta atividade
 brindando-nos mais uma vez com seu excelente trabalho.

Se a sua escola desenvolve trabalhos como este, venha compartilhar conosco.

Contatos da Representante da 9
 CRE:

Prof
 Márcia Cristina Alves

E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

Twitter: 
@marciacrisalves

Tel.: 94420157

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

blogdeescola
(73)

<COMENTÁRIOS>

Que lindo trabalho! Parabéns!
Postado por 
Regina Bizarro
 em 30/10/2012 07:34

A escola mais uma vez esteve integrada proporcionando aos alunos o aprendizado 
relacionado à cultura nordestina que, por muitas vezes está marginalizada e 
estagnada em nossas mentes. Foi muito bom ver os alunos cantando as músicas de 
Luiz Gonzaga pelos corredores, aprendendo sobre vários homenageados e realizando
trabalhos maravilhosos. Ver a apresentação de cada aluno dando o seu melhor é 
muito bom e nos leva a vislumbrar outros projetos, mesmo com todas as 
dificuldades que passamos(conteúdos pra fechar, Coc, falta de tempo) mas estamos
lá, compromissados na profissão e na alma! Parabéns a todos da escola Nelcy 
Noronha, dos alunos à direçao por mais este projeto que não se apagará de nossas
mentes.
Professora Carla
Postado por 
Carla Maria de Oliveira Ramos
 em 30/10/2012 08:59

A FLINN( Feira Literária Nelcy Noronha)em sua segunda edição, vem mostrar a 
"cara" da nossa escola: integração, trabalho, talento e perseverança na busca 
por uma educação de qualidade. Que a cada ano possamos renovar as nossas forças 
e dar continuidade a esse lindo trabalho!
Um abraço a todos.
Claudia Mayrinck.
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Postado por 
Claudia Mayrinck
 em 30/10/2012 10:29

Parabéns a todos da Escola Nelcy Noronha! Belo trabalho!
Postado por 
Cristiane
 em 30/10/2012 21:14

Vi nesse trabalho mais uma vez a integração entre gerações de professores. Os 
mais velhos mostrando aos mais jovens que eles são nossos sucessores e os mais 
novos mostrando que eles vão dar conta do recado.
Postado por 
CLAUDIA
 em 31/10/2012 18:07
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 01/11/2012
<TÍTULO>
Identidade: Uma Questão de Compromisso

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescola.

As Olimpíadas da E. M. Rosária Trotta se inspirou no espírito coletivo do 
companheirismo e da cooperação para estimular seus alunos a se valorizarem em 
nome da amizade e do respeito m
tuo.

A E.M. Rosária Trotta, da 9
 Coordenadoria Regional de Educação, nos dias 18 e 19 de outubro, ensejou sua 
olimpíada com torneios de queimado e futsal entre seus alunos. Foram duas 
categorias definidas pelas faixas etárias. Os alunos usaram a criatividade na 
escolha e confecção de seus uniformes, não sem antes serem orientados quanto às 
regras de segurança dentro da quadra. Os professores 
Eduardo Cassaro e Alba Valéria 
coordenaram o evento com a proposta e esquema de realização.

[FOTO]

Os objetivos que nortearam este trabalho foram:

Incentivar e divulgar a prática desportiva entre os alunos;

Inserir a prática esportiva ao cotidiano através das competições, não obstante, 
às propostas nos Par
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metros Curriculares Nacionais.

Desenvolver o espírito competitivo com ênfase ao respeito m
tuo, companheirismo e solidariedade.

Uma mascote foi escolhida, o TIGRÃO, personagem carinhosamente criado pelo aluno
Quelber, da turma 1.707, para a ocasião.

[FOTO]

O torneio teve seu início no dia 17, com solenidade formal e apresentações de 
efeito cívico e estético. Após o c
ntico do Hino Nacional, houve apresentação de danças que abrilhantaram o evento,
para o delírio do alunado presente e alegria dos professores organizadores.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Os jogos tiveram início no dia 18, respeitando as tabelas expostas num painel 
específico afixado no mural da escola. Os alunos se apinhavam para verificar os 
dias e horários que suas turmas estariam participando.

Todo o corpo docente assessorou e participou do evento auxiliando e organizando 
o espaço escolar.

[FOTO]

O intuito deste projeto está ligado com a promoção da amizade, do 
companheirismo, da inclusão e da fraternidade, extirpando a intoler
ncia, mal observada entre boa parte dos adolescentes que formam o p
blico-alvo. Fazer a valorização da disciplina fluir pelos meios da consciência e
gerar a necessidade de abraçar uma convivência pacífica e tão importante ao meio
social.

[FOTO]

Os jogos foram realizados em meio a muita cooperação e alegria por todos os 
envolvidos, verificando-se que os objetivos propostos foram amplamente 
atingidos. Agora, o importante é investir na continuidade e foco da proposta 
voltada à construção de uma escola justa, solidária e humana na visão de todos 
os seus integrantes.
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[FOTO]

Parabéns à equipe da E. M. Rosária Trotta pelo trabalho desenvolvido e um 
agradecimento especial à coordenadora Vilma Barbareto por nos enviar esta 
atividade para compartilhar no nosso blog onde
A Revolução Acontece
.

Veja este e outros trabalhos no 
Blog da E. M. Rosária Trotta

[FOTO]

Se a sua escola desenvolve trabalhos como este, venha compartilhar conosco. 

Contatos da Representante da 9
 CRE:

Prof
 Márcia Cristina Alves

E-mail: 
marciacerqueira@rioeduca.net

Twitter: @marciacrisalves

Tel.: 94420157

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 31/10/2012
<TÍTULO>
Sujeitos da Ação

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, protagonismojuvenil, artesvisuais, blogsdeescolas.

A arte de contar histórias nos encanta desde sempre. Na E.M. Reverendo Álvaro 
Reis, da 3
 CRE, os alunos encantam e contam histórias de uma maneira especial. Me 
acompanhem no próximo capítulo!

Há uns dez dias, o país parou para assistir ao final de uma novela de sucesso. 
Até mesmo quem não seguiu os capítulos anteriores, conhecia os personagens e 
viu-se envolvido pelo 
ltimo episódio. Nossa índole humana nos leva a seguir histórias e não 
abandoná-las, ainda mais se forem bem contadas.

A Escola Municipal Reverendo Álvaro Reis pretende em seu projeto político 
pedagógico educar o aluno para a ação consciente sobre a comunidade em que vive,
reconhecendo-se e ao outro com que interage. Na postagem 
Formando Valores através da Cultura Indígena
, podemos ver um pouco deste trabalho.

Agora, vamos conhecer o projeto 
Sujeito da Ação
, realizado pela professora Fabiana Costa da Sala de Leitura da escola. Com o 
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objetivo de incentivar a leitura e a produção textual através da vivências das 
histórias, ela colocou os alunos para envolver-se em todas as partes da produção
de uma fotonovela.

[FOTO]

A fotonovela era um tipo de narração muito famoso na década de 1960 e 1970. 
Publicadas nas revistas mais famosas da época, faziam sucesso entre as leitoras.
As crianças, nativas digitais, adoram a facilidade de produção que a informática
e o acesso à tecnologia proporciona. Eles mesmos podem escrever, fotografar e 
editar suas produções.

A escolha dos temas e a produção dos diálogos ficou por conta da imaginação de 
cada grupo. O 1
 ano, sempre envolvido em fábulas e contos de fadas ficou com 
Enquanto Seu Lobo não Vem
, canção popular na boca dos pequenos.

A turma 1401 resolveu registrar uma das lendas do folclore escolar: 
A Loura do Banheiro
. Assim desmistificam a lenda, ao repensá-la e vivenciá-la teatralmente.

[FOTO]

A aluna Yasmim, da turma 1402, produziu o texto que foi encenado pela turma. 
O Monstro
 é uma narrativa com elementos do universo dos pré-adolescentes e elementos 
fantásticos. Os efeitos especiais também estão presentes.

[FOTO]

A professora Fabiana Costa nos conta o passo a passo: 
Este trabalho foi realizado em etapas específicas para cada grupo, que consistem
em:

- Escolha do texto, contação da história, m
sica e fotografia para o 1
 ano.

- Escolha do texto, contação da história, elaboração do figurino e fotografia 
para o 2
 ano.

- Aula sobre quadrinhos, produção textual, montagem, elaboração do figurino e 
fotografia no 3
 ano.
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- Escolha do gênero, produção textual, escolha dos melhores textos, dos grupos 
de trabalho (atores, figurino, cenário, informática) e fotografia no 4
 ano.

Assim, cada ano de escolaridade pode produzir de acordo com suas habilidades e 
potencialidades. A turma 1301 produziu a fotonovela 
A Dorminhoca
 é de autoria da aluna Marcele.

[FOTO]

O prazer da produção textual com papel social e da leitura de textos produzidos 
por seus pares são grandes incentivadores para a fruição da leitura. As tarefas 
que envolveram a produção das fotonovelas resgatam nossa cultura, desenvolvendo 
a criatividade interpretativa e facilitando a capacidade de ação de cada aluno 
para o sucesso do trabalho. Os sujeitos da ação, nesee projeto, vão continuar 
interagindo na assimilação dos conte
dos e na construção de seus conhecimentos.

Para visualizar todo o projeto e as demais fotonovelas criadas, o blog 
E.M. Reverendo Álvaro Reis
 aguarda sua visita. Confiram as ações dos sujeitos e deixem seu comentário.

[FOTO]

Contate-nos:

angela.freitas@rioeduca.net

twitter 
@angeladario

facebook 
Angela Regina de Freitas

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

O Trabalho ficou ótimo, as crianças gostaram muito de fazê-lo, tanto que o 
trabalho continua, já temos versões quase saindo do forno de contos de fadas e 
fábulas.
Todos querem participar.
 Fica a dica pra quem quiser fazer também.. bjs
Postado por 
Fabiana Fonseca da Costa
 em 10/11/2012 20:10
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 29/10/2012
<TÍTULO>
Criando Hábitos Saudáveis de Alimentação

<TAGS>
Tags: 
família, saúde.
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Os pais são os maiores responsáveis por proporcionar hábitos saudáveis de 
alimentação aos seus filhos, de modo a evitar que adoeçam na fase adulta. 

[FOTO]

Uma alimentação equilibrada atua diretamente no crescimento e desenvolvimento da
criança. Legumes e verduras não podem ficar esquecidos na geladeira.

Quando a criança nasce, o principal alimento de que ela necessita é o leite 
materno, não sendo necessário nenhum outro tipo (como água, sucos, chás, ou 
outro tipo de leite). O leite materno é um alimento completo.

Conforme a criança vai crescendo, a amamentação já pode ser complementada com 
outros alimentos, que vão sendo acrescentados gradativamente. É nesse período 
que a mãe deve estimular seu filho a manter uma alimentação balanceada, 
consumindo alimentos saudáveis como frutas, verduras e legumes e evitando 
alimentos enlatados, frituras, refrigerantes, balas, salgadinhos e outras 
guloseimas. 

[FOTO]

A pir
mide alimentar para crianças orienta o consumo dos diferentes alimentos por 
faixa etária e direciona-os a uma alimentação saudável e equilibrada. Sua 
orientação respeita a necessidade nutricional das diferentes etapas de 
desenvolvimento infantil (Um ano até a adolescência).

Uma alimentação saudável pode evitar problemas nutricionais assim, comprometendo
um crescimento saudável, e bem como evitar o aparecimento de doenças na fase 
adulta, como, por exemplo: hipertensão arterial, diabetes, c
ncer, entre outros.

Segundos alguns especialistas, a rotina dos pais é um dos principais motivos da 
má alimentação e consequente obesidade dos filhos. Pois, na agitação cotidiana, 
os pais oferecem alimentos industrializados mais fáceis de serem feitos, ao 
invés de sucos naturais, legumes e verduras, e isso acaba virando um hábito.

É extremamente importante que os pais deem o exemplo, mantenham hábitos 
saudáveis de alimentação de modo a não comprometer, no futuro, a sa
de de seus filhos.

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal

     e responsável pelo Blog Família do 
Portal Rioeduca.

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net
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Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
tweet

saúde
(45)

família
(2)

<COMENTÁRIOS>

Muito bom o texto! É desde de pequeno que devemos incentivar nossos filhos a 
comerem de tudo e bem!A boa educação começa em casa! Abraços.
Postado por 
Sueli
 em 30/10/2012 15:09

Excelente a matéria sobre alimentação; todos os pais deveriam ler o que você 
escreveu. Parabéns!
                    Beijos,
                             Sueli Rego
Postado por 
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SUELI REGO
 em 04/11/2012 19:47

O ambiente de ensino, ao articular de forma dinâmica alunos, familiares e 
profissionais de saúde, proporciona as condições para desenvolver atividades que
reforçam a capacidade da escola de se transformar em um local favorável à 
convivência saudável.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 03/05/2013 14:50
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 29/10/2012
<TÍTULO>
Olimpíadas da Amizade

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, blogsdeescolas, educaçãofísica, jogos, competições.

Os XXX Jogos Olímpicos, realizados na cidade de Londres, no período de 27 de 
julho a 12 de agosto, foi um dos grandes eventos que marcaram o ano de 2012.
 Aproveitando o tema, a Escola Municipal Azevedo Sodré realizou as Olimpíadas da
Amizade.

Os Jogos Olímpicos são realizados a cada quatro anos e re
nem vários países para disputar uma série de modalidades esportivas.
 As Olimpíadas de 2012 tiveram como tema 
Live is one
 Viva como se fosse o 
nico.
As mascotes do evento foram Wenlock e Mandeville, duas gotas de aço feitas em 
animação de cartoon. 

A bandeira das Olimpíadas é o símbolo da união entre povos e raças, pois seus 
anéis entrelaçados representam os cinco continentes.
 O objetivo das competições olímpicas é estreitar os laços de paz e amizade 
entre os povos.

O Projeto

Ao visitar o blog da Escola Municipal Azevedo Sodré, encontramos registros do 
projeto Olímpiadas da Amizade, desenvolvido ao longo dos meses de agosto e 
setembro, embalado pelo espírito olímpico.
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Baseados no projeto pedagógico de 2012, o objetivo das Olimpíadas da Amizade foi
de promover o desenvolvimento das capacidades e habilidades do aluno, a partir 
da abordagem da cultura corporal.
 Dentro dos quatro pilares da educação trabalhados, a escola teve como metas: 

Aprender a aprender: ampliar os conhecimentos referentes ao tema e à criticidade
dos esportes na sociedade atual.

Aprender a fazer: fazer o elo entre os conhecimentos aprendidos e a ação. 
Identificar as adaptações realizadas nas atividades esportivas.

Aprender a viver com os outros: vivenciar por meio das atividades corporais 
atitudes que aprofundem as virtudes da amizade, perseverança e coragem 
vinculadas ao tema transversal Ética, construindo o respeito e o posicionamento 
crítico diante dos acontecimentos. 

Aprender a ser: possibilitar um repensar das ações vividas nas atividades 
propostas. 

Nota: Retirado do blog da escola

Competições

Os alunos da escola foram divididos em equipes para participar das competições. 
Cada equipe foi representada por uma cor e incluía alunos de todos os anos de 
escolaridade.

As atividades começaram com a eleição
do mascote das Olimpíadas da Amizade para a qual foi realizado
um concurso de desenhos feitos pelos alunos.
Foi escolhida a
baleia Willy que participou de um desfile no dia da abertura das olimpíadas.

[FOTO]

A coordenação da parte esportiva ficou por conta das professoras de Educação 
Física, Ana Lídia e Kristine. As atividades foram realizadas para que se 
desenvolvessem várias habilidades nos pequeninos.
 Dentre elas, podemos citar: pique bandeira, pulando cordas por equipes, corrida
com obstáculos, cabo da amizade, boliche, futlençol, queimado e atividade 
cooperativa.

Os Jogos Paraolímpicos também foram lembrados nas Olimpíadas da Amizade com 
atividades que levaram os educandos a experimentarem sensações e desenvolverem o
aprendizado, descobrindo através de algumas vivências e brincadeiras que ser 
diferente é normal.
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[FOTO]

Ao final, foi realizada a cerimônia de encerramento com entrega de medalhas de 
ouro para todos os alunos. A turma 1501 apresentou uma coreografia no 
encerramento do turno da manhã e no turno da tarde, os alunos da turma 1302 
apresentaram uma coreografia homenageando o Rio de
 Janeiro, Cidade Olímpica de 2016.

[FOTO]

[FOTO]

Os Vencedores

Nas Olimpíadas da Amizade, os vencedores não foram os mais fortes e nem os mais 
rápidos. Os vencedores foram os mais amigos e os alunos deixaram suas
opiniões sobre o que é amizade.

AMIZADE é ser leal e fiel. Ajudar nas piores horas e ter sentimentos bons e ser 
amoroso.
 (Mariana) 

AMIZADE é ajudar uns aos outros. Ajudar quando precisa
 desabafar.
 (Ana Vitória) 

AMIZADE é uma relação entre pessoas que se adoram e que se
 divertem juntas.
 (Pedro Henrique)

Nosso evento foi um sucesso! Transcendeu o estatuto de competição esportiva, 
firmando-se na cooperação. Incorporamos o espírito de união, harmonia, igualdade
e respeito, que pretendemos estender por todos os anos. Afinal, a essência 
olímpica deve permear a essência da vida: superar obstáculos, vencer desafios, 
realizar sonhos e ser feliz!
 ( 
Retirado do blog da escola
)

Assista ao vídeo que mostra alguns momentos das Olimpíadas da Amizade.
[VÍDEO]

Conheça mais sobre este trabalho visitando o blog da E. M. Azevedo Sodré.
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http://www.escolamunicipalazevedosodre.blogspot.com.br/

Professor, o portal Rioeduca é um espaço feito por e para professores. Participe
também! Entre em contato com o 
representante
 de sua CRE para divulgar o blog ou projetos desenvolvidos por sua escola.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Contato:

     Professora Renata Carvalho 
 Professora da rede e representante do Rioeduca, na 2
CRE

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

A Equipe da Azevedo Sodré ficou muito feliz em ver mais um projeto sendo 
divulgado. Parabéns, Renata Carvalho, pela linda postagem. Agradecemos seu 
carinho e atenção!
Postado por 
Claudia Miranda
 em 29/10/2012 21:30
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 23/10/2012
<TÍTULO>
Cineclube divulga

Filmes de Animações de Escolas Cariocas são selecionados

O Festival de Vídeo Estudantil e Mostra de Cinema 
 Guaíba/RS anuncia os vídeos selecionados para a Mostra Estudantil 2012.

Duas animações de unidades que participam do Projeto Cineclube nas Escolas foram
selecionadas pelo 11
 Festival de Vídeo Estudantil de Guaíba (RS).

As Animações selecionadas: 
Jasmin, princesa da Maré
, da E.M. Tenente Antônio João (4a. CRE), e 
Maria-vai-com-as-outras
, da E.M. Burle Max (7a. CRE).

O Festival acontece de 5 a 10 de novembro de 2012, em Guaíba (RGS).
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Parabéns às
 Escolas por mais esse reconhecimento do trabalho criativo de alunos e 
professores
.

Postado por Marcia Valéria

da Gerencia de Mídia-Educação

smemidia@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 22/10/2012
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<TÍTULO>
Livros da 4ª Biblioteca do Professor 2012
Títulos Escolhidos para a 4
 Biblioteca do Professor- 2012
Cante Lá que Eu Canto Cá - Filosofia de um Trovador Nordestino
Autor: Assaré, Patativa do
Editora: Vozes

[FOTO]
A vida como ela é... Em 100 inéditos
Autor: Rodrigues, Nelson
Editora: Nova Fronteira

[FOTO]
Orgulho e Preconceito
Autor: Austen, Jane
Editora: Martin Claret

[FOTO]
Os colegas de Anne Frank
Autor: Coster, Theo
Editora: Objetiva

[FOTO]

     Postado por Marcia Valéria

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 19/10/2012
<TÍTULO>
Festival Cineclube

     O Festival de Vídeo Estudantil e Mostra 
de Cinema 
 Guaíba/RS

     CLASSIFICADOS 2012 MOSTRA ESTUDANTIL 
JUVENIL 
 CATEGORIA LIVRE

     A história que gostaríamos que fosse

     Diretor: Haneloury da Silva

     Cidade: Guaíba /RS

     Entidade: Colégio Estadual Augusto Meyer

     A hora do trabalho escolar

     Diretor: Rafael Silveira da Silva

     Cidade: Guaíba/RS

     Entidade: I. E. Dr. Carlos Augusto de 
Moura e Cunha

     As aparências enganam

     Diretor: Jocimar Barbosa da Silva

     Cidade: Guaíba/RS

     Entidade: E. M. E. F. Rio Grande do Sul

     Campanha: Cuide de uma vida
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     Diretor: Camila Barão de Souza

     Cidade: Guaíba/RS

     Entidade: E. M. E. F. Anita Garibaldi

     Casa bem assombrada

     Diretor: Alex Bruno Lemes Rossoni

     Cidade: Guaíba/RS

     Entidade: Instituto Estadual Gomes 
Jardim

     Crianças para sempre

     Diretor: Gisele Gross Correia

     Cidade: Gramado/RS

     Entidade: Maximiliano Hahn

     Drogas X Vida

     Diretor: Carolina de Moraes Ourique

     Cidade: Eldorado do Sul/RS

     Entidade: E. E. E. F. Sergipe

     Jogo do osso

     Diretor: Bianca Valencio Ehlers

     Cidade: Porto Alegre/RS

     Entidade: Colegio Estadual Piratini

     Maria Gaetana Agnesi

     Diretor: Daiane Gomes

     Cidade: Guaiba /RS

     Entidade: Instituto Estadual Dr. Carlos 
Augusto de Moura e Cunha

     Na sintonia do recreio...

     Diretor: Geiciele Teixeira
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     Cidade: Guaíba/RS

     Entidade: E.M.E.F Rio Grande do Sul

     O poder negativo da bebida!

     Diretor: Gilderl
nia Freire

     Cidade: Guaiba/RS

     Entidade: E. M. E. F. Anita Garibaldi

     O valor da atitude

     Diretor: Jorge David Rocha Soares

     Cidade: Guaíba/RS

     Entidade: Instituto Estadual Gomes 
Jardim

     O valor de uma amizade

     Diretor: GilkderL
nia Freire

     Cidade: Guaíba/RS

     Entidade: E. M. E. F. Anita Garibaldi

     Óleo de cozinha Diretor: Dulcimara 
Barbosa da Silva

     Cidade: Guaíba/RS

     Entidade: E. M. E. F. Rio Grande do Sul

     Pedofilia Diretor: Franciele Zambelli

     Cidade: Guaíba/RS

     Entidade: E. M. E. F. Rio Grande do Sul

     Preconceito

     Diretor: Kerollen Priscila Carvalho

     Cidade: Guaíba/RS

     Entidade: E. M. E. F. Rio Grande do Sul
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     Tudo pode mudar

     Diretor: Amanda Botelho Cavalheiro

     Cidade: Eldorado do Sul/RS

     Entidade: E. E. E. F. Sergipe

     Um 
ltimo suspiro

     Diretor: Carlos Senff

     Cidade: Porto Alegre/RS

     Entidade: Colégio La Salle Santo Antônio

     Uma homenagem ao mestre dos risos, 
Charles Chaplin

     Diretor: Ailson Junior de Oliveira Rosa

     Cidade: Guaíba/RS

     Entidade: E. M. E. F. Anita Garibaldi

     Vários rostos, várias histórias...

     Diretor: Maicon Frois de Menezes

     Cidade: Guaíba/RS

     Entidade: E. M. E. F. Rio Grande do Sul

     MOSTRA ESTUDANTIL JUVENIL 
 CATEGORIA PROPAGANDA EDUCATIVA

     A droga é uma droga

     Diretor: Felipe Deporte

     Cidade: Guaíba/RS

     Entidade: Serviço Social da Ind
stria

     Acidente

     Diretor: Rafael da Rocha Lima

     Cidade: Guaíba/RS
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     Entidade: E. M. E. F. Anita Garibaldi

     AIDS, proteja-se!

     Diretor: Fernanda Macedo

     Cidade: Guaíba/RS

     Entidade: E. M. E. F. Inácio de Quadros

     Álcool e direção: Não embarque nesta 
opção!

     Diretor: Mário Antonio Franzo

     Cidade: Guaíba/RS

     Entidade: Colégio Estadual Augusto Meyer

     Atitude de respeito

     Diretor: Alice Mace

     Cidade: Guaíba/RS

     Entidade: E.M.E.F.Inácio de Quadros

     Bebidas e direção, não combinam!

     Diretor: Vitor Couto

     Cidade: Guaíba/RS

     Entidade: E. M. E. F. Anita Garibaldi

     Bulimia

     Diretor: Vitória S. Pilger

     Cidade: Guaiba/RS

     Entidade: E. M. E. F. Inácio de Quadros

     Bullying

     Diretor: Rosane Lima Alves Rodrigues

     Cidade: Rio Grande/RS

     Entidade: E. E. E. Medio Marechal 
Mascarenhas de Moraes
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     Consumo de energia

     Diretor: Nicole Góes Mandião

     Cidade: Porto Alegre/RS

     Entidade: Colégio La Salle Santo Antônio

     Drogas

     Diretor: Vitor de Lima Laquiman

     Cidade: Guaíba/RS

     Entidade: E. M. E. F. Rio Grande do Sul

     Drogas nem pensar, a vida eu quero 
aproveitar.

     Diretor: Leonardo Garcia Frank

     Cidade: Guaíba/RS

     Entidade: E. M. E. F Inácio de Quadros

     Escreva sua história. Sem preconceito.

     Diretor: Rosane Lima alves Rodrigues

     Cidade: Rio Grande/RS

     Entidade: E. M. E. F. Mate Amargo

     Exploração sexual

     Diretor: Pedro Henrique Lisboa

     Cidade: Guaíba/RS

     Entidade: E. M. E. F. Inácio de Quadros

     Influências

     Diretor: Carolina Picinini Sanches

     Cidade: Porto Alegre/RS

     Entidade: Colégio La Salle Santo Antônio

     Maconha, solução ou problema?
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     Diretor: Gustavo Degani

     Cidade: Guaíba/RS

     Entidade: EMEF Rio Grande do Sul

     Não deveria ser assim!

     Diretor: Dienifer Koszeniewski Correa

     Cidade: Guaíba/RS

     Entidade: E. M. E. F. Anita Garibaldi

     Não seja escravo das drogas

     Diretor: Carolina Sant
Anna de Menezes

     Cidade: Porto Alegre/RS

     Entidade: Colégio La Salle Santo Antônio

     Não use drogas

     Diretor: Guilherme Pereira Oliveira

     Cidade: Guaíba/RS

     Entidade: E. M. E. F. Inácio de Quadros

     Nota 0 para o bullying

     Diretor: Dejair Motta Vieira Junior

     Cidade: Guaíba/RS

     Entidade: Sesi - Serviço Social da Ind
stria

     O amor é algo tão belo na vida das 
pessoas

     Diretor: Nadine Guimarães Baum

     Cidade: Guaíba/RS

     Entidade: E. M. E. F. Anita Garibaldi

     Perigo! Acidentes domésticos

     Diretor: Ramon Laufer Leal
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     Cidade: Guaíba/RS

     Entidade: Sesi - Serviço Social da Ind
stria

     Rebobinando

     Diretor: Monica Carvalho Kaiser

     Cidade: Eldorado do Sul/RS

     Entidade: E. E. E. Fundamental Sergipe

     Sai da máquina!

     Diretor: Anna Carolina Castro

     Cidade: Rio de Janeiro /RJ

     Entidade: Colégio Estadual José Leite 
Lopes - NAVE

     Suquinho legal

     Diretor: Larissa Lima Mendonça

     Cidade: Guaíba/RS

     Entidade: E. M. E. F. Anita Garibaldi

     Tráfico de animais

     Diretor: Vitória Silveira Pilger

     Cidade: Guaíba/RS

     Entidade: E. M. E. F. Inácio de Quadros

     Violência contra a mulher é crime

     Diretor: Ingrid Chagas de Carvalho

     Cidade: Guaíba/rs

     Entidade: Anita Garibaldi

     Violência doméstica

     Diretor: Ana Fernada Goulart Leitão

     Cidade: Guaíba/RS
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     Entidade: E. M. E. F. Anita Garibaldi

     Violência no futebol

     Diretor: Willian da Silva Salari

     Cidade: Guaíba/RS

     Entidade: E. M. E. F Inácio de Quadros

     Viver, significa lutar!

     Diretor: Gabriel Junior da Silva Fraga

     Cidade: Guaíba/RS

     Entidade: E. M. E. F. Anita Garibaldi

     We young

     Diretor: Mônica Silva Worm

     Cidade: Guaíba/RS

     Entidade: E. M. E. F. Anita Garibaldi

     MOSTRA ESTUDANTIL JUVENIL 
 CATEGORIA ANIMAÇÃO

     A copa de 2014 Diretor: Andrei Mikoski 
Rosa

     Cidade: Guaiba/Ri

     Entidade: E. M. E. F. Anita Garibaldi

     A festa de aniversário Diretor: Andréa 
Vargas de Oliveira

     Cidade: Gramado/RS

     Entidade: E. M. E. F. Dr. Carlos Nelz - 
CAIC

     A tragédia vencida! Uma história de 
superação

     Diretor: Lara Wiehe Chaves

     Cidade: Porto alegre/RS
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     Entidade: Colégio Marista Champagnat

     A vida na balada segura ou a vida 
insegura abalada

     Diretor: Tainara da Silva Guimarães

     Cidade: Guaíba/RS

     Entidade: E.M.E.F. Rio Grande do Sul

     Bulling: O terror das escolas

     Diretor: Nathália Ara
jo

     Cidade: Porto Alegre/RS

     Entidade: Colégio Marista Champagnat

     Don
t be a litterbug this summer. Nesse verão não seja sujão.

     Diretor: Luiza de Lemos Arenda

     Cidade: Porto Alegre/RS

     Entidade: Colégio La Salle Santo Antônio

     Informatização e humanização

     Diretor: Arrisson Roberto Pinheiro

     Cidade: Guaíba/RS

     Entidade: E. M. E. F Inácio de Quadros

     Los Branquelos

     Diretor: Victória Cancioneri

     Cidade: Porto alegre/RS

     Entidade: Colégio Marista Champagnat

     Pequenos atos, grandes efeitos

     Diretor: Gabriel Antunes Soares

     Cidade: Guaíba/RS

     Entidade: Sesi - Serviço Social da Ind
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stria

     Preciso de você

     Diretor: Bryan Henrique Cruz

     Cidade: Guaíba/RS

     Entidade: E. M. E. F. Anita Garibaldi

     Salve sua vida!

     Diretor: Matheus Boyusch Teixeira

     Cidade: Guaíba/RS

     Entidade: E. M. E. F. Anita Garibaldi

     Será que vale a pena?

     Diretor: Afeny Lemes Mattos

     Cidade: Guaíba/RS

     Entidade: E. M. E. F. Anita Garibaldi

     Superação e vitória

     Diretor: Larissa Gonçalves

     Cidade: Porto Alegre/RS

     Entidade: Colégio Marista Champagnat

     UFC Diretor: Fernando dos Santos 
Fagundes

     Cidade: Porto Alegre/RS

     Entidade: Colégio Marista Champagnat

     Uma segunda chance de viver

     Diretor: Yasmin Borges Cardoso

     Cidade: Porto alegre /RS

     Entidade: Colégio Marista Champagnat

     MOSTRA ESTUDANTIL INFANTIL

     Amar é saber dizer não!
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     Diretor: Anni Victória Rocha de Souza

     Cidade: Guaíba/RS

     Entidade: E. M. E. F. Anita Garibaldi

     As Missões Jesuítas

     Diretor: Prof
 Carla Maganha Teiga

     Cidade: Guaíba/RS

     Entidade: Colégio Estadual Augusto Meyer

     Egito antigo

     Diretor: Fernanda Mello

     Cidade: Guaíba/RS

     Entidade: E. M. E. F. Anita Garibaldi
Eu
 Palavra Cantada

     Diretor: Prof Maristela Chimendes 
Miranda

     Cidade: Guaíba/RS

     Entidade: Colégio Estadual Augusto Meyer

     Missões

     Diretor: Prof
 Carla Maganha Teiga

     Cidade: Guaíba/RS

     Entidade: Colégio Estadual Augusto Meyer

     Missões jesuítas

     Diretor: Prof
 Carla Maganha Teiga

     Cidade: Guaíba/RS

     Entidade: Colégio Estadual Augusto Meyer

     Na diversão a atitude é tudo!
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     Diretor: Daniela Campos

     Cidade: Guaíba/Ri

     Entidade: E. M. E. F. Máximo Laviaguerre

     O sumiço de todas as mães.

     Diretor: Prof
 Carla Maganha Teiga

     Cidade: Guaíba/RS

     Entidade: Colégio Estadual Augusto Meyer

     Poluição 
 destruição

     Diretor: Camilli Noro Piedra Cueva

     Cidade: Guaíba/RS

     Entidade: E. M. E. F. Anita Garibaldi

     Romeu e Julieta (as diferenças)

     Diretor: Giane Belmonte Manganelli

     Cidade: Porto Alegre/RS

     Entidade: Colégio La Salle Santo Antônio

     MOSTRA ESTUDANTIL JUVENIL 
 CATEGORIA FICÇÃO

     A consciência

     Diretor: Gabriele Ivanoff Santos

     Cidade: Canoas/RS

     Entidade: Unidade de Ensino Paz

     A morte e a morte de Quincas Berro D
água

     Diretor: Pedro Henrique Da Silva Xavier

     Cidade: Porto Alegre/RS

     Entidade: Colégio Estadual Piratini
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     AJM2

     Diretor: J
lia Graboski Viana

     Cidade: Guaíba/RS

     Entidade: E. M. E. F. Anita Garibaldi

     Amor de mãe

     Diretor: Henrique Finatto

     Cidade: Estrela/RS

     Entidade: I. E. E. Estrela da Manhã

     Auto medicação não!

     Diretor: Bryan Henrique Cruz

     Cidade: Guaíba/RS

     Entidade: E. M. E. F. Anita Garibaldi

     Buquê de chaves

     Diretor: Marina Sulzbach Silva

     Cidade: Porto Alegre/RS

     Entidade: Colégio La Salle Santo Antônio

     Canibais

     Diretor: Jéssica Riegel e Murilo 
Medeiros

     Cidade: Guaíba/RS

     Entidade: Colégio Estadual Augusto Meyer

     Cartas

     Diretor: Vitor Mateus Welzel

     Cidade: Ivoti/RS

     Entidade: E. M. E. F. Engenheiro Ildo 
Meneghetti
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     Drogas...

     Diretor: Nadine Baum

     Cidade: Guaiba/RS

     Entidade: E. M. E. F. Anita Garibaldi

     Ela!?

     Diretor: Andréa Vargas de Oliveira

     Cidade: Gramado/RS

     Entidade: Escola Dr. Carlos Nelz - CAIC

     Em nome da amizade

     Diretor: Lidiane Pluczinski

     Cidade: Canoas/RS

     Entidade: Colégio Maria Auxiliadora

     Enquanto você dormia

     Diretor: Jaíne Carvalho de Assis e 
Gabriela Menezes

     Cidade: Canoas/RS

     Entidade: Colégio Maria Auxiliadora

     História do dentinho Diretor: Lucas karr
Osielski

     Cidade: Guaíba/RS

     Entidade: E. M. E. F. Anita Garibaldi

     Idéias ofuscadas

     Diretor: Gabriel Pinto Machado

     Cidade: Canoas/RS

     Entidade: Colégio Maria Auxiliadora

     Imperfeição

     Diretor: Camila Nunes Fernandes
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     Cidade: Canoas/RS

     Entidade: Colégio Maria Auxiliadora

     Menos de um segundo

     Diretor: Manoela M, Gajko de Paula

     Cidade: Mato Grande/RS

     Entidade: Colégio Maria Auxiliadora 
Mentes

     Insanas

     Diretor: Ivanilda Simiano da Rosa

     Cidade: Gramado/RS

     Entidade: E. M. E. F. Mosés Bezzi

     Não preencha vazio com vazio

     Diretor: Francisco Freitas Rosa

     Cidade: Guaíba/RS

     Entidade: E. M. E. F. Inácio de Quadros

     O capitão de longo curso

     Diretor: Maria Eduarda Rocha Jacques da 
Silva

     Cidade: Porto alegre /RS

     Entidade: Colegio Estadual Piratini

     O dilema

     Diretor: NaraGiovania das Neves Janhke

     Cidade: Pelotas/RS

     Entidade: E. M. E. F. Independência

     O poder de uma mega amizade

     Diretor: Paulo André Ilha da Silva

     Cidade: Guaíba/RS
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     Entidade: E. M. E. F. Anita Garibaldi

     O segredo de Anne Ferluci 2

     Diretor: Amanda Pretto

     Cidade: Taquara/RS

     Entidade: Colégio Santa Teresinha

     O sonho

     Diretor: J
lia Morais de Oliveira

     Cidade: Nova Santa Rita/RS

     Entidade: Colégio Maria Auxiliadora

     Palhaçada demoníaca

     Diretor: Ivanilda Simiano da Rosa

     Cidade: Gramado/RS

     Entidade: E. M. E. F. Presidente Vargas

     Quanto mais tosco melhor

     Diretor: Eduardo Ribeiro

     Cidade: Novo Hamburgo/RS

     Entidade: E. E. E. F. Alvino Henrique 
Weber

     Regina quer casar

     Diretor: Nara Giovania das Neves Janhke

     Cidade: Pelotas/RS

     Entidade: E. M. E. F. Independência

     Rendeption

     Diretor: Stephanie Pimentel

     Cidade: Novo Hamburgo/RS

     Entidade: E. E. E. F. Alvino Henrique 
Weber
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     Se eu fosse iInvisível...

     Diretor: Mário Antonio Franzo

     Cidade: Guaíba/RS

     Entidade: Colégio Estadual Augusto Meyer

     Super esquadrão Kito

     Diretor: Gisele Gross Correia

     Cidade: Gramado/RS

     Entidade: E. M. E. F. Maximiliano Hahn

     Todos merecem uma nova chance

     Diretor: Edinelson da Silveira Azevedo

     Cidade: Eldorado do Sul/RS

     Entidade: E. E. E. F. Sergipe

     Tudo muda ...

     Diretor: Camila Barão de Souza

     Cidade: Guaíba/RS

     Entidade: E. M. E. F. Anita Garibaldi

     Two boys and a half girl

     Diretor: Carolina Sacomori Motta

     Cidade: Canoas/RS

     Entidade: Colégio Maria Auxiliadora de 
Canoas

     Uma maça para Bianca

     Diretor: Kellen Cristina Ara
jo

     Cidade: Porto Alegre/RS

     Entidade: Colégio La Salle Santo Antônio

     Velho craque
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     Diretor: NaraGiovania das Neves Janhke

     Cidade: Pelotas/RS

     Entidade: EMEF Independência Vermelho

     Diretor: Hugo Rodrigues Marins

     Cidade: Rio de Janeiro/RJ

     Entidade: Escola Politécnica de Sa
de Joaquim Ven
ncio

     MOSTRA ESTUDANTIL JUVENIL 
 CATEGORIA DOCUMENTÁRIO

     A Cor da Copa é Verde

     Diretor: Aline Ruoso

     Cidade: Porto Alegre/RS

     Entidade: Colégio La Salle Santo Antônio

     A escola em minha vida. Minha vida na 
escola.

     Diretor: Rosane Lima Alves Rodrigues

     Cidade: Rio Grande/Rs

     Entidade: E. M. E. F. Mate Amargo

     Amigos de sorte

     Diretor: Caroline Peglow da Costa

     Cidade: Guaiba/Rs

     Entidade: I. E. E. Gomes Jardim

     O que você está vendo?

     Diretor: Henrique Finatto

     Cidade: Progresso/RS

     Entidade: I. E. E. Estrela da Manhã

     Os jovens na balada
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     Diretor: Paula Di Leone Veissid

     Cidade: Porto Alegre/RS

     Entidade: Colégio N. S. do Bom Conselho

     Parque da redenção: Uma nova visão

     Diretor: Jadde Molossi da Silva

     Cidade: Porto Alegre/RS

     Entidade: Colégio La Salle Santo Antônio

     Pavilhão Canadá

     Diretor: Gustavo Peixoto Marques

     Cidade: Guaíba/RS

     Entidade: I. E. E. Gomes Jardim

     Redação Sergipe

     Diretor: Anita da Silva Santos

     Cidade: Eldorado do Sul/RS

     Entidade: E. E. E. F. Sergipe

     MOSTRA ALTERNATIVA

     Dia 7 de novembro, às 9h, Auditório do 
Campus da Ulbra Guaíba/RS

     As ideias do Titio Heryk

     Diretor: Heryk Slawski

     Cidade: Guaíba/RS

     Cadê meu rango?

     Diretor: George Munari Damiani

     Cidade: São Paulo/SP

     Isso mata!

     Diretor: Yan Caputo Martins
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     Cidade: Rio de Janeiro/RJ

     Jasmin, a princesa da maré

     Diretor: Alunos / Anima Mundi

     Cidade: Rio de Janeiro/RJ
Maria vai com as outras
Diretor: Alunos da Escola Municipal Roberto Burle Marx/ Anima Escola 
Cidade: Rio de Janeiro/RJ 

     O guitarrista no Telhado

     Diretor: Guto Bozzetti

     Cidade: Porto Alegre/RS

     O macaco e o rabo

     Diretor: Marcos Buccini

     Cidade: Recife/PE

     Os sustentáveis

     Diretor: Lisandro Santos

     Cidade: Porto Alegre/RS

     Tsyklus

     Diretor: Márcia Gava

     Cidade: São Paulo/SP

     MOSTRA ALTERNATIVA

     Dia 7 de novembro, às 20h30min , 
Auditório do Campus da Ulbra Guaíba/RS

     Amor proibido

     Diretor: Maciel Brum

     Cidade: Gramado/RS

     Ao seu lado

     Diretor: André Gonçalves Aragão

     Cidade: Aracaju/SE
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     Henrique

     Diretor: Georgia Daniele Ribeiro Campos

     Cidade: Porto Alegre/RS

     taimbezinho - Cambara do Sul 2011

     Diretor: Paulo Ricardo Souza Fraga

     Cidade: Guaíba/RS

     O cubo mágico

     Diretor: Vanderson Feitosa

     Cidade: Diadema/SP

     Os desconhecidos

     Diretor: Eduardo Teixeira

     Cidade: Guaíba/RS

     Vídeo oficial - Expedição centro oeste 
2011

     Diretor: Paulo Ricardo Souza Fraga

     Cidade: Guaíba/RS

     MOSTRA ALTERNATIVA

     Dia 10 de novembro, às 8h30min , I.E.E. 
Gomes Jardim

     A lenda do lobisomen

     Diretor: Fátima V
nia Reis da Rosa

     Cidade: General C
mara/RS

     A ultima jogada

     Diretor: Rafael Silveira da Silva

     Cidade: Guaíba/RS

     De louco todo mundo tem um pouco
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     Diretor: Deniloson de Freitas Flores

     Cidade: General C
mara/RS

     Doc. Cohab|Santa Rita

     Diretor: Lucas Pedruzzi

     Cidade: Guaíba/RS

     Expedição Machu Picchu 2010 - MG 
liberdade vigiada

     Diretor: Paulo Ricardo Souza Fraga

     Cidade: Guaíba/RS

     Expedição Ushuaia 2011 - MG liberdade 
vigiada

     Diretor: Paulo Ricardo Souza Fraga

     Cidade: Guaíba/RS

     Gigantes da alegria

     Diretor: Ricardo Rodrigues

     Cidade: São João de Meriti/RJ

     Itaipu - expedição centro oeste 2011

     Diretor: Paulo Ricardo Souza Fraga

     Cidade: Guaíba/RS

     O Diretor ausente

     Diretor: Nicanor Santos

     Cidade: Porto Alegre/RS

     Quem é Rogério Carlos?

     Diretor: Pedro Bughay Aceti

     Cidade: Porto Alegre/RS

     Roqueiros no pampa

     Diretor: Denilson de Freitas Flores
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     Cidade: General C
mara/RS

     Tapuias e abaunas na terra da luz

     Diretor: Wandemberg Lopes da Silva 
(Becca Lopes)

     Cidade: Rio de Janeiro/RJ

     Postado por Marcia Valéria

     da Gerencia de Mídia-Educação

     smemidia@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 01/11/2012
<TÍTULO>
Valorização da Alimentação Saudável  na Educação Infantil

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

A Creche Municipal Samora Machel está localizada na Rua Leopoldo Bulhões, no 
bairro de Benfica.

As gestoras da Creche, professoras Mabel e Inês, acreditam que a

escola é um espaço privilegiado para a promoção da sa
de e desempenha um papel fundamental na formação de valores, hábitos e estilos 
de vida, entre eles o da alimentação.

[FOTO]

Foco na Alimentação Saudável

As Escolas, Creches e EDIs (Espaços de Desenvolvimento Infantil) recebem a 
orientação do INAD (Instituto de Nutrição Annes Dias) de incluírem em seus 
Projetos Pedagógicos ações sobre Alimentação Saudável. Assim, a equipe gestora 
promoveu o projeto 
Pequenos Mestres-cucas
 com o objetivo de valorizar a alimentação saudável e estimular a aceitação do 
cardápio oferecido pela creche.

[FOTO]

Com um plano de aula din
mico, l
dico e repleto de sabores, os professores realizaram aulas divertidas na quais 
as crianças puderam manipular alimentos e, como 
pequenos mestres-cucas
, prepararam lanches e refeições.

Avaliação

As aulas se tornaram muito animadas, afinal os pequenos participaram do preparo 
de muitas refeições. Acompanhados das educadoras e de todos os cuidados com 
segurança e higiene, as crianças prepararam vitaminas de frutas, bolo de cenoura
e deliciosas saladas.

[FOTO]
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As gestoras e educadoras avaliaram o projeto como um grande sucesso!!! As 
crianças, através de brincadeiras, conversas e histórias, puderam aprender a 
import
ncia de uma boa alimentação.

Pra conhecer ainda mais os projetos dessa Escola Municipal de Sucesso,

     clique no link abaixo:

http://cmsamoramachel.blogspot.com.br/

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o
representante do Rioeduca

 em sua Coordenadoria e participe. *

Contatos:

Rute Albanita

     Professora e Representante Rioeduca.net 
da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: 
@Rute_Albanita

[FOTO]
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projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Achei o projeto muito interessante, pois as crianças tiveram contato direto com 
as atividades! Parabéns a Creche Samora Machel e as diretoras  Mabel e Inês pelo
incentivo à alimentação saudável das crianças da creche.
Postado por 
Renata Lessa
 em 01/11/2012 10:25

Parabéns pelo brilhante trabalho!
Ações como esta enriquecem o dia a dia de nossos alunos e contribuem para o 
Programa de alimentação Escolar.
Nossos alunos merecem!
Postado por 
ROBERTA LOPES
 em 01/11/2012 11:23

Que lindo trabalho!!! PARABÉNS a todos os envolvidos... ficamos orgulhosos por 
este trabalho que também faz parte da Saúde do Escolar.
Postado por 
Jose Luiz
 em 01/11/2012 19:42

O trabalho com alimentos foi um sucesso na creche, atingindo além das crianças, 
as famílias que nos contaram sobre a mudança de comportamento dos pequenos em 
casa. Agradecemos os comentários e incentivo. 
Equipe da Creche Samora Machel
Postado por 
Equipe da Creche Samora Machel
 em 04/11/2012 23:18
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Segunda-feira, 05/11/2012
<TÍTULO>
xxxxxxxxxxxxx

<TAGS>
Tags: 
1ªcre.

Pra conhecer ainda mais os projetos dessa Escola Municipal de Sucesso,

     clique no link abaixo:

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o 
representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe.
 *

Contatos:

Rute Albanita

Professora e Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

     ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: @Rute_Albanita

[FOTO]
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1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 30/10/2012
<TÍTULO>
Feira de Artes, Ciências e Cultura

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, blogsdeescolas, saúde, meioambiente, educaçãofísica.

A Escola Municipal Leitão da Cunha realizou no mês de setembro uma Feira de 
Artes, Ciências e Cultura.
 O evento reuniu atividades que envolveram toda a escola.

Os projetos pedagógicos desenvolvidos ao longo do ano serviram de eixos para os 
trabalhos
 apresentados na Feira de Artes, Ciências e Cultura. 

O projeto 
Gentileza Gera Gentileza
 buscou fazer observações sobre a nossa realidade e estimular, através de 
trabalhos didático e diálogos o desenvolvimento de posturas necessárias para a 
preservação de bons relacionamentos no nosso dia-a-dia escolar e familiar.

Os professores das atividades extraclasses também puderam contribuir na 
exposição de trabalhos durante a feira. O professor Thiago, de Língua Inglesa, 
abordou o projeto 
Gentileza Gera Gentileza
 e também o tema meio ambiente criando com os alunos a árvore da gentileza. O 
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trabalho consistiu em uma árvore toda escrita pelos alunos em inglês usando 
palavras relacionadas ao assunto.

[FOTO]

O projeto 
Bom de Peso
, também
representado no evento,
foi desenvolvido com o objetivo de incentivar a alimentação saudável e a prática
de atividades físicas, alertando sobre a obesidade infantil. 
As fotos deste projeto foram expostas pela professora Jerusa, de Educação 
Física. Os professores Claudio e Flavia, também de Educação Física, expuseram 
fotos de seus trabalhos cotidianos,
abordando atividades coletivas e individuais com seus respectivos objetivos e 
descrições.

[FOTO]

Eu Cuido, Você Cuida, Nós Cuidamos e o Meio Ambiente Agradece
 foi outro projeto pedagógico apresentado. Este projeto, por sua vez, 
teve como objetivo geral estimular a mudança prática de atitudes e a formação de
novos hábitos com relação à utilização dos recursos naturais. 
Dessa forma, favorecer a reflexão sobre a responsabilidade que temos com o 
planeta como um todo, auxiliando para que a sociedade possua um ambiente 
sustentável, garantindo a vida no planeta.

Os alunos, auxiliados por suas professoras, fizeram algumas apresentações e 
expuseram, durante a feira, trabalhos relacionados ao meio ambiente.

[FOTO]

Os pequeninos da Educação Infantil participaram da feira abordando o tema 
Folclore, com suas cantigas de roda.

[FOTO]

Quer conhecer mais sobre o trabalho da Escola Municipal Leitão da Cunha? Visite 
seu blog!

http://leitaodacunha.blogspot.com.br/

Professores e escolas participem também do portal Rioeduca. Entrem em contato 
com o representante de sua CRE para divulgar o trabalho de vocês. Cliquem
 aqui 
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para conhecê-lo e participem!

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Contato:

     Renata Carvalho 
 Professora da rede e representante da 2
CRE, no portal Rioeduca

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet

blogsdeescolas
(402)
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2ªcre
(192)

meioambiente
(95)

saúde
(45)

educaçãofísica
(30)

<COMENTÁRIOS>

Olá, Renata! Adorei a publicação! Obrigada mais uma vez por divulgar nossas 
atividades!bjs Fernanda
Postado por 
fernanda vargas
 em 30/10/2012 08:30

Fe, sempre arrebentando. Parabéns para toda equipe! Bjs
Vanessa- E.M.Benedito Ottoni
Postado por 
Vanessa Costa
 em 30/10/2012 11:36
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 29/10/2012
<TÍTULO>
Ler é Bom Demais!

<TAGS>
Tags: 
4ªcre projetos riodeleitores.

Ler histórias é uma das maneiras de inserir ativamente - a partir do fazer ativo
e intencional do professor - a criança, bem pequenininha, no mundo letrado.
A capacidade e interesse na leitura constrói-se desde bem cedo.
 Ler em voz alta para as crianças é uma ótima atividade para despertar nelas o 
interesse pela leitura. 

O acto de imaginação é um acto mágico. É um sortilégio destinado a fazer surgir 
o objecto em que se pensa, a coisa que se deseja, de forma a dela se apossar.
 (Jean Paul Sartre)

[FOTO]
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Ler promove muitas ações.
 Dentre elas, destacamos algumas bastante importantes: fortalece o contato 
social,
reforça as ligações emocionais,
aumenta as competências linguísticas,
estimula a imaginação,
estimula o sentido de orientação e
amplia os horizontes. Nessa perspectiva, a Escola Municipal Odilon de Andrade 
promoveu uma
Maratona de Leitura
para, assim, consolidar a proposta de formarmos um Rio de Leitores.

[FOTO]

Com o nome 
Ler é Bom Demais!
, a Maratona envolveu toda a escola e
foi um grande sucesso!

Os alunos, juntos com os professores de Artes, elaboraram um cantinho muito 
especial para o Evento: um palco para fantoches, com direito a um jardim de 
livros para degustação depois do teatro de fantoches, da contação e da leitura 
de Histórias. 

[FOTO]

Aliás, a peça foi escrita e encenada por um grupo de alunos do 7
 ano, que usaram bichos de pel
cia para contar a história de 
Reizinho
, um leão criado por uma ovelha. As atividades de leitura continuarão na semana 
que vem, nas salas de aula.

As crianças ficaram bem à vontade nos colchonetes coloridos, assistiram
à peça, ouviram a contação e a leitura de história (Arabela, mimada que só ela),
onde participaram a professora da turma, a Equipe de Direção, alunos de outras 
turmas, PROINAPE e ainda ganharam balas e doces. O evento contou, também, com a 
degustação
 de 100 livros novinhos (ba
) recebidos pelo projeto 
Entre na Roda
 (CENPE-SP/SME-RJ), do qual o prof. André (Sala de Leitura) participa da 
capacitação.

[FOTO]

Enfim, ficamos muito felizes com os resultados e queremos partilhar com todos os
envolvidos com o compromisso em fazer do Rio de Janeiro uma CIDADE DE LEITORES!

Texto: Equipe da Escola Municipal Odilon de Andrade

Parabéns a todos da E. M. Odilon de Andrade por que, através da história, 
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abriram espaço para a alegria e o prazer de ler, para compreender, interpretar a
si próprio e à realidade das 
nossas crianças.

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o 
representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe.
 *

Contatos:

Ana Accioly

     Professora e Representante Rioeduca.net 
da 4
 Coordenadoria Regional de Educação

     anaaccioly@rioeduca.net

     Twitter: @Ana_Acioly

[FOTO]
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4ªcre projetos riodeleitores
(1)

<COMENTÁRIOS>

A Escola Municipal Odilon de Andrade sempre surpreende pela capacidade de seus 
professores e pela confiança que a comunidade deposita nos projetos pedagógicos 
da Escola. O dinamismo imprimido pela atual direção das professoras Iracema, 
Sandra e jaqueline e a dedicação de professores como o André, somado à alegria 
contagiante de novos professores e à experiência de professoras como Angelas, 
Márcia, Mariângela, Déa, Márcio e tantos outros. Na Odilon até os trabalhadores 
da COMLURB estão integrados aos projetos pedagógicos. Tudo isso resume o milagre
pedagógico que se opera naquele espaço privilegiado de produção do conhecimento,
da afetividade e do respeito.
Postado por 
Murilo Andrade
 em 29/10/2012 10:51

Parabéns a todos os professores e a direção, que se comprometeram seriamente com
o objetivo de estimular a formação de leitores e a leitura literária !! A 
caminhada é longa, mas demos os primeiros passos!
Postado por 
Andre
 em 29/10/2012 11:20
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 30/10/2012
<TÍTULO>
Seleção de Educopedistas

[FOTO]

Concurso seletivo 
 Educopédia

Outubro/2012

Prezado(a) professor(a),

Este edital trata da seleção de novos professores educopedistas que desejam 
transformar sonho em realidade.

A Educopédia, plataforma da rede municipal do Rio de Janeiro, é hoje, não só um 
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espaço de aulas digitais, mas um ambiente que contém cursos e ferramentas para a
capacitação de educopedistas, professores e gestores. Com aulas produzidas por 
professores e para professores, conta em toda a sua trajetória com a parceria do
MEC.

Visando ofertar a oportunidade de o maior n
mero possível de professores participar da produção das aulas digitais, para 
atender a novas produções, incluindo o material digital para os novos Ginásios 
Experimentais de Artes e M
sica, a gerência da plataforma 

Educopédia torna p
blico que entre os dias 25 de outubro a 04 de novembro estará aberto o processo 
seletivo para professores que desejam tornar-se produtores de aulas digitais.

Agradecemos o seu interesse.

     Abraços, Equipe Educopédia

CONFIRA O EDITAL NA ÍNTEGRA

FAÇA PRIMEIRO A SUA INSCRIÇÃO! CLIQUE ABAIXO!

PREENCHA O FORMULÁRIO

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 14/11/2012
<TÍTULO>
Meu nome é Giuseppe, mas pode me chamar de Padre José

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, patrono, ncm, realfa.

Twitter: @SinvaldoNSouza

     Facebook/SinvaldoSouza

[FOTO]
tweet
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10ªcre
(292)

patrono
(22)

ncm
(6)

realfa
(4)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a Escola Municipal Giuseppe Melchiore, Padre José.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 05/02/2013 12:54
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 31/10/2012
<TÍTULO>
Pequenas Atitudes para Escrever Melhor

<TAGS>
Tags: 
protagonismojuvenil, leitura.

Uma grande preocupação dos estudantes de hoje é como escrever melhor. Mais do 
que formas e padrões a serem seguidos, é preciso tornar a escrita mais coerente 
com o que se quer abordar. Para isso, há algumas atitudes que podem contribuir 
para a construção de um texto que comunique melhor e seja agradável de ler.

[FOTO]

Escrever é um trabalho que exige prática e leitura. Vamos ver algumas dicas para
melhorar a forma de escrever:

- Use palavras conhecidas, adequadas e escreva com simplicidade. A simplicidade 
é importante para todos aqueles que estão buscando o desenvolvimento na escrita;
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- Para que se tenha um bom domínio, preferir frases curtas;

- Organizar as frases e as ideias, pois é fundamental que o texto fique 
coerente;

- Cuidado e atenção para não mudar de assunto de repente e acabar se 
distanciando do tema sugerido;

- Procure não repetir as ideias, não use palavras demais ou outras coisas só 
para aumentar as linhas e preencher o espaço da folha;

- Fazer uma pequena prévia ajuda a selecionar melhor o que escrever. E a leitura
é uma fonte extraordinária de argumentação;

- Ficar atento à coerência entre todas as partes do texto, pois ela é um dos 
fatores essenciais para se escrever bem;

- Uma boa conclusão é essencial para mostrar a import
ncia do assunto escolhido. Voltar à ideia inicial é uma boa maneira de fechar o 
texto.

Tomar nota de que é fundamental pensar, planejar, escrever e reler seu texto. 
Faça isso com calma. E releia o que escreveu, pois, possibilita que as falhas 
apareçam, inclusive erros de ortografia, acentuação e concord
ncia. 

E, principalmente, não se apegue ao que está escrito. Refaça se for preciso, não
tenha preguiça. Passe tudo a limpo quantas vezes forem necessárias. Pois, 
segundo os escritores, nesta hora saímos do estágio emocional para o estágio da 
razão. Assim, você se sentirá mais à vontade para corrigir quanto quiser, pois 
sabe que sempre poderá voltar atrás.

Então o que você está esperando? Mãos à obra! 

Vamos escrever?!

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal 

e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
tweet
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protagonismojuvenil
(73)

leitura
(14)

<COMENTÁRIOS>

Perecebo claramente a dificuldade que os alunos têm para escrever, isso é 
reflexo das habilidades ñ desenvolvidas plenamente de "ouvir" e "falar". A 
matéria apresenta dicas valiosas e simples, que podem auxiliar no cotidiano! 
Parabéns pela produção! :)
Postado por 
Mara Malheiros
 em 03/11/2012 16:42

Parabenizo a mestra "Del" por tão interessante texto orientador proveniente de 
quem, como nós, educadores, temos como meta o ler e o escrever para a formação 
de um país com cidadãos críticos, conscientes e responsáveis por seus atos! 
Páginas assim enriquecem nosso aprendizado!
Abraço,
Célia Rangel.
Postado por 
Celia
 em 04/11/2012 11:52

Simples, claro e bastante útil. Excelentes dicas para que precisa e/ou gosta de 
escrever. Parabéns!
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Postado por 
Francisco Carvalho
 em 04/11/2012 12:19

Ler para desenvolver o conhecimento e a criatividade, assim é assegurada a boa 
escrita.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 01/05/2013 16:34
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 12/11/2012
<TÍTULO>
Sem Medo de Deixar os Filhos Sozinhos

<TAGS>
Tags: 
família.

Sair para trabalhar e ter que deixar os filhos sozinhos é uma grande preocupação
para a maioria dos pais. Porém, é possível diminuir essa ausência, investindo na
qualidade do tempo em que passamos com eles.

[FOTO]

Os pais podem diminuir o efeito da ausência dando mais atenção aos filhos

Não é fácil deixar os filhos em casa e sair para trabalhar. Que o digam os pais 
que enfrentam a dificuldade, geradora de saudade, culpa e ang
stias diversas.

Porém, é possível para os pais minimizarem os efeitos negativos da ausência, 
porque mais importante do que a quantidade de tempo dedicado aos filhos é a 
qualidade desse tempo.

Alguns pais passam o dia inteiro ao lado das crianças, mas se ocupam de tarefas 
alheias ao pequeno, enquanto que outros, mesmo com poucas horas disponíveis, 
sabem usá-las com sabedoria, fazendo o que interessa ao filho.

Os pais, quando estão com os filhos, podem contar histórias, conversar sobre o 
que ocorreu durante o dia, assistir a um programa de TV apropriado à criança, 
brincar, jogar e até cantar.

É importante também, que participem da vida escolar da criança, visitando o 
colégio, principalmente nas reuniões e festas, conhecendo os professores e 
amigos e mostrando interesse pelo que ele faz e aprende.
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Outra questão essencial é manter um diálogo franco sobre a ausência, para evitar
que se transforme em um problema. As insatisfações são comuns em qualquer 
relação, inclusive entre pais e filhos.

Oferecer uma escuta sincera e afetuosa às crianças é um uma boa alternativa para
minimizar esses sentimentos e transformar a relação entre pais e filhos em uma 
grande amizade.

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal 

e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
tweet

família
(2)

<COMENTÁRIOS>
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Muito boa matéria!Passo por este problema todos os dias, quando tenho que ir 
trabalhar e deixar minha flha com os avós Sou professora d=e trabalho o dia 
todo.Apesar de saber que está bem cuidada sinto uma angústia e pesar de não 
poder estar sempre presente.Gostei muito de ler. Obrigada pelas dicas. Estou 
sempre acompanhando. Abraços da Aninha.
Postado por 
Ana Vanderley
 em 18/11/2012 10:32

Realmente, nós mulheres no  mercado de trabalho, sentimos diariamente essa 
angústia e um sentimento de impotência por passarmos poucas horas ao lado dos 
nossos filhos, mas a qualidade do "estar" com eles compensa qualquer distância.
Postado por 
Taís Ferraz
 em 18/11/2012 20:48

Quando se é mãe, sair de casa para trabalhar e deixar os filhos em casa ou na 
creche é sempre um tormento. Além da culpa por 
abandonar
 a família, essas mulheres sofrem para administrar bem o tempo, que fica cada 
vez mais curto por conta das constantes horas extras e do trânsito 
congestionado.

Porém, esta vida moderna não deve - ou pelo menos não deveria - comprometer o 
vínculo afetivo entre mãe e filho. O tempo de dedicação aos pequenos pode até 
diminuir, mas a qualidade não.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 30/04/2013 18:25
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 01/11/2012
<TÍTULO>
Senta, Que Lá Vem a História!

<TAGS>
Tags: 
4ªcre projetos.

Contar e ouvir histórias assumem a função de despertar sentimentos, provocar, 
instigar, desafiar elas próprias.
 Mesmo sem intenção, acaba também exercendo diferentes papéis na vida tanto de 
quem lê, quanto de quem ouve.
 Mas, para contar uma história é necessário planejar o que se vai contar, saber 
para quem e de que modo vai contar.

Quando pensamos em um 
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texto escrito, sabemos que ele 

segue as normas da língua escrita que são completamente diferentes daquelas da 
linguagem falada.
 No entanto, quando acriança ouve a leitura de uma história, ela introjeta 
funções sintáticas da língua, além de aumentar seu vocabulário e enriquecer seu 
campo sem
ntico. 
Nessa pespectiva, a Escola Municipal Rep
blica do Libano investe em atividades que promovem o hábito de ouvir e ler 
histórias.

[FOTO]

Nossa Maratona de História

Educação Infantil

Painel: Arte e construção

     Através da história dos 
Três Porquinhos
, as crianças recontaram utilizando desenhos.

2
 Ano

Reconstrução da história (Painel)

     Através da história da
Pequena Sereia
, os alunos organizaram em sequência.

[FOTO]

A receação é um dos principais objetivos de se contar histórias. 
Por meio delas podemos, também, enriquecer as experiências infantis, levando a 
adquirir diversas formas de linguagem, ampliando o vocabulário, formando o 
caráter, desenvolvendo a confiança na força do bem, proporcionando a ela viver o
imaginário.

3
 Ano

Painel: Era uma vez...

Certo dia...
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Finalmente...

Através da história do 
Peter Pan
, os alunos dividiram em início, meio e fim.

4
 e 5
 Anos

Painel: Era uma vez

Era uma outra vez

Era sempre uma vez...

Os alunos puderam escolher as histórias livremente e no espaço ao ar livre eles 
desfrutaram da leitura(Piquenique literário).

[FOTO]

Ouvir histórias recreia, distrai, descarregam as tensões, alivia sobrecargas 
emocionais e auxiliam, muitas vezes, a resolver conflitos emocionais próprios,
forma o gosto pela leitura,
cultiva a sensibilidade,
educa e estimula o desenvolvimento da atenção, da imaginação, da observação, da 
memória, da reflexão e da linguagem.

Classe Especial

Sentaram na lona ao ar livre junto com a professora e escolheram uma colega para
fazer a leitura do livro 
O Mágico de Oz
.
Texto:

Roselene Sales -
Professora da Sala de Leitura

Parabéns aos professores da E.M. Rep
blica do Libano por através das atidades desenvolvidas abrirem espaço para a 
alegria e o prazer de ler, compreender, interpretar a si próprio e à realidade 
de seus alunos.

Contatos:
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     Ana Accioly

     Professora e Representante Rioeduca.net 
da 4
Coordenadoria Regional de Educação

     anaaccioly@rioeduca.net

     Twitter: @Ana_Acioly

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o 
representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe. *

[FOTO]

4ªcre projetos
(6)
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<COMENTÁRIOS>

Adorei as atividades , gostei muito do reconstruindo a história.
Parabéns!
Vou fazer com minha turma NCM.
Rosana Rodrigues
Postado por 
Rosana Rodrigues
 em 01/11/2012 14:38
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 07/11/2012
<TÍTULO>
Os Benefícios e Vantagens dos Games

<TAGS>
Tags: 
protagonismojuvenil.

Os games podem trazer uma série de benefícios, tanto físicos como psicológicos 
para aqueles que jogam. 

[FOTO]

Se você é daqueles que gostam de jogar videogame, saiba que está provado que 
jogar pode impulsionar uma série de benefícios psicológicos e motores.

Os benefícios dos jogos eletrônicos foram comprovados em estudos científicos e 
entre eles se destacam a rapidez de raciocínio, a articulação de estratégias, 
melhor condição motora e até cura de doenças mentais.

Antes os jogos eram vilões na luta contra o sedentarismo, hoje os videogames 
modernos com Wii, Xbox e Playstation contam com sensores de movimentos que tiram
qualquer um do sofá.

E, ao contrário do que muitas pessoas dizem sobre os games promoverem o 
isolamento, eles permitem o convívio com um n
cleo de amigos bem maior, pois há os jogos 
on-line
, em que é possível entrar em contato com milhares de pessoas ao mesmo tempo e 
promover uma aprendizagem colaborativa entre os jogadores.

Seguem aqui algumas dicas de jogos educativos mais indicados para os jovens:

[FOTO]
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- Little Big Planet 2

Esse game é educativo e revolucionário. Além de funcionar como jogos de 
plataforma tradicionais, o game pode construir suas próprias fases. Com 
ferramentas e materiais básicos (como papel, vidro, pedra e pano), dá para fazer
quase tudo: montanhas, escorregadores, obstáculos e muito mais. Dá até para 
programar robôs. Pela Internet, é possível compartilhar as fases com os colegas 
e experimentar os cenários bolados por quem joga. Além de envolver lógica e 
programação básica, a ferramenta de construção de fases do Little Big Planet 
funciona como uma de aula de engenharia para qualquer idade.

- Angry Birds Space

Trata-se de um jogo de ação que consiste em utilizar um estilingue para lançar 
pássaros contra porcos, dispostos em estruturas constituídas de diferentes 
materiais. O game foi criado em parceria com a Nasa e também tem como objetivo 
despertar o interesse dos jogadores pela ciência e pela física. Ao todo são 60 
fases com diferentes situações e cenários. O Angry Birds Space, utiliza no 
cenário do jogo o espaço, a gravidade, a atmosfera dos planetas, entre outras 
leis da física que interferem na jogabilidade.

Na versão Space, os passarinhos foram transportados para o espaço, 
evidentemente, e sua trajetória passou a seguir algumas regras de gravitação 
acordadas com as diferentes órbitas dos planetas percorridos ao longo do jogo 
 o que deixou tudo ainda mais atraente para todos os jogadores. Em síntese: o 
game pode ser um ótimo ponto de partida para trabalhar conte
dos como as leis de Newton sobre a gravitação.

- Jogo Up Wii

o Jogo Up Wii vai trazer um incrível aventura nas alturas para dentro de casa. 
Carl, um idoso aposentado, decide amarrar milhares de balões à sua casa e partir
em direção ao mundo perdido dos seus sonhos de inf
ncia. Até que, neste momento, aparece em frente à sua casa Russel, um escoteiro 
de oito anos que já ganhou quase todas as suas medalhas, com exceção da medalha 
de auxílio aos idosos e, por isso, acaba acompanhando Carl nesta divertida 
aventura, conhecendo outros diferentes personagens. 

Baseado neste filme, o Jogo Up Wii vai levar os jogadores para uma jornada 
através das selvas da América do Sul ainda não descobertas. Jogos como esse 
ajudam a desenvolver a coordenação motora, o raciocino lógico e estratégico, o 
espírito investigativo, além de auxiliar na sociabilização em equipe. 

Porém, fique atento e não vá exagerar para que não se torne um vício. Estipule 
um tempo para jogar intercalando com outras tarefas, como estudar, praticar 
esportes e passeios ao ar livre.

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal

e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail: 
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mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
tweet

protagonismojuvenil
(73)

<COMENTÁRIOS>

Interessante matéria, principalmente para quem tem filhos, que vivem conectados 
no mundo dos games!  É sempre bom se atualizar! Parabéns!
Postado por 
Mara Malheiros
 em 09/11/2012 13:41

. É através do jogo que induzimos crianças desde cedo a aprender os principais 
costumes inerentes ao ser humano. Jogos e brincadeiras são importantes para o 
desenvolvimento infantil, já que fazem parte do seu cotidiano desde o início de 
suas vidas. 
Postado por 
Helena(by troia)
 em 05/05/2013 16:03
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--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 02/11/2012
<TÍTULO>
Preparando Cidadãos

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, educaçãoinfantil, creches.

A democracia é um exercício diário de escolhas. É preciso exercitar a capacidade
de decidir o melhor para si próprio e para o grupo. Toda a sociedade é afetada 
por essas escolhas. A Creche Municipal Nosso Cantinho, da 3
 CRE, escolheu formar cidadãos. Confiram!

O processo democrático é baseado na representatividade. São escolhidos, entre 
nossos pares, aqueles a quem daremos um voto de confiança. Cabe aos escolhidos 
cumprir bem esse papel e, a nós, cobrarmos e fiscalizarmos todas as ações nesse 
sentido.
 A Creche Municipal Nosso Cantinho, 
dando continuidade ao projeto Greminho
, realizou suas eleições aprofundando ações para preparar os cidadãos do futuro.

Como tudo que envolve a Educação Infantil, a ludicidade esteve presente, mas as 
crianças sabem que o assunto é sério. Elas elaboraram, em produção coletiva e 
ilustrada, uma carta com as reivindicações que julgaram mais pertinentes às suas
necessidades e demandas.

[FOTO]

Então, partiram para o exercício democrático de escolha de seus representantes. 
Aqui a escrita mostrou todo o seu papel social. Assinar a lista registrando sua 
presença e manifestar sua vontade escolhendo seu representante são alguns 
exemplos da import
ncia da aquisição desse conhecimento, além da carta que registrava seus desejos.
O momento era de compromisso com o próprio futuro. Cada voto depositado na urna 
levava muito mais do que o nome do colega que o representaria. Levava a 
esperança de ver seus pedidos atendidos.

[FOTO]

Mas o processo democrático não termina com o voto na urna. É preciso registrar a
contagem dos votos e definir quem representará a coletividade. Mais um momento 
de aprendizagem da import
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ncia do registro na sociedade. Registro este que deve ser lido, entendido e 
consultado por todos a qualquer momento.

[FOTO]

Também é preciso acompanhar o trabalho dos representantes eleitos. Nas turmas do
Maternal II, as eleitas foram Angelina e Kauanny. Elas terão a missão de fazer, 
valer junto à direção da creche, todos os pedidos registrados na carta. E 
podemos conferir que eles são muito justos e ainda tem um recadinho sobre as 
qualidades do presidente do Greminho.

[FOTO]

Muito bom saber que o nosso futuro está sendo bem preparado para exercer a 
cidadania com responsabilidade. Confiram mais ações da C.M. Nosso Cantinho no 
blog da escola.

[FOTO]

Contate-nos

angela.freitas@rioeduca.net

twitter 
@angeladario

facebook 
Angela Regina de Freitas

[FOTO]
tweet
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3ªcre
(223)

educaçãoinfantil
(100)

creches
(89)

<COMENTÁRIOS>

Que projeto lindo! Adorei a cartinha dos alunos!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 02/11/2012 07:39

Regina, parabéns a vc e aos seus funcionários pelo belo Projeto.
Bjs Vera
Postado por 
Vera Lucia Guedes
 em 02/11/2012 14:41
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sábado, 27/10/2012
<TÍTULO>
Ensaio Geral da Orquestra de Vozes Meninos do Rio

<TAGS>
Tags: 
projetos.
[VÍDEO]

No CIEP General Augusto César Sandino, em Anchieta, a diretora Isabel recebeu 
com muito carinho os 1000 alunos que compõe a Orquestra de Vozes Meninos do Rio 
, para a realização do ensaio geral.

[FOTO]
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Com muita empolgação e animação, os alunos participaram e mais uma vez 
demonstraram muito talento. 

As m
sicas do repertório foram ensaiadas sob a regência do Maestro J
lio Moretzsohn com o auxílio dos professores de m
sica, e coreografadas pelo professor Augusto Maceió, auxiliado pelos professores
coreógrafos.

[FOTO]

M
sicas como Herdeiros do Futuro e La bamba foram uma das ensaidas pelo grupo de 
alunos. Parte do ensaio foi filmado e poderá ser visto no vídeo a seguir.

Preparem os corações para as próximas apresentações da Orquestra de Vozes 
Meninos do Rio, pois já no ensaio a emoção toma conta de todos.

Representante do Rio Educa na E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos

Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

Facebook: Krisna Santos

Twitter: 
@krisnaleone

Telefone: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 30/10/2012
<TÍTULO>
Professora Embaixadora da Educopédia, com Muito Orgulho! (Post transf. blog 

 Professor) 

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, entrevistas, educopédia.
Viviane Ardilha de Lacerda Correa é professora da rede municipal há 20 anos e 
nos 
ltimos 10 anos está trabalhando na Escola Municipal Pedro Américo localizada em 
Jacarepaguá e que pertence a 7
 CRE (Coordenadoria Regional de Educação). Formada em Letras ( 
Literatura/Português) adora
 sua profissão e tecnologia. Desta forma, não poderia deixar de ser a professora
embaixadora da Educopédia na sua escola, com muito orgulho!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]
tweet

 x

7ªcre
(192)

educopédia
(86)

entrevistas
(28)

<COMENTÁRIOS>

Carambaaaaa!!!! Olha ela aí!

Este orgulho é todo nosso!
Vivi, que bom ver seu trabalho sendo reconhecido, você merece pelo esforço e 
compromisso que tem.
Fique sabendo que estou muitíssimo feliz lendo esta matéria. 
Parabéns também a Roberta pelo trabalho de valorização destes profissionais que 
estão no campo fazendo a coisa acontecer!
Viviane é realmente uma grande embaixadora e está fazendo um ótimo trabalho  
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junto com a equipe 100% da EM Pedro Américo. 
Educobeijos pra vocês!
Postado por 
Dilma Vianna guimar
 em 30/10/2012 14:37

Parabéns Viviane Ardilha de Lacerda Correa por ter realizado tão bem seu 
trabalho de embaixadora da Educopédia
Postado por 
Helena(by troia)
 em 28/04/2013 23:14
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 06/11/2012
<TÍTULO>
I Festival Literário, Ecológico e Cultural

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos.

A Escola Municipal Rep
blica da Colômbia está localizada na Barra da Tijuca e atende cerca de 500 
crianças da Educação Infantil ao 5
ano do Ensino Fundamental. Nos dias 17, 18 e 19 de outubro realizou o I Festival
Literário, Ecológico e Cultural.

[FOTO]

Idealizado pelas professoras Lílian Polly da Costa, da Sala de Leitura, e 
Marynês Meirelles, do 3
 ano, o I 
Festival Literário, Ecológico e Cultural da E.M. Rep
blica da Colômbia
reuniu ações ecológicas através do projeto 
Sustentabilidade em Ação
, que iniciou em fevereiro de 2012, e de literatura, por meio do estímulo à 
leitura e aproximação do autor com o leitor. A manifestação cultural, presente 
em todos os momentos, teve o seu apogeu através da apresentação de dança 
folclórica e exposição de arte Naif. 

[FOTO]

[FOTO]
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No primeiro dia, a Escola recebeu a visita do premiado escritor J
lio Emílio Braz, que com mais de cem títulos publicados, contou um pouco sobre a
sua trajetória e respondeu a muitas perguntas dos jovens leitores, que ficaram 
surpresos em saber que aquele era o criador de todos os personagens. 

[FOTO]

No segundo dia, tivemos o show 
Nossos Talentos
. A I FLEC revelou alunos cantores, dançarinos, percussionistas e ginastas. 
Tivemos também a apresentação de ex-alunos, hoje estudantes da escola Sérgio 
Buarque, que apresentaram um n
mero de percussão, sob o comando do voluntário Paulo César e de alunas da 
Academia Le Plié, com um n
mero de hip hop. 

Nossos alunos, sob a direção do m
sico, também voluntário, Márcio Matos, apresentaram a Dança Folclórica Bata do 
Feijão, que conta, através da dança, a história da colheita de feijão pelos 
escravos.

No 
ltimo dia, foram expostos todos os trabalhos realizados durante o ano 
relacionados ao projeto 
Sustentabilidade em ação
. Tivemos a exposição de fotos tiradas pelos próprios alunos, com a percepção da
beleza e crítica ao famoso 
Canal de Marapendi
, que fica no entorno da nossa escola.

[FOTO]

[FOTO]

Acreditando que a Sustentabilidade só acontece quando se é 
socialmente justo, economicamente viável, ecologicamente correto e culturalmente
diverso
, a escola Rep
blica da Colômbia teve a preocupação de dar oportunidades a todos os alunos, 
promovendo a inclusão, na tentativa de ampliar seus horizontes.

[FOTO]

Portanto, fizeram parte também os projetos 
Conta-Reconta
, 
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Poesia na Escola
, 
Cem anos de Jorge Amado
, 
Reciclarte
, 
Horta na Escola
, 
Passeio no Canal com a Ecobalsa
, 
Pé de Livros
, 
Reaproveitamento de Alimentos
, 
Brincando e Reciclando
, 
Arte Naif
, 
Mandalas
 e peças teatrais com as histórias 
A Margarida Friorenta
, de Fernanda Lopes de Almeida, 
O
Pescador
, 
o Anel e o Rei
, da Bia Bedran e um texto sobre os quatro elementos da natureza.

[FOTO]

Nosso objetivo é incentivar as nossas crianças a adotarem uma postura 
sustentável nas suas relações pessoais e com o meio ambiente
, concluíram as professoras Lílian e Marynês.

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

     E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

     RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: 
QUEM SOMOS NÓS?

http://www.rioeduca.net/sobrenos.php
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[FOTO]
tweet

 x

projetos
(334)

7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

QUE PROJETO MARAVILHOSO!!!!
Postado por 
Grasiele Fernandes
 em 06/11/2012 23:03
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 08/11/2012
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<TÍTULO>
Viajando pelo Mundo da Leitura

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos.

A
 Escola Municipal Roberto Burle Marx está localizada em Jacarepaguá e atende 
cerca de 600 alunos da Educação Infantil ao 9
ano do Ensino Fundamental. A unidade escolar participou ativamente da Maratona 
de Histórias, que aconteceu em todas as escolas da rede municipal no mês de 
outubro.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]
tweet

 x

projetos
(334)

7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>
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Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 05/11/2012
<TÍTULO>
Seu Filho Falta à Aula?

<TAGS>
Tags: 
família.

O acompanhamento da família é fundamental para que os alunos não faltem à escola
e percam momentos de troca e de aprendizagens, prejudicando o seu 
desenvolvimento.

[FOTO]

Se diante de qualquer problema que aconteça, como mudança de tempo, um feriadão,
uma ameaça de dor, você acha que não deve mandar seu filho para escola, saiba 
que a presença diária em sala é tão importante quanto nos dias de avaliação.

Ao faltar à escola, o aluno perde momentos importantes de troca, de 
aprendizagens, sequência dos conte
dos e acaba prejudicando o seu desenvolvimento.

A escola é um local privilegiado de aprendizagens e de desenvolvimento. É lá que
o aluno, a partir dos conhecimentos que ele constituiu na família e na 
comunidade, apropria-se de outros saberes, de outras formas de pensar e explicar
o mundo.

A escola é importante, porque contribui para a formação de um ser humano que 
reflita, seja crítico e faça interferências no mundo em que ele vive de modo 
mais consciente.

[FOTO]

Ao faltar à escola, o aluno perde momentos importantes e acaba prejudicando o 
seu desenvolvimento.

Visando sanar essas questões de infrequência, o Ministério P
blico do Estado do Rio de Janeiro implantou o FICAI (Ficha de Comunicação de 
Aluno Infrequente) na rede p
blica de ensino do Município do Rio de Janeiro.

O projeto é desenvolvido da seguinte forma: se o aluno faltar dez dias seguidos 
ou alternados sem avisar a direção escolar, a escola entra em contato com a 

Página 3185



RIOEDUCA 2
família para saber o motivo da sua ausência. Caso não consiga contato com os 
familiares para que o estudante volte às aulas, a escola deverá preencher uma 
ficha com essas informações e enviar por e-mail ao Centro de Referência do 
projeto. Em seguida, o aluno e os pais são notificados para participarem de uma 
entrevista com os conselheiros tutelares, quando são feitas as considerações 
pertinentes.

Os pais e alunos são aconselhados sobre a conduta adequada a ser seguida e 
também são informados sobre as consequências de uma segunda queixa da escola. 
Além disso, quando necessário, são aplicadas medidas protetivas, previstas no 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Todos os casos não resolvidos são 
encaminhados ao Ministério P
blico, especialmente os de maior urgência, como as situações de descumprimento 
de direitos fundamentais das crianças e adolescentes, bem como os atos 
infracionais praticados dentro da escola.

É preciso que os pais fiquem atentos para que seu filho não falte por qualquer 
motivo. Converse mostrando que esta é uma fase que ele está vivenciando e que 
suas faltas irão prejudicá-lo. Estimule-o sempre a frequentar a escola com 
responsabilidade e compromisso.

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal

e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
tweet
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família
(2)

<COMENTÁRIOS>

A falta faz com que a criança perca a sequência de ensino dos conteúdos. 
Postado por 
Helena(by troia)
 em 05/05/2013 17:22
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 14/11/2012
<TÍTULO>
Algumas Dicas Para Escolher a Profissão

<TAGS>
Tags: 
protagonismojuvenil.

[FOTO]
A escolha da profissão talvez seja uma das decisões mais importantes que alguém 
tenha de tomar, pois sua vida financeira dependerá dessa escolha e você 
certamente estará apostando todas as suas fichas nela.

[FOTO]
tweet
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protagonismojuvenil
(73)

<COMENTÁRIOS>

Excelente dicas. Parabéns Delfina. bjão
Postado por 
MONICA FONSECA
 em 14/11/2012 19:49

Adorei , as dicas parabéns diva , vc está arrasando !
Postado por 
Marie Mariah
 em 15/11/2012 09:10

Muito boa as dicas para os jovens! Adorei! Estou sempre por aqui acompanhando as
novidades! As vezes não consigo colocar os comentários, hoje consegui!Parabéns, 
seus textos estão muito bons! E utilizo muito com meus alunos e pais. Bjs
Postado por 
Adriana
 em 15/11/2012 10:47

Parabéns pelos textos! Estou adorando esse novo espaço! Muito bom! Acompanho seu
blog e agora também estou sempre por aqui! Dicas ótimas para passarmos para os 
filhos e pais.Até para mim...Abraços
Postado por 
Fatima Costa
 em 15/11/2012 14:37

Algumas pessoas já sabem desde muito cedo o que querem fazer da vida e que 
carreira e profissão seguir. Contudo, essa não é a realidade para a maioria dos 
estudantes, muitos chegam ao ponto de não ter ideia sobre qual carreira prestar 
já na época de inscrições para o vestibular.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 30/04/2013 18:27
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 19/11/2012
<TÍTULO>
O Que Fazer Quando Seu Filho Fica em Recuperação

<TAGS>
Tags: 
família.

O período das aulas está chegando à reta final, porém muitos alunos terão que 
enfrentar uma jornada extra até o fim do ano: a Recuperação ou Segunda Época.

[FOTO]

A Recuperação é uma ajuda direta e personalizada realizada pelo professor. Com 
ela, em pouco tempo o aluno tem mais condições de ficar no mesmo ritmo dos 
demais, reparando algumas falhas que, de outra forma, persistiriam no futuro.

Para tirar proveito da oportunidade, crianças e adolescentes devem fazer um 
esforço extra de estudos. Cabendo também aos pais colaborarem investigando as 
razões do mau desempenho escolar de seus filhos e participando de uma forma 
efetiva nessa recuperação. 

Não existe um diagnóstico universal para as notas vermelhas. Mas elas sinalizam 
que o aluno não cumpriu os objetivos previstos no currículo.

Falta de atenção, dificuldades de aprendizagem, excesso de faltas, preguiça e 
até problemas de relacionamento na escola ou em casa fazem parte da lista dos 
fantasmas que prejudicam os boletins. 

Para identificar os fatores de risco, é preciso atenção por parte dos pais, que 
precisam estabelecer um pacto de comprometimento com a educação dos filhos.

O período de recuperação, em geral, é curto e precisa ser aproveitado ao máximo.
Para isso, é necessário estabelecer horários para estudar, assim como viagens, 
passeios e acesso à internet devem ser controlados. Explique as razões do 
cronograma ao seu filho e mostre que o sucesso na escola exige dedicação por 
parte dele. É uma forma de impor limites e mostrar que a falta de dedicação nos 
estudos tem um preço.

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal

e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net
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Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
tweet

família
(2)

<COMENTÁRIOS>

Filhos em recuperação na escola é um problema e deve ser encarado como tal. O 
que aconteceu para ele não passar de ano por média? Suas notas são baixas em 
quais matérias? Investigue o assunto e converse com seu filho, outros pais, 
professores e diretora da escola caso isso seja necessário. 
Postado por 
Helena(by troia)
 em 30/04/2013 18:30
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 06/11/2012
<TÍTULO>
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Aliadas da História na ONHB

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescola.

É com muito orgulho e grande satisfação que compartilho aqui a participação das 
alunas Sara, Tuanny, Roberta e da professora de história Ana Paula da E. M. 
Alzira Araujo, 9
 CRE, na 4
 Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB) em sua fase presencial que foi 
realizada na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

[FOTO]

Para nos contar a trajetória que levou as meninas da E. M. Alzira Ara
jo à final desta olimpíada, nada melhor do que a própria professora Ana Paula, 
em um depoimento emocionante que nos mostra a garra e a vontade de um pequeno 
grupo para alcançar grandes vitórias.

[FOTO]

Professora Ana Paula com as alunas Tuanny, Sara e Roberta.

A epígrafe escolhida pela equipe Aliadas da História para o jornal preparado 
durante a 4
 fase da 
4
 Olimpíada Nacional em História do Brasil 
(2012) reflete os objetivos que tinha em mente quando convidei três alunas do 9
 ano da E. M. Alzira Araujo a participarem da competição. Nas palavras de 
Machado de Assis, autor da frase em questão, 
a vida sem luta é um mar morto
, ou seja, nada acrescenta, nada produz, nada inspira... Lutar aqui significa 
subverter, questionar, incomodar, surpreender. Significa mostrar a possibilidade
de construir histórias de sucesso em que, muitas vezes, se acredita ser 
impossível ou, ao menos, pouco provável
. 

[FOTO]

Momentos na UNICAMP

As inscrições na ONHB são permitidas para alunos de 8
 e 9
 anos do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio. Evidentemente, alunos de 
Ensino Médio possuem maior probabilidade de chegarem a final. Esta por si só já 
era uma dificuldade para as alunas 
Roberta Brandão 
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(1902), 
Sara Rocha 
(1904) e 
Tuanny Bad
(1904), componentes da equipe. Além de outras relacionadas às trajetórias e aos 
graus de formação das fortes equipes de todo o Brasil com as quais competiam. 
Contudo, dentre as mais de 10 mil equipes inscritas, as Aliadas da História 
estiveram entre as 300 finalistas, selecionadas pela soma de pontuação após 5 
etapas de questões e tarefas com alto nível de complexidade, baseadas em fontes 
históricas e que exigiam bastante de alunos pouco habituados à análise crítica 
de textos e imagens de época
.

[FOTO]

Tuanny, Mauricélia, Roberta, Sara e Ana Paula.

Diante dos obstáculos, a presença na final já deve ser considerada uma vitória 
para estas meninas que se sentiam mais felizes a cada etapa vencida. Aliás, 
foram preparadas desde o início (pela professora, que mesmo com esperanças não 
queria decepcioná-las) para conseguirem vencer apenas algumas etapas, o que já 
seria muito bom, dada a dificuldade das provas. Não foi o que ocorreu. Em meio a
muitos temas desconhecidos, mapas e textos de difícil compreensão e algumas 
horas de pesquisas, via internet principalmente 
 o que é uma proposta central da ONHB, já que 5 das 6 fases são on-line, além 
dos textos sugeridos também estarem disponíveis virtualmente 
 foram realizando descobertas e vivendo a experiência de ler, refletir, debater 
e construir algo novo. O resultado da 5
 fase, divulgado no dia 22/09, provou que o esforço havia valido a pena. Esforço
iniciado ainda em abril, quando comentei com Sara a respeito da competição e, 
juntas agregamos Roberta e Tuanny ao desafio. Pedi que pensassem com cuidado se 
realmente gostariam de enfrentá-lo e se achavam (como eu) que teriam a 
responsabilidade e a capacidade de investir neste projeto. Elas concluíram que 
sim, fizeram as inscrições, se responsabilizaram por toda a parte burocrática 
inicial e, a partir do dia 20/08, quando foi divulgada a 1
 fase de provas e tarefas, se envolveram na competição
. 

[FOTO]

Momentos na UNICAMP

Não me decepcionaram quanto à responsabilidade e à capacidade. Realizaram ótimas
leituras e interpretações, enviaram tudo o que era exigido em dia e não 
arrefeceram quando a produção de uma gazeta se uniu a questões de alta 
complexidade para serem feitas em uma semana, tarefa que parecia muito difícil 
de ser cumprida. Bem, o resultado já sabemos. A equipe participou da final da 
ONHB realizada na 
Universidade Estadual de Campinas 
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nos dias 20 e 21 de outubro de 2012. Foram bem-sucedidas na prova final, toda 
discursiva e baseada em imagens retiradas de arquivos históricos (trabalho 
difícil para muitos professores, diga-se de passagem), mas não chegaram a ganhar
medalhas de ouro, prata ou bronze. Ganharam sim a medalha e o certificado de 
menção honrosa conferidos às 300 equipes que chegaram à fase final presencial
. 

Ganhar ou perder, neste caso, simplesmente não importa. Importa, sim, a 
disposição para enfrentar os desafios, a descoberta do novo, o mergulho em novas
experiências e, sobretudo, a comprovação de que é possível construir algo 
diferente do esperado, surpreender, inspirar e subverter, no melhor sentido 
machadiano de compreensão do verbo lutar. Por este 
ngulo, o fracasso não existe. Afinal, cada passo rumo à vitória, cada obstáculo 
vencido, já é a própria vitória em si. A vitória contra a estagnação, o des
nimo, o impossível, o inesperado... O exemplo de que ter foco, objetivo, estudar
e se dedicar compensam, foi dado. Este era nosso objetivo principal
.

[FOTO]

Professora Ana Paula e diretora Mauricélia França

Aproveito para agradecer a todos os que torceram pelo sucesso das Aliadas da 
História, em especial a toda carinhosa equipe de funcionários e professores da 
E. M. Alzira Araujo. Agradeço também à diretora 
Mauricélia França 
e à diretora-adjunta 
Jane Brandão 
pelo apoio e incentivo dados ao longo de todos estes meses de trabalho e à 
Márcia Cristina Alves, representante do Rioeduca.net/9
 CRE, pelo empenho incansável em conseguir financiamento para que nossa equipe 
pudesse estar presente na fase final da ONHB em Campinas. Neste sentido, 
agradecemos a SME nas pessoas: do Subsecretário de Novas Tecnologias Rafael 
Parente e de seu assessor Maurício Pinto e equipe pelas passagens aéreas e a 
hospedagem sem as quais a viagem seria inviável
.

[FOTO]

Rafael Parente, Maurício Pinto, Márcia e alunas da E. M. Alzira Ara
jo

Por fim, agradeço à 
Sara, Roberta e Tuanny 
que toparam participar da aventura de uma professora que quis fazê-las sonhar 
mais alto. Objetivo que tenho com todos os meus alunos, mesmo quando eles, por 
in
meras razões (econômicas, sociais, políticas...), sequer compreendem o que isto 
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significa. Estes agradecimentos devem ser estendidos aos pais destas meninas, 
por terem incentivado desde o início seus (nossos) voos. Sem seus incentivos, as
horas de estudo até tarde da noite, as chegadas à escola antes do horário e a 
viagem a Campinas não seriam possíveis
.

Que estas meninas, e todos os nossos alunos, tenham futuros brilhantes! Ou, ao 
menos, tenham futuros! É por isto que a educação, tão desvalorizada e 
secundarizada, vale a pena
.

Ana Paula Barcelos

     (Professora de História da E.M. Alzira 
Araujo e orientadora da equipe Aliadas da História)

Parabéns meninas, parabéns professora Ana Paula por acreditar e lutar, essa foi 
a sua grande vitória e exemplo a todos!

Visite o 
Blog da E. M. Alzira Ara
jo 
e conheça outras atividades que a escola vem

 desenvolvendo.

Venha participar você também deste espaço. 

Compartilhe conosco uma atividade que a sua escola realizou.

Contatos da Representante da 9
 CRE:

     Prof
 Márcia Cristina Alves

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

     Tel.: 94420157

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

blogdeescola
(73)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns Professora Ana Paula pelo belo trabalho e grande incentivo a essas 
alunas!
Postado por 
Claudia Mayrinck
 em 06/11/2012 08:19
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 08/11/2012
<TÍTULO>
Homenagem aos Professores Alfabetizadores

<TAGS>
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Tags: 
9ªcre.

No 
ltimo dia 30 de outubro, a 9
 CRE prestou uma homenagem aos professores alfabetizadores que fizeram a 
diferença em 2011. Diferença na ALFABETIZAÇÃO dos nossos alunos. Eles fizeram 
com que seus alunos aprendessem a olhar o mundo de outra forma: através da 
leitura e da escrita.

[FOTO]

O evento, que foi dirigido pela professora Sandra Cristine da GED, homenageou os
melhores resultados das avaliações do ALFABETIZA RIO 2011 (1
 ano) e PROVA RIO (3
 ano) e foram representados pelas professoras regentes das turmas de 1
 e 3
 ano que obtiveram resultados de qualidade e o melhor desempenho da 9
 CRE.

[FOTO]

No evento contamos com as ilustres presenças:

Professor José Mauro Silva, Coordenador da 9
 CRE; 

Professora Rita Simone, Gerente da GED 9
 CRE; 

Professores Alexandre Rodrigues e Ana Cristina Possidonio, Assistentes da GED 9
 CRE;

Professoras Regina, Ana Clara Chaia, Paula Chabudé
e Ana Maria que fazem parte da GED 9
 CRE; 

Professora Marli, Ouvidora da 9
 CRE; 

Professora Julimar, Gerente da GIN da 9
 CRE;

Professora Elisabete da CED, que faz o acompanhamento das Escolas; 

Professora Ana Cristina, Gerente da GEF (Gerência do Ensino Fundamental); 

Professora Tereza Bravos; 

Professora Márcia Alves, Representante do Rioeduca 9
 CRE; 
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Os diretores das escolas que obtiveram o melhor desempenho nas avaliações 
externas; 

Os professores alfabetizadores de melhor resultado; 

Professora Helenice, diretora da E. M. Presidente Arthur Bernardes, que nos 
cedeu o espaço para esta homenagem.

Na abertura da homenagem tivemos a execução do HINO NACIONAL com o CORAL NOVA 
GERAÇÃO dos alunos da E. M. Rubens de Farias Neves, sob a regência da professora
de m
sica Lilian.

[FOTO]

Em seguida tivemos a fala do nosso coordenador José Mauro e da nossa gerente da 
GED professora Rita Simone, que parabenizaram as professoras pela conquista 
alcançada e pelo destaque entre os professores da 9
 CRE.

[FOTO]

Contamos com a apresentação do CORAL DE FLAUTAS dos alunos da E. M. Floriano de 
Brito, sob a regência da professora Andressa.

[FOTO]

As Professoras homenageadas foram:

[FOTO]

[FOTO]

Kátia Esteves Lucas - E. M. Professora Orminda Rodrigues; 

Solange de Souza Santos - E. M. Atenas; 

Patrícia Franco de Carvalho - E. M. Jardim Guararapes; 

Cristina da Silva Pereira - E. M. Castro Alves; 

Simone de Oliveira Henrique - E. M. Castro Alves; 

Márcia dos Santos Paschoal - E. M. Mafalda Teixeira de Alvarenga; 

Fernanda Rangel Rodrigues - E. M. Raymundo Corrêa; 
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Mérilin Ribeiro dos Santos - E. M. Raymundo Corrêa; 

Simone Santos Prado Veronese - E. M. Raymundo Corrêa; 

Vanderléia Borges do Rozário - E. M. Tenente Góes Monteiro; 

Sessily Martins Menezes de Carvalho - E. M. Floriano de Brito; 

Kátia Tavares da Silva - E. M. Manuel Said
Ali; 

Rosely do Socorro Pinheiro Monteiro - E. M. Augusto Vasconcelos; 

Luciene Bezerra Campista - E. M.Tóquio; 

Bianca Suzano Lima Sales - E. M. Benjamin Franklin; 

Daysi de Oliveira Teixeira - E. M. Fábio Cesar Pacífico; 

Aline Vieira Alves Monteiro - E. M. Apolônio de Carvalho; 

Elaine Oliveira de Andrade Dunga - CIEP Eng. Wagner Gaspar Emery; 

Ana Paula Baptista da Costa - CIEP Clementina de Jesus; 

Maria Helena Teixeira da Silva Gomes - E. M. Professor Gonçalves; 

Miriam Neves Fonseca do Nascimento - CIEP Armindo Marcílio Doutel de Andrade; 

Irani Regina Santos Lima - CIEP Armindo Marcílio Doutel de Andrade.

Ao final das premiações, a professora Vanderleia foi convidada a fazer um relato
em homenagem ao seu trabalho de alfabetização na E. M. Tenente Góis Monteiro.

[FOTO]

As professoras foram convidadas a assistirem um clipe feito pela professora 
Alessandra da GED em homenagem a elas.

[VÍDEO]

Em seguida, foram homenageadas também as diretoras das escolas 

E. M. Mafalda Teixeira de Alvarenga pelo resultado de excelência na 9
 CRE - Alfabetiza Rio em Alfabetização e Matemática e 1
 Lugar em Língua Portuguesa -, e a 

E. M. Raymundo Correa - Alfabetiza Rio 2011 e Prova Rio: desempenho de qualidade
nas duas avaliações (1
 e 3
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 ano).

[FOTO]

O fechamento da homenagem foi feito pelo CORAL DE ALUNOS da E. M. Rubens de 
Farias e pelo CORAL DE FLAUTAS da E. M. Floriano de Brito como podemos ver a 
seguir.

[VÍDEO]

[VÍDEO]

Venha participar você também deste espaço. 

Compartilhe conosco uma atividade que a sua escola realizou.

Contatos da Representante da 9
 CRE:

     Prof
 Márcia Cristina Alves

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

     Tel.: 94420157

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 20/11/2012
<TÍTULO>
A Primeira Infância Completa Chegou à Creche Gercinda Rosa Fonseca

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, pic.

O Programa Primeira Inf
ncia Completa (PIC) chegou de forma inovadora
à Creche Gercinda Rosa Fonseca para fortalecer vínculos entre família e 
instituição. O primeiro encontro foi marcado com muito entusiasmo e alegria 
pelos pais.

     A Creche Municipal 05.15.604 Gercinda 
Rosa Fonseca, localizada a Rua São Fernando, s/n
, no Complexo do Fubá,
bairro Cascadura, iniciou o PIC (Primeira Inf
ncia Completa) no mês de setembro deste ano,
tendo a equipe preparado com carinho este primeiro encontro que foi marcado
com muita alegria e entusiasmo pelos pais.

Optamos por trabalhar de forma l
dica, apresentando o programa aos pais e proporcionando momentos de acolhimento,
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sempre objetivando estabelecer vínculos entre família e instituição para que 
seja um momento de oportunizar ações positivas para todos
, relata a diretora, professora Clauzete Nogueira.

Na escola de Pais, com o objetivo de desenvolver o interesse pela leitura e 
estimular
 a contarem histórias para seus filhos de forma prazerosa, foi feita uma 
dramatização com todos 
os pais partindo da história da Branca de Neve, onde a participação de todos foi
ativa e muito alegre.

[FOTO]

     Partilha teórico-prática

Depois da experiência de dramatização com todos os pais, a equipe da Creche 
resolveu criar uma oportunidade de partilha teórico-prática.

Viabilizando a import
ncia da reunião de pais, e que nela haja uma troca de experiências
 de uma forma l
dica, pretende-se que os pais entendam e percebam o porquê da atitude e do 
trabalho do educador, não de uma forma 
maçuda
, mas de uma forma inovadora e prazerosa valorizando sempre o trabalho feito de 
forma simples, muitas vezes com material reciclado
, diz a diretora, professora Clauzete Nogueira.

[FOTO]

Assim, resolvemos criar estratégias l
dicas e de comunicação fácil
, diz a diretora.

E continua: 
através de confecções de trabalhos manuais e atividades que também são 
desenvolvidas pelas crianças, com
 apresentação da informação de forma bastante prazerosa, os pais, de uma forma 
mais interessante, compreendem a vivência diária de seus filhos na creche
.
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     Objetivos da Reunião de Pais

Segundo a Creche Gercinda, os principais objetivos de uma reunião de pais são:

Promover o contato social e a interação entre escola e comunidade;

Veicular a troca de informação na educação e desenvolvimento do aluno; 

Apoiar social, pessoal e emocionalmente a família;

Criar redes de colaboração que permitam o trabalho em equipe, com objetivos 
comuns e desenvolvendo a valorização pelos direitos da criança;

Proporcionar assistência aos pais com o intuito de fortalecer o sistema 
familiar;

Facultar ações de formação parental que possibilite adquirir competências no 
sentido de apoiar a criança em casa em um ambiente letrado.

[FOTO]

Agradecemos a diretora Clauzete Nogueira pelos relatos desta publicação
e desejamos que este programa
venha solidificar ainda mais
 as interações de amizades, estabelecendo vínculos entre família e instituição,
fortalecendo todos os objetivos da Creche Municipal Gercinda Rosa Fonseca.

Visite o blog da 
Creche Municipal Gercinda Rosa da Fonseca 

Escolas e professores participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e/ou atividades que 
impactaram a aprendizagem de seus alunos.

Clique 
aqui
 para saber o e-mail do seu representante. 

Acompanhem e comentem nos blogs das Escolas da Rede Municipal de Educação da 
Cidade do Rio de Janeiro.

Representante do Rioeduca na 5
CRE _ Professora
 Regina Bizarro

Twitter: @rebiza / Facebook: rebiza

E-mail: 
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reginabizarro@rioeduca.net

[FOTO]

5ªcre
(268)

pic
(1)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 16/11/2012
<TÍTULO>
Encontro de Maratonas na 5ª CRE

<TAGS>
Tags: 
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5ªcre.

O Encontro de Maratonas de Histórias na 5
 Coordenadoria Regional de Educação homenageou a escritora Sylvia Orthof no dia 
25 de outubro, sexta-feira, reunindo dezenas de professores das Salas de Leitura
muito entusiasmados.

     A 8
 Maratona de Histórias da Rede Municipal foi um sucesso! Na 5
 CRE, o Encontro de Maratonas de Histórias aconteceu dia 25 de outubro, sexta 
feira, com muita alegria e otimismo E

ste ano, a homenageada foi
a escritora Sylvia Orthof. Dezenas de professores das Salas de Leitura trocaram 
experiências e participaram da palestra dinamizada pelo Editor/Professor José 
Luiz Prado.

[FOTO]

Além dos professores das Salas de Leitura, participaram deste encontro as 
professoras Katia, Tatiane e Sirléa, todas excelentes profissionais da GED/5
CRE, além da professora Evanilda Negreiros, chefe da GED. Estava presente, 
também, a representante do Portal Rioeduca na 5
CRE, professora Regina Bizarro, acompanhando e registrando todo o evento.

Thof, thof, thof... Coisas de Sylvia Orthof

Abrindo este encontro, o professor José Luiz Prado, editor da editora Rovelle, 
proferiu a palestra 
Thof, thof, thof... Coisas de Sylvia Orthof
, numa homenagem justa à escritora pelos seus 80 anos de nascimento, imergindo 
no mundo literário. O professor, que é admirador ferrenho de Sylvia Orthof, não 
poupou elogios à escritora, que teve como marca um estilo de linguagem 
nico e bem-humorado.

Escrever para criança é ser

adulto-criança no momento mágico 

da escrita ou da leitura. A sintonia vira pipa,

Página 3204



RIOEDUCA 2
o fio que se avoa-inventa-tenta-volta-e-vem,

busca de liberdade e céu. As asas-páginas 

devem bater dentro de nós, escritores e leitores.

Não existem mais barreiras de idade,

o mais infantil dos textos,

quando bate na magia da arte, vira viagem!

Seu estilo 
nico, a linguagem coloquial e o humor encantam os pequenos leitores, dentro e 
fora das escolas. O emprego dessa linguagem inovadora assim como o uso de marcas
claras de oralidade a aproximam de seus leitores 
 entre os quais surpreendentemente se incluem adultos! O humor está presente em 
toda sua produção. Irreverente e criativa, Sylvia Orthof é a escritora que, por 
necessitar de liberdade, liberta o p
blico infantil da obrigação de ler. As crianças a leem por prazer
, diz Maria Isabel Iorio - escritora e pesquisadora da literatura infantil.

Dinamizando a
Maratona de Histórias

Todas as Escolas, Creches e Espaços de Desenvolvimento Infantil (EDIs) da rede 
municipal desenvolveram atividades de leitura. 

Contação de histórias, exposições literárias, rodas de leitura, apresentações de
peças teatrais com caracterização de personagens, encontros com autores, 
palestras marcaram essa maratona de histórias.

[FOTO]

Apresentando os trabalhos desenvolvidos nas unidades escolares da 5
 CRE, uma belíssima mostra aconteceu no Auditório desta Coordenadoria Regional 
de Educação, homenageando a fabulosa escritora Sylvia Orthof. Alguns professores
dramatizaram histórias criadas pela autora, outros contaram histórias, mas o que
me chamou atenção foi a grande participação dos professores, responsáveis pelas 
Salas de Leitura. Este encontro veio confirmar a import
ncia desse espaço no ambiente escolar 
para promoção da leitura literária, formação de leitores e realização de 
pesquisas escolares, como suporte ao desenvolvimento de propostas pedagógicas
.
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[VÍDEO]

Encerrando este belíssimo e importante encontro, tivemos um momento poético 
declamado por um
aluno da Escola Municipal Rosa Bettiato Záttera, que encontra-se ao final do 
vídeo acima.

As atividades não param por aí. Ainda neste final de ano, eventos nas escolas 
acontecerão, pois enriquecer a leitura formando bons leitores
requer um trabalho
constante de toda a escola. 

Parabéns às escolas participantes desta Maratona, à 5
CRE, através da Gerência de Educação, e aos professores, pelo envolvimento e 
compromisso deste importante encontro literário.

Escolas e professores participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e/ou atividades que 
impactaram a aprendizagem de seus alunos.

Clique 
aqui
 para saber o e-mail do seu representante. 

Acompanhem e comentem nos blogs das Escolas da Rede Municipal de Educação da 
Cidade do Rio de Janeiro.

Representante do Rioeduca na 5
CRE _ Professora
 Regina Bizarro

Twitter: @rebiza / Facebook: rebiza

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns as guerreiras da Sala de Leitura. Principalmente a Juliana da SL da 
E.M.Pará e  a Denise e Michelle da SL da E.M. Olegário Mariano. Um abraço!!!
Postado por 
Ana Márcia da Silva Vieira
 em 18/11/2012 17:24

Adorei o encontro. As escolas fizeram trabalhos lindíssimos!
Postado por 
Margareth Knupfer
 em 18/11/2012 21:32

O ENCONTRO FOI MARAVILHOSO, PARABÉNS  A TODAS ÀS ESCOLAS ENVOLVIDAS...BJS!!!!
Postado por 
SIRLÉA LIBONATI
 em 19/11/2012 10:04

ADOREI O ENCONTRO, PARABÉNS A TODAS ÀS ESCOLAS ENVOLVIDAS...BJS!!!
Postado por 
SIRLÉA LIBONATI
 em 19/11/2012 10:08
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 31/10/2012
<TÍTULO>
Maratona de Histórias

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, riodeleitores.
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A Escola Municipal Thomas Jefferson realizou,
durante o mês de outubro, a Maratona de Histórias com os alunos da Educação 
Infantil ao 5
 ano.
 Foram dois dias de viagem ao incrível mundo da imaginação! Pais, funcionários, 
professores e gestores contaram histórias com o objetivo de despertar a 
imaginação e o prazer pela leitura, trabalhar a concentração e
ensinar princípios.

Contar uma história é dar um presente de amor - Lewis Carrol

A experiência de ouvir e contar histórias é uma antiga arte ligada à essência do
ser humano. As narrativas tradicionais expressam, em imagens, as verdades mais 
profundas da vida. Daí serem eternas.

Era uma vez...histórias de heróis, príncipes e princesas, bruxas e dragões. 
Todas elas
mexem com a fantasia, com os sonhos e ajudam crianças e adultos a separarem, com
simplicidade e beleza, muitos conflitos. É um convite para o sonhar e, sonhando,
formar o próprio caminho.

A arte de contar, ler e ouvir histórias

Contar histórias é a mais antiga e, paradoxalmente, a mais moderna forma de 
comunicação. No passado, era contador de
 histórias o depositário da
 experiência, do conhecimento e da sabedoria.

Em tempos passados, o rito familiar possibilitava o clima intimista na relação 
entre as gerações
 nas sessões de contação de história. Os tempos mudaram: a relação intimista 
entre as gerações
 está prejudicada pelo acelerado dos ritos sociais modernos, e a nova figura do 
contador de história passa a ser o monitor de TV.

Em um mundo sem tempo como o que vivemos atualmente, torna-se necessário o 
resgate do instante mágico da contação de história e da leitura.

[FOTO]

A Criança e o Livro: relação crítica e reflexiva

A contação de história é um grande instrumento para despertar o senso crítico e 
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reflexivo nas crianças, afinal, um mesmo texto pode ser interpretado de 
diferentes formas. Essa mediação de leitura torna-se ainda mais envolvente 
quando a criança se identifica com a história pelas suas experiências de vida.

A contação de história transporta a criança para outros mundos e dá vida aos 
seus sonhos, além de contribuir para o desenvolvimento infantil por despertar 
emoções e valorizar sentimentos através da magia e da atração
que as
histórias causam.

Contar histórias contribui para a formação do hábito de ler. 
Sandroni e Machado
, em seu livro 
A Criança e o Livro: guia prático de estímulo à leitura
, afirma que o amor pelos livros não é coisa que apareça de repente, é preciso 
ajudar a criança a descobrir o que eles lhe podem oferecer.

Maratona de Histórias na Escola Municipal Thomas Jefferson

Partindo da afirmação de que utilizamos a contação de história para promover o 
incentivo à leitura, podemos então dizer que sonhar, imaginar e sentir são 
elementos essenciais nesse processo.

Buscando desenvolver esses elementos em seus alunos, os professores da 
Escola Municipal Thomas Jefferson
 promoveram, no mês de outubro, a 
Maratona de Histórias
. Durante dois dias, pais, funcionários, professores e a gestora contaram 
histórias!

Após as histórias, os alunos participaram das oficinas de desenho, dobradura e 
pintura sobre os temas trabalhados. Enfim, foram dois dias de viagem ao incrível
mundo da imaginação!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Práticas l
dicas literárias e o processo de ensino a aprendizagem

A Maratona de Histórias realizada pela 
Escola Municipal Thomas Jefferson 
ajudou a enriquecer várias habilidades que os alunos precisam dominar:
a capacidade de dar sequência lógica aos fatos, sentido da ordem, esclarecimento
do pensamento, a atenção, o gosto literário, ampliação do vocabulário, o 
estímulo e interesse pela leitura.

Diante deste contexto, é que cada vez mais as escolas e os pais devem adotar a 

Página 3209



RIOEDUCA 2
literatura infantil para a educação das crianças, pois somente assim formarão 
adultos competentes e responsáveis na formação de um mundo melhor.

Parabéns à equipe da 
Escola Municipal Thomas Jefferson 
por ajudar a modificar a estrutura social do futuro e a formar cidadãos com 
consciência social e moral capazes
 de melhorar o mundo violento e conturbado em que estamos inseridos através da 
contação de histórias.

Você gostou desta postagem?

Então envie o seu projeto e/ou ação para ser publicado no Portal Rioeduca! Será 
um prazer divulgar o seu trabalho ! Nós somos a seXta CRE!

Professora Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca na 6
 CRE

Twitter: @PatríciaGed

E-mail: 
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

Página 3210



RIOEDUCA 2
6ªcre
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riodeleitores
(165)

<COMENTÁRIOS>

Momentos assim propiciam aos nossos alunos experiências que podem não estar 
inseridas no cotidiano familiar, mas fazem toda a diferença no cotidiano 
escolar. O hábito de ouvir e ler é profundamente relevante para a formação do 
cidadão consciente que nossa sociedade necessita. Bom saber do reconhecimento do
nosso trabalho.
Postado por 
Suellen Rocha
 em 01/11/2012 08:32

Tenho muito orgulho de fazer parte de uma equipe que prioriza o desenvolvimento 
pleno do aluno e que não mede esforços para atingir tal objetivo. Parabéns!Somos
uma equipe dedicada e vitoriosa.
Postado por 
Michele Oliveira
 em 03/11/2012 21:38
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 31/10/2012
<TÍTULO>
Cem Anos dos Filhos da Terra!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.

No centenário de grandes nomes da nossa cultura, escolas se re
nem no evento 
Cem Anos dos Filhos da Terra!

O evento, na verdade, foi
a culmin
ncia de um projeto com o objetivo de reconhecer a identidade de nomes que
fazem parte da nossa história devido a sua contribuição nas diferentes áreas 
artísticas e culturais.

[FOTO]

Em 2012, comemora-se
o centenário de personalidades marcantes
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na cultura do Brasil.

Com contribuições brilhantes na m
sica, no teatro, no cinema e no futebol, esses talentosos brasileiros merecem 
nosso reconhecimento por seus feitos que compõem nossa cultura e enriquecem 
nossa história.

[FOTO]

A Gerênia de Educação da 8
 Coordenadoria de Educação, lançou o projeto 
Cem Anos dos Filhos da Terra
.

Cada grupo de escolas ficou responsável por uma personalidade centenária para 
realizar um trabalho educacional em suas unidades.

As escolas passaram, então, a promover atividades que possibili

taram aos alunos conhecerem a história de vida e as obras de cada homenageado.

[FOTO]

Como culmin
ncia, aconteceu no dia 26 de outubro, em Realengo, a mostra 
Cem Anos dos Filhos da Terra
.

A exposição destacou-se pela riqueza em criatividade, alegria e muito 
aprendizado!

Dentre as apresentações, os convidados presenciaram n
meros de dança ao som de Luiz Gonzaga, apresentação teatral retratando Amácio 
Mazzaropi, muitos cartazes, banners, maquetes e vídeos que exibiam as etapas do 
trabalho feito nas unidades escolares.

[FOTO]

Jorge Amado foi lembrado por suas obras literárias mais marcantes. Personagens 
criadas por ele, que fazem sucesso em novelas e minisséries, são um convite à 
leitura de seus livros.
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Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, abre o caminho para o conhecimento das tradições 
do homem nordestino e
para a apresentação da Literatura de Cordel.

Domingos da Guia, famoso jogador de futebol do Brasil revelado pelo time do 
Bangu, foi o tema que a Escola Municipal Antonio Austregésilo adotou para 
apresentar 
Driblando o Preconceito
.

Alunos com Necessidades Educacionais Especiais dividiram o espaço com os outros 
alunos da escola em uma demonstração de inclusão, participação e muita alegria!

[FOTO]

Simult
neamente ao lado da Mostra 
Cem Anos dos Filhos da Terra
, no Ginásio Experimental Carioca Nicarágua, acontecia uma palestra com
 a ilustradora Cristiane Melo, que transmitiu
a obra de Sylvia Orthof aos professores.

Além de detalhes da obra de Sylvia Orthof, os professores aprenderam sobre a 
relação do ilustrador com
o autor dos livros.

[FOTO]

O dia dedicado ao reconhecimento do talento desses grandes brasileiros, se 
transformou em
uma oportunidade de aquisição de conhecimento e cultura!

Parabéns ao professor Marcelo Fernandes, Gerente da GED da 8
 CRE e sua equipe!

Em especial, parabéns às escolas! 

Professores e alunos fizeram um trabalho que merece ser compartilhado!

O Rioeduca deseja publicar aqui as ações e projetos da sua escola.

Procure o representante da sua CRE.

Meus Contatos:

neildasilva@rioeduca.net
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Twitter: Prof_Neilda

[FOTO]
tweet

8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

A 8ª CRE é uma Coordenadoria de Guerreiros. Lindas homenagens a figuras ilustres
da nossa história.
Postado por 
Adriana
 em 31/10/2012 21:38

É realmente fascinante a criatividade dos profissionais da nossa 
coordenadoria!!!!  Parabéns pela linda mostra!!!
Postado por 
Viviane Lazarini Guimarães
 em 01/11/2012 14:27

Toda  8ª CRE está de parabéns pelo evento, muito rico e diversificado 
homenageando as personalidades que fazem parte de nossa cultura, gostamos muito 
de ter participado.
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Dina Lucia EM Profº Lauro Travassos
Postado por 
Dina Lucia Moreira
 em 04/11/2012 17:56

Parabéns a todos os trabalhos feitos pelas alunas e alunos da 8ª CRE.
Postado por 
Viviany
 em 05/11/2012 15:31
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 30/10/2012
<TÍTULO>
Concurso Tirando a Droga de Cena

<TAGS>
Tags: 
projetos.

A Coordenadoria Especial de Promoção da Política de Prevenção à Dependência 
Química e a Coordenadoria de Educação (Secretaria Municipal de Educação) 
divulgaram a classificação final do concurso Tirando a Droga de Cena Produções 
Audiovisuais 2012, com premiação dos alunos e profesores orientadores da Rede P
blica Municipal de ensino do Rio de Janeiro.

O concurso teve como tema 
Prevenção ao Uso de Drogas
 e
selecionou 15 produções audiovisuais de alunos do 4
 ao 9
 ano do Ensino Fundamental e do Programa de Educação de Jovens e Adultos, 
inclusive os matriculados no Espaço de Extensão Escolar (Polos de Educação pelo 
Trabalho, N
cleos de Artes e Clubes Escolares).

É a XI Edição do concurso promovido pela Coordenadoria de Prevenção à 
Dependência Química e Secretaria Municipal de Educação com o objetivo de fazer 
com que crianças e jovens passem a discutir, em sala de aula, as consequências 
do uso de drogas e as maneiras de evitá-las.

Durante o desenvolvimento do projeto os alunos envolvidos participaram de 
pesquisas, discussões e reflexões sobre o tema 
Prevenção ao Uso de Drogas
. O objetivo foi mobilizá-los em torno de um trabalho conjunto e participativo, 
utilizando uma linguagem audiovisual que incorporasse a prevenção no cotidiano e
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que tivesse caráter reflexivo, simples e prazeroso, para promover a construção 
de uma cultura, em que se busca fortalecer as crianças e jovens, tornando-os 
mais resilientes, potencializando fatores de proteção e minimizando os fatores 
de risco.

As 15 (quinze) produções audiovisuais foram classificadas em:

* Categoria 
A
 contemplando os alunos matriculados no 4
 e 5
 anos;

     * Categoria 
B
 contemplando os alunos matriculados do 6
 ao 9
 anos;

     * Categoria 
C
 contemplando os alunos matriculados no PEJA I;

     * Categoria 
D
 contemplando os alunos matriculados no PEJA II; e

     * Categoria 
E
 contemplando os alunos matriculados no Espaço de Extensão Escolar.

No dia 29 de novembro, a partir das 9h
no auditório do SENAI/Tijuca, na Rua Mariz e Barros, 678, uma belíssima 
cerimônia será realizada para a entrega de prêmios e certificados, aos 75 alunos
autores ( 1
, 2
 e 3
 lugar de cada categoria), aos 30 professores orientadores dos alunos premiados 
e às respectivas escolas. Neste dia a culmin
ncia do projeto será com a exibição, de forma consolidada, 
das produções audiovisuais

finalistas, das cinco categorias.

Parabéns à todos que participaram ou incentivaram na produção desse material nas
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Unidades Escolares ou Espaços de Extensão Escolar!!!

[FOTO]

Acesse abaixo o resultado do Concurso Tirando a Droga de Cena 2012

http://doweb.rio.rj.gov.br/visualizar_pdf.php?edi_id=1910
page=1
download=ok

Representante do Rioeduca na E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos

     Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns à todos que participaram do concurso, realizando a cidadania.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 29/04/2013 22:44
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 30/10/2012
<TÍTULO>
Aulas Digitais para Personalizar o Ensino Público

     De acordo com Rafael Parente, as aulas 
digitais ajudam a despertar encantamento, interesse e motivação de professores 
e, principalmente, dos alunos: 
Sem motivação, não há processo de aprendizagem. É também urgente repensar e 
recriar discursos, metáforas e pedagogia da alma brasileira
, disse.

Confira a apresentação do Subsecretário Rafael Parente
 sobre a Educopédia na Série de Diálogos o Futuro se Aprende sobre Tecnologias 
na Educação, promovida pelo Inspirare, Porvir e pela Fundação Telefônica Brasil 
Vivo. 
http://porvir.org/porcriar/aulas-digitais-para-personalizar-ensino-publico/20121
026

Assista ao vídeo:
[VÍDEO]

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

Excelente apresentação! Adorei a palestra sobre Tecnologias na 
Educação!Parabéns!
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 30/10/2012 22:02
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 05/11/2012
<TÍTULO>
Leitura em Foco

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

A Escola Municipal Mestre Waldemiro está situada na
Av. Bartolomeu de Gusmão, n
 850. 
A unidade conta com dezessete turmas da Educação Infantil ao 5
 ano, turno 
nico, além de turmas com os projetos Acelera e Nenhuma Criança a Menos.

Leitura em Foco

A equipe gestora valoriza a leitura como um ato prazeroso e não como uma 
obrigação. O Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (RCNEI) 
ressalta a import
ncia da leitura, bem como o manuseio de obras e de textos (livros, jornais, 
cartazes, revistas etc.) pelas crianças, afinal, quando os pequenos têm contato 
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com produções textuais, aprendem aos poucos as características formais da 
linguagem. Assim sendo, os projetos realizados na Unidade Escolar estão sempre 
voltados para a valorização da leitura. A Professora Riselda Santos de Ara
jo desenvolveu com seus alunos, os trabalhos descritos abaixo:

[FOTO]

Leitura em Família

O projeto 
Leitura em Família
 visa desenvolver o estímulo à 
leitura, realizando atividades para incentivar que pais e filhos leiam juntos. 
Todas as sextas-feiras, o aluno leva um livro para ler em sua casa e, às 
segundas, retorna com o livro contando como foi a experiência da leitura em 
família. Logo após, conversam e realizam atividades sobre a história lida.

[FOTO]

Cantinho da Leitura

A leitura é uma atividade permanente, realizada pelos professores todos os dias.
Para o momento da leitura compartilhada, o ambiente é sempre preparado de modo 
que as crianças possam sentar em círculo, seja em cadeiras ou no chão, com 
tapetes ou almofadas para que todas possam ver e ouvir a voz do educador.

[FOTO]

Há também o cantinho da leitura, no qual é colocado previamente um livro para 
cada dia da semana. No primeiro momento da aula, é feita a leitura de uma obra. 
As crianças apreciam muito este momento e é possível vê-los deitados ou 
sentadinhos folheando as páginas e lendo para seus amigos!

Ler é um momento de aprendizagem e encantamento. A leitura pode ser realizada na
sala, no pátio ou à sombra das árvores... Os professores da unidade reconhecem 
que leitura é o modo mais prazeroso e eficaz de adquirir conhecimento, pois 
possibilita uma intimidade maior com as ideias, ensina a pensar e conduz o 
leitor ao encantamento.

Pra conhecer ainda mais os projetos dessa Escola Municipal de Sucesso,

     clique no link abaixo:

http://emmestrewaldemiro.blogspot.com.br/

Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por 
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o 
representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe.
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Contatos:

Rute Albanita

Professora e Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

     ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: @Rute_Albanita

[FOTO]

projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

PARABÉNS!!!! Leitura nos faz sonhar e se tem a participação da família, melhor 

Página 3221



RIOEDUCA 2
ainda!!! Adorei!
Postado por 
Jose Luiz
 em 05/11/2012 09:29
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 08/11/2012
<TÍTULO>
Educação Infantil: Para Além do Cuidar

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

A Creche Municipal Virgínia Lemos, situada no Caju, Zona Portuária do Rio de 
Janeiro, atende a 80 crianças do Berçário ao Maternal II. As Gestoras da unidade
Denise e Rita acreditam que as Unidades Municipais de Educação Infantil são 
espaços privilegiados de integração das diversidades culturais, étnicas, de 
gênero
 e, principalmente, um local de aprendizagem significativa.

[FOTO]

A equipe da unidade sabe da import
ncia do cuidar, mas não deixa de lado a aprendizagem significativa, o letramento
e o brincar. A rotina das crianças inclui m
sica, brincadeiras, desenho, recorte e colagem e, claro, muitas histórias!!! 
Expressão corporal, atividades l
dicas, desenvolvimento da psicomotricidade, educação para a arte, a descoberta 
do mundo das letras e dos n
meros são atividades desenvolvidas por educadores dedicados e experientes que 
acreditam na relev
ncia da Educação desde a mais tenra idade.

Corta e Recorta

[FOTO]

As crianças podem se expressar através de muitas atividades. As educadoras 
consideram especialmente ricas as atividades de recorte, colagem e descrição de 
gravuras. Ao procurar em uma revista um objeto, a criança é estimulada a pensar 
sobre o que escolher, é atraída pelas cores e formas das figuras e, por fim, 
movida pelo seu interesse. Quando recorta e cola a gravura, o aluno é estimulado
a trabalhar a psicomotricidade através do uso da musculatura fina, realizando 
movimentos precisos como os de segurar a folha com os dedinhos, abrir e fechar a
tesoura, dosar e espalhar a quantidade de cola .
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Espaço de Brincar e Aprender

[FOTO]

A proposta da unidade é que os pequenos possam aprender enquanto se divertem. O 
desenho é para a criança um campo imaginário e sonhador. Ter o giz ou lápis na 
ponta dos dedos também é uma diversão, pois no papel ou no chão, eles rabiscam 
formas, escrevem os seus nomes, experimentando as letras e aprendendo cada vez 
mais. O mundo em que vivemos oferece às crianças uma quantidade infinita de 
informações e os desenhos são a forma que elas encontram de representar esta 
realidade que observam diariamente.

A Creche Municipal Virgínia Lemos acredita que ensinar e aprender envolvem 
experiências que ampliam e enriquecem as vivências infantis e, deste modo, 
valoriza um pensar criativo e autônomo, garantindo que as crianças possam: 
brincar, fazer escolhas, dar opiniões, refletir sobre suas ações, compartilhar 
idéias e ter, sim, uma aprendizagem feliz e significativa.

Pra conhecer ainda mais os projetos dessa Escola Municipal de Sucesso,

     clique no link abaixo:

http://cmlemos.blogspot.com.br/

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o 
representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe.
 *

Contatos:

Rute Albanita

Professora e Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

     ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: @Rute_Albanita

[FOTO]
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projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Ficamos muito orgulhosos ao ver a divulgação de nosso trabalho ,realizado por 
toda a equipe com muita dedicação.
Aproveitamos para fazer o convite para que visitem sempre nosso blog: 
cmlemos.blogspot.com, onde frequentemente postamos atividades realizadas na 
rotina diária de nossa creche.
Postado por 
Rita Escalero
 em 08/11/2012 10:44

Muito bom o trabalho feito pelas Creches Municipais. Nossas crianças merecem!
Postado por 
Neilda
 em 08/11/2012 10:58

Parabéns pelo post. Rute, você escreve super bem. É uma inspiração pra todos os 
educadores ver o trabalho consciente e comprometido de nossos colegas. Já passou
o tempo em que a creche era só um lugar de cuidado assistencialista. Agora é o 
momento de mostrarmos que educação infantil é educação, é aprender e aprender 
fazendo, aprender com alegria. Parabéns à creche que faz esse tipo de trabalho. 
Parabéns a toda a equipe de educação infantil da 1a CRE.
Postado por 
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Edilene Almeida
 em 08/11/2012 20:34
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 12/11/2012
<TÍTULO>
Alunos Assumem Compromisso com a Vida

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

Todos os dias, podemos ver nas ruas ou assistir na TV, jornais e internet o 
dramático problema do consumo de drogas. Infelizmente, a realidade é que grande 
parte dos usuários são crianças e adolescentes. Sendo assim, este é um tema que 
deve ser priorizado nas instituições escolares, pois desempenham um papel 
fundamental, que vai além da função de instruir, também atuando na formação de 
um cidadão consciente e que zela pela sua vida. 

[FOTO]

A Escola Municipal Floriano Peixoto, localizada em São Cristovão, considera a 
relev
ncia do tema, pois percebe que este é um problema atual e crescente. Assim, 
iniciou uma campanha contra o consumo de drogas, buscando estratégias 
educacionais e parcerias com o objetivo de dialogar com seus alunos e, 
consequentemente, prevenir o consumo de drogas.

Com esse propósito, a E. M. Floriano Peixoto e a 
Unidade de Polícia Pacificadora
 (UPP) 
Mangueira-Tuiuti
, em parceria com a 1
 CRE do Município do Rio, desenvolveu o 
Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD) 
nas turmas de Educação Infantil e do 5
 ano. Este programa tem como objetivo fazer com que as crianças sejam capazes de
conhecer, reconhecer e se prevenir dos perigos das drogas e da violência que 
delas se originam.

[FOTO]

O policial militar e instrutor 
Felipe Rosaes
 ministrou as atividades aos alunos e ensinou como as drogas podem tornar as 
pessoas violentas e infelizes. A equipe de professores da escola acredita que 
com esses conhecimentos os alunos são capazes de reconhecer e evitar os perigos 
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que as drogas causam, podendo até mesmo ajudar seus amigos e familiares.

[FOTO]

Ao final do programa, os alunos do EI e do 5
 ano receberam um certificado de participação e assistiram à emocionante 
cerimônia de conclusão do PROERD no salão do Museu Militar Conde de Linhares, 
com a presença dos representantes do Exército, da Polícia Militar, diretoras das
escolas, instrutores e professores das turmas.

[FOTO]

Ao final do evento, os alunos Jonathan da turma 1.501 e Mateus da turma 1.502 
leram suas produções textuais premiadas, que dissertavam a respeito de se fazer 
escolhas saudáveis e o compromisso pessoal de se manter livre das drogas e da 
violência. 

[FOTO]

Com certeza, o programa foi um sucesso e os alunos serão multiplicadores do que 
aprenderam, vivendo felizes, saudáveis e longe das drogas. O Compromisso que 
assumiram é com a VIDA!

Pra conhecer ainda mais os projetos dessa Escola Municipal de Sucesso,

     clique no link abaixo:

http://jornalfloriano.blogspot.com.br/

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com
o representante do Rioeduca em sua Coordenadoria
 e participe. *

Rute Albanita

     Professora e Representante Rioeduca.net 
da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: @Rute_Albanita

[FOTO]
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(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns ao Instrutor da PM Felipe Rosaes, pelo belo trabalho desenvolvido na 
Escola Floriano Peixoto.
Postado por 
Antonio Carlos Fernandes
 em 12/11/2012 12:01

Esse Projeto é muito bom! Parabéns a todos os envolvidos... ficamos orgulhosos!
Postado por 
Jose Luiz
 em 12/11/2012 19:19

Esse Projeto é muito bom! Parabéns a todos os envolvidos... ficamos orgulhosos!
Postado por 
Jose Luiz
 em 12/11/2012 19:19
--------------------------------------------------------------------------------

Página 3227



RIOEDUCA 2
[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 30/10/2012
<TÍTULO>
Seleção para Direção do GENTE

<TAGS>
Tags: 
educopédia, gente.

As inscrições para Diretor da Escola Municipal André Urani serão até 
quinta-feira, 01 de novembro de 2012. Essa escola será o primeiro Ginásio 
Experimental de Novas Tecnologias Educacionais (GENTE) a partir de 2013. Se você
é um gestor com perfil inovador e que gosta de desafios, essa é a sua chance de 
desenvolver um trabalho diferenciado.

 Torna p
blico a Unidade Escolar da E/SUBE/

 2
 Coordenadoria Regional de Educação com

 Cargo em Comissão de Diretor em vac
ncia.
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Saiba mais sobre o GENTE:

[FOTO]

educopédia
(86)

gente
(2)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 30/10/2012
<TÍTULO>
Regulamento do Prêmio Barão de Mauá – Educação 2012

<TAGS>
Tags: 
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concurso.

     O Regulamento do Prêmio Barão de Mauá 
 Educação 2012 
já se encontra disponível no site da ACRJ.

     As inscrições para o Prêmio já estão 
abertas e poderão ser realizadas até o dia 23.11

[FOTO]

Em 2011 a diretora do Ciep Adão Pereira Nunes, Ademilda da Silva José Maria, à 
frente da unidade há 16 anos, recebe menção honrosa do Prêmio Barão de Mauá.

O Ciep desenvolveu ferramenta pedagógica e, com poucos recursos, conseguiu 
mobilizar alunos e professores visando melhorar o aproveitamento escolar.

[FOTO]
tweet

concurso
(16)

<COMENTÁRIOS>
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Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 05/11/2012
<TÍTULO>
Educação Infantil em Ação

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, blogsdeescolas, educaçãoinfantil, edi.

O Espaço de Desenvolvimento Infantil Igor Moraes da Silva, localizado no bairro 
do Alto da Boa Vista, tem articulado várias ações que estimulam o aprendizado 
dos alunos.

A Educação Infantil contribui para o aprendizado futuro da criança, pois nesta 
etapa educacional ela tem a oportunidade de desenvolver suas capacidades 
motoras, afetivas e
 sociais. Através das brincadeiras, a criança conhece as habilidades da 
linguagem oral, escrita e também as situações que envolvem a matemática.

Os educadores do EDI Igor Moraes da Silva desenvolveram ações que contribuem com
o avanço da aprendizagem dos pequeninos. Visitando o blog desta unidade escolar,
podemos conhecer um pouco deste trabalho, que também inclui encontros com os 
responsáveis dos alunos.

Brincadeiras e Atividades Folclóricas

No dia 22 de agosto é comemorado o Folclore Nacional e foi uma oportunidade dos 
alunos conhecerem um pouco de nossa cultura.

No EDI Igor Moraes da Silva, diversas atividades foram desenvolvidas para que as
crianças pudessem conhecer um pouco mais sobre a cultura do nosso país, entre 
elas: cantigas de roda, jogos, danças e brincadeiras folclóricas, artes 
plásticas, lendas e contos.

Com os alunos do maternal foi feito um trabalho voltado para a musicalidade e 
dramatização. As crianças executaram a coreografia da m
sica 
A Linda Rosa Juvenil
 e tiveram a oportunidade de cantar com o m
sico Jota Maranhão, convidado do EDI, diversas canções folclóricas. Foi uma 
atividade muito interessante e as crianças participaram com alegria e 
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entusiasmo.

A turma do Maternal II
 trabalhou com o livro Personagens Encantados da autora Ingrid Biesemeyer, que 
re
ne em suas páginas o imaginário brasileiro e
a cultura popular.
Além disso é recheado de seres fantásticos, encantados, que compõem o nosso 
folclore. Os alunos puderam escolher alguns personagens folclóricos e 
reproduzi-los no painel coletivo.

[FOTO]

Projeto Horta Caseira

É importante que desde pequenas as crianças conheçam a import
ncia de cuidar do ambiente que vivemos e da alimentação saudável. Pensando 
nisto, os educadores o EDI Igor Moraes da Silva estão confeccionando junto com 
os alunos uma horta caseira projetada com garrafas PETS.

Os pequeninos participam do projeto ajudando na plantação de sementes de 
verduras nas garrafas e regando-as diariamente. 

[FOTO]

Escola de Pais

A parceria entre família e escola é fundamental para o bom desenvolvimento dos 
alunos. No dia 29 de setembro aconteceu nas dependências do EDI, mais um 
encontro da Escola de Pais.

Este encontro contou com a participação da Assistente Social, Patrícia Almeida e
da professora Nádia Rego, representantes do PROINAPE (Programa Interdisciplinar 
com Apoio as Escolas do Município do
 Rio de Janeiro) que desenvolveram um debate, com os responsáveis e educadores,
 a partir do Vídeo do Instituto Alana: 
Mídia e Consumo, Criança, a Alma do Negócio
. 

Foi notório o interesse dos responsáveis pelo assunto, pois participaram com 
questionamentos e relatos.

A Direção da unidade escolar elaborou uma cartilha sobre o assunto 
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Saiba como proteger a criança do consumismo
 e entregou aos responsáveis no final do encontro.

[FOTO]
Nota: Informações retiradas do blog do EDI Igor Moraes da Silva.

Conheça mais sobre o trabalho do EDI Igor Moraes da Silva visitando seu blog

http://ediigormoraesdasilva.blogspot.com.br/

Professor, o portal Rioeduca é um espaço feito por e para professores. Participe
também! Entre em contato com o 
representante
 de sua CRE para divulgar o blog ou projetos desenvolvidos por sua escola.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Professora Renata Carvalho 
-

Professora da rede e representante do Rioeduca, na 2
CRE

Email: renata.carvalho@rioeduca.net

Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet
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blogsdeescolas
(402)

2ªcre
(192)

educaçãoinfantil
(100)

edi
(36)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 30/10/2012
<TÍTULO>
Inscrição para Programa de Mestrado e Doutorado para Regentes SME

<TAGS>
Tags: 
formação.

Aberta a Inscrição para 
o Programa de Mestrado e Doutorado para Professores Regentes da Secretaria 
Municipal de Educação.

Este ano, a Escola de Formação de Professores Paulo Freire intermediará o 
processo.

     REGULAMENTO

     FICHA DE INSCRIÇÃO

     TERMO DE COMPROMISSO
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[FOTO]
tweet

formação
(3)

<COMENTÁRIOS>

O título está incorreto , deveria ser : " Bolsa para professor que já está 
cursando mestrado ou doutorado!" Com o título atual parece que oA Escola Pulo 
Freire oferecerá cursos de mestrado e não é o caso , é só para quem já curas em 
outra instituição qualquer ...
Postado por 
Lilian Luzia
 em 09/12/2012 21:55

Por que só quem leciona há cinco anos é que pode concorrer a bolsa??? Quem 
possui menos que isso na prefeitura mais leciona já há dez anos, não tem direito
à formação continuada????? E quanto ao afastamento? O edital não fala nada sobre
isso.
Postado por 
Janaína
 em 11/12/2012 10:11

Nenhum retorno ...qual propósito colocar comentários ? Não há resposta !! Quero 
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opção de mestrado mesmo! Quando esta "plataforma Paulo Freire" oferecerá prova 
de mestrado para o PII ? PII necessita de especialização ,deveriam oferecer 
cursos tb sobre transtornos de aprendizagem com PROFISSIONAIS DA SAÚDE ,FORMADOS
EM GRADUAÇÕES E PÓS GRADUAÇÕES DE NÍVEL MESTRADO E DOUTORADO...professores como 
multiplicadores fica aquém do q necessitamos !!
Postado por 
Lilian Luzia
 em 19/12/2012 16:38
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 02/11/2012
<TÍTULO>
Viva Jovelina, Pérola Negra do Samba

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, artesvisuais.

O Polo de Educação para o Trabalho, Telêmaco Gonçalves Maia, estabeleceu uma 
parceria com a Arena Carioca da Pavuna, Jovelina Pérola Negra, através do 
professor Nilton Barbosa Filho.
Com essa parceria, desenvolveu uma oficina de desenhos com o objetivo de 
comemorar os 68 anos da cantora e partideira Jovelina Pérola Negra

Pérola Negra do Samba

Jovelina Pérola Negra 
foi uma das
 grandes damas do samba e do pagode. Voz rouca, forte e amarfanhada, de tom 
popular e força batente. Nascida em Botafogo, Jovelina fincou o pé na Baixada, 
em Belford Roxo. Pastora do Império Serrano, ajudou a consolidar o que é chamado
hoje de pagode.

[FOTO]

PET Telêmaco Gonçalves Maia e Arena da Pavuna: uma Parceria de Sucesso

Através do 
Professor Articulador Nilton Barbosa Filho,
estabeleceu-se uma parceria entre o Polo de Educação para o Trabalho, Telêmaco 
Gonçalves Maia, e a Arena Carioca da Pavuna,
Jovelina Pérola Negra.

[FOTO]

Da união, nasceu o projeto 
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Viva Jovelina, Pérola Negra do Samba
, que
comemorou os 68 anos da
 cantora e partideira. Esse foi o ponto gerador para a realização do trabalho 
artístico
 primoroso de criação de pranchas de caricaturas e de desenhos de personalidades
do samba
pelos alunos do Polo de Educação para o Trabalho Telêmaco Gonçalves Maia.

Herança da Musicalidade Africana

Orientados pelo professor Nilton Barbosa
e pelos professores da Arena Jovelina Pérola Negra, os alunos partiram de uma 
pesquisa minuciosa sobre a ancestralidade afrodescendente e a herança da 
musicalidade africana que gerou o samba, o caxambu, o jongo e o partido alto.

Esse 
ltimo
foi caracterizado pela tradição do improviso verbal, rimado, sustentado pelas 
palmas e por
 ritmo
 e melodia espont
nea.
Re
ne uma roda de cantoria trazida do coração da África, mais precisamente de 
Angola, de onde ressoavam os batuques ancestrais que alcançaram as terras 
quilombolas da Bahia e do Rio de Janeiro na época da colonização.

Como o repente nordestino, o Partido Alto também adquiriu as características do 
desafio entre duplas ou grupos de improvisadores, tornando as rodas de samba 
mais din
micas e divertidas.

A casa da Tia Ciata foi palco das rodas de grandes partideiros que, mesmo sendo 
perseguidos pela polícia, consolidaram o estilo como samba de raiz.
 Atualmente, ele
 permanece vivo e forte, graças à contribuição de Clementina de Jesus, um grande
nome representante da ancestralidade africana que deixou um legado para Martinho
da Vila, Candeia, Aniceto, Geraldo Babão, João da Gente, Jair do Cavaquinho , 
Almir Guinéto, João Nogueira, Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, Dudu Nobre, Alcione,
Beth Carvalho, Lecy Brandão e tantos outros. Mas foi Jovelina Belfort, a Pérola 
Negra que continuou a tradição de Clementina. 

Oficina de Desenhos com Caricaturas de Personalidades do Samba

Após a vasta pesquisa relatada acima, os alunos do PET - Polo de Educação para o
Trabalho - 
Telêmaco Gonçalves Maia produziram caricaturas das grandes personalidades do 
samba. Entre elas, a própria Jovelina Pérola Negra.

As caricaturas realizadas pelos alunos do PET enfatizaram e exageraram as 
características das personagens pesquisadas de uma forma humorística, além de 
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retratarem gestos vícios e hábitos particulares.

As caricaturas que veremos a seguir apresentam um estilo bastante semelhante
 ao cartoon. São divertidos e com um leve exagero que não deprecia
a pessoa desenhada. 

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Todos estão de parabéns pelas obras que abrilhantaram a exposição cultural 
durante evento do dia 21/07/2012 que foi coroado de êxito. Feijoada, muito samba
de raiz, partido-alto e fundo de quintal. Sem deixar de mencionar o show da 
bateria do GRES Império Serrano, a escola de coração da Pérola Negra do Samba.

Termino a matéria parabenizando todos os envolvidos neste processo educacional: 
professores, alunos, coordenadores e tantos outros que ajudaram, de alguma 
forma, para o desenvolvimento da
expressão; ajudando
 o aluno a atuar de forma afetiva com o mundo, opinando, criticando e sugerindo.

Para finalizar, apresento a vocês um vídeo mostrando o desenvolvimento de todo 
otrabalho. Vamos apreciar este belíssimo projeto!

[VÍDEO]

Gostou deste projeto? Envie o seu para seu publicado no Portal Rioeduca. Será um
prazer divulgar o seu trabalho! Nós somos a seXta CRE!

Professora Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca na 6
 CRE

Twitter: @PatriciaGed

E-mail: 
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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6ªcre
(247)

artesvisuais
(68)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns profº Nilton Barbosa, parabéns PET Telêmaco pela excelência do 
trabalho!
Postado por 
KATIA BARBOZA
 em 02/11/2012 20:04

Na certeza de que podemos mostrar ao Brasil, ao mundo e a quem interessar possa 
a qualidade do trabalho efetivo que toda nossa equipe vem realizando até então 
com todo empenho, dedicação e sobretudo respeito por aqueles que ainda acreditam
numa Educação transformadora - os nossos alunos.
Postado por 
Profº Nilton Barbosa
 em 05/11/2012 01:25

Agradecemos as palavras de carinho e reconhecimento pelo trabalho realizado, e 
acrescento que os Professores Artes Cênicas(Profª Andreia Morais )produziu 
também  Paródias e o Profº Edward Vieira na Oficina de Informática Educativa 
operacionalizou as atividades interdisciplinares, orientando os alunos 
participantes na digitação das  músicas recriadas e do Projeto em epígrafe. 
Muito Obrigada, sempre, a toda Equipe, que vem trabalhando por uma Educação de 
Qualidade.
Postado por 
Sueli Guedes
 em 06/11/2012 10:14
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 31/10/2012
<TÍTULO>
Matrículas para as Escolas da Prefeitura do Rio estão Abertas até o dia 25 de 
Novembro

<TAGS>
Tags: 
matrícula.

A Secretaria Municipal de Educação informa que a primeira fase da matrícula na 
Rede Municipal para os alunos da Pré-Escola, Ensino Fundamental e Educação de 
Jovens e Adultos (Peja) será realizada pela internet entre os dias 23 de outubro
a 25 de novembro. 

Os pais interessados em matricular seus filhos na rede em 2013 ou fazer a 
transferência de escola devem preencher um cadastro na internet, no endereço 
eletrônico 
matriculadigital.rioeduca.rio.gov.br
. 

Os alunos que já estudam nas escolas da Prefeitura do Rio terão a matrícula 
renovada automaticamente.

Para os pais que não têm acesso à rede de computadores, a Prefeitura colocou à 
disposição 60 unidades da rede municipal com acesso gratuito à internet. As 
unidades de atendimento funcionarão de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 
17h. A relação das unidades com acesso à internet está disponível no site 
www.rio.rj.gov.br/sme
.

Ao preencher o cadastro, os pais deverão informar no máximo cinco escolas em que
gostariam de matricular seus filhos. É preciso ter à mão o endereço de 
correspondência completo, inclusive o n
mero do CEP. Ao finalizar o preenchimento da ficha é preciso que o responsável 
anote o n
mero da inscrição, que servirá para verificar em qual escola a matrícula foi 
reservada, a partir de 10/12/2012 (Pré-Escola, 1
 e 2
 anos) e de 28/12/2012 (3
 ao 9
 Anos e PEJA). As informações dadas na ficha de inscrição deverão ser 
confirmadas, através de documentos, no momento da matrícula.

[FOTO]
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MATRÍCULA PARA OS GINÁSIOS EXPERIMENTAIS E 

PARA AS ESCOLAS DE TURNO 
NICO

Os pais interessados em matricular seus filhos em uma das 25 escolas de Ginásio 
Experimental, nas três unidades dos Ginásios Experimentais Olímpicos ou nas 
escolas de Turno 
nico deverão escolher uma das unidades como primeira opção. Os alunos que 
optarem por uma dessas unidades estudarão em tempo integral. Além disso, nos 
Ginásios Experimentais Olímpicos o aluno será convidado para fazer um teste de 
aptidão esportiva, cuja data será informada no ato da matrícula.

     Confira aqui as Centrais de Atendimento 
com acesso à internet

Relação de Escolas Disponíveis

Matrícula Digital para Alunos Especiais

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 02/11/2012
<TÍTULO>
Inovação, Dedicação e Criatividade no Espaço de Desenvolvimento Infantil

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.

O EDI Professora Edith Marques de Souza comprova que o envolvimento da família é
muito importante para o sucesso das ações da escola. 

O tema Sustentabilidade, desenvolvido na escola, apresentou como culmin
ncia um lindo musical, que encantou alunos, responsáveis e todos os convidados 
presentes.

[FOTO]

O
EDI (Espaço de Desenvolvimento Infantil)
 é um
ambiente propício ao desenvolvimento das habilidades das crianças na primeira 
inf
ncia.

Com atividades coordenadas por um professor, as crianças dos EDIs aprendem a 
cada dia através do l
dico e das experiências concretas.

O EDI professora Edith Marques apresenta essa visão. Sua equipe proporciona 
experiências 
nicas a seus alunos, através da m
sica, do teatro, das brincadeiras e do faz-de-conta.

[FOTO]
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O EDI Edith Marques desenvolve suas ações em torno do tema Sustentabilidade.

A preservação da fauna e da flora foi um dos subtemas abordados, pois as futuras
gerações precisam entender as possibilidades de conviver em harmonia com a 
natureza.

Respeito aos animais, aos rios e florestas é uma lição que deve ser aprendida 
desde muito cedo!

[FOTO]

Ao trabalharmos com nossos alunos o texto 
Festa no Céu
, o qual faz parte do PPA de 2012 de nosso EDI, buscamos abordar diversos 
assuntos, dentre eles a Sustentabilidade, o Meio Ambiente, a Socialização e a 
Interação.
Essa 
ltima
foi melhor
desenvolvida durante uma gincana realizada no terceiro bimestre.

A gincana envolveu toda a comunidade escolar (alunos, pais, funcionários e 
direção) além de outras parcerias.

Como culmin
ncia do período, foi apresentado um Musical Infantil sobre Meio Ambiente (fauna 
e flora), com a participação efetiva de todos os funcionários, agentes 
auxiliares, cozinheiras, lactaristas, professores e direção, cantando, dançando 
e interpretando personagens do mundo animal.

A interpretação e a caracterização dos personagens encantou a todos os presentes
e ofereceu ao p
blico o contato com a cultura e o lazer!

Deusiane Gonçalves - Diretora do EDI Edith Marques de Souza

[FOTO]

O musical 
Festa Animal
 foi apresentado na Praça do Conhecimento, em Padre Miguel.

O p
blico formado por alunos, responsáveis
e
elementos da 8
 Coordenadoria de Educação, se encantou com as m
sicas e com a
atuação impecável do elenco.

O musical fez parte das comemorações na Semana da Criança e certamente tornou-se
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um evento marcante na trajetória da escola.

[FOTO]

O envolvimento de toda a equipe do EDI contagia responsáveis e alunos!

Nossa escola sempre traz inovações para a apresentação de seus projetos e o 
sucesso é alcançado graças a essa parceria: professores, funcionários e 
responsáveis, tornando real um antigo sonho meu... um sonho possível!

Elisa Patueli - Diretora Adjunta

[FOTO]

O Rioeduca parabeniza a toda a Comunidade Escolar do EDI Edith Marques de Souza!

Se você deseja conhecer melhor
este EDI,

clique na imagem abaixo:

[FOTO]

     Meus Contatos:
neildasilva@rioeduca.net

     Twitter:`Prof_Neilda

[FOTO]
tweet
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8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

Sou Deusiane, diretora deste EDI. Amo meu trabalho, nossas crianças e suas 
famílias e essa equipe MARAVILHOSA que temos. O sucesso existe porque fazemos 
tudo juntos, focados, buscando a excelência de um bom trabalho. Obrigada, 
meninas lindas do EDI Profª Edith Marques de Souza.
Postado por 
Deusiane Gonçalves
 em 02/11/2012 16:01

vocês estão de parabéns pelo trabalho que fazem com as crianças sou tia avó de 
um aluno de vocês, continuem sempre assim .Parabéns pra todos vocês.
Postado por 
teresa cristina de souza
 em 02/11/2012 22:59

Parabéns meninas!Sem palavras!
Postado por 
Taís Rocha
 em 03/11/2012 20:06

Assistam ao vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=kG-qdao3BEY
Postado por 
Adriano
 em 10/11/2012 11:05
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 26/10/2012
<TÍTULO>
Sarau do Professor  / Outubro

Sarau do Professor 

Homenagem a Drummond 

Dia 31/10/12,quarta-feira

s 17h Na Escola de Formação do Professor Carioca Paulo Freire
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Av. Presidente Vargas 1314 
 Centro 

A Professora Sonia Rodrigues canta MPB, acompanhada do Professor Luciano Cintra

[FOTO]

Foi uma noite muito agradavel onde pudemos saborear a musica e a poesia
 de diversos nomes da MPB com a encantadora voz Sonia que nos presenteou com um 
repertorio primoroso.

 Postado por Marcia Valéria da

 Gerencia de Mídia-Educação

 smemidia@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
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[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 23/11/2012
<TÍTULO>
Interdisciplinaridade no Centenário do Rei do Baião

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, blogdeescolas, projetos.

No ano em que Luiz Gonzaga completaria cem anos, professores da Escola Muncipal 
Cecília Meireles
trabalharam interdisciplinarmente, valorizando a diversidade cultural em 
homenagem ao Rei do Baião.

Na Escola Municipal 05.14.002 Cecília Meireles, as professoras Eliete 
Vasconcelos e Djenane Rachel, respectivamente regentes de turma na disciplina de
Educação Musical e
 Educação Física, queriam que os alunos soubessem um pouco mais sobre a 
história, a m
sica e a dança da região nordeste. Assim, homenagear
Luiz Gonzaga seria um ótimo caminho para seus objetivos.

Este ano, a SME/RJ teve
como proposta inicial o projeto 
Cem Anos do Rei do Baião
 e, com ele, o trabalho das professoras seria maravilhoso. A escola abraçou esse
projeto
e resolveu
abrir os eventos começando pelo 
Sarau de Primavera
, recebendo

 o
Centro Cultural São Martinho
, que ofereceu a 
Oficina de Musicalidades
, com canto e dança para alunos e professores.

[FOTO]

O 
Centro Cultural
São Martinho
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 é uma entidade filantrópica que atua há mais de 27 anos (desde 1984) na área da
inf
ncia e juventude com projetos socioculturais, contribuindo para a transformação 
da realidade de crianças e jovens da cidade do Rio de Janeiro. Vinculada à 
Província Carmelitana de Santo Elias
, a instituição atende crianças e jovens entre 6 e 18 anos de idade, em diversos
níveis de vulnerabilidade social. Dentre os níveis de vulnerabilidade estão as 
crianças/jovens em situação de rua e oriundas de comunidades, atendidas com 
atividades culturais e educativas realizadas no contraturno escolar, preparação 
e inserção do jovem no mercado formal de trabalho (Lei do Aprendiz) e defesa 
jurídico-social. Todas essas ações contribuem para a garantia de seus direitos e
formação como cidadãos, conforme prevê o 
Estatuto da Criança e do Adolescente
 (ECA).

Interdisciplinaridade

As professoras Felicidade Magalhães e Patrícia dos Santos, regentes da Sala de 
Leitura, usaram literatura e vídeos baseando-se nas obras de Ariano Suassuna 
para trabalhar com os alunos produção de textos a partir do filme sobre sua 
biografia. Daí, foi fácil para as equipes selecionar m
sicas para uma futura mostragem.

[FOTO]

As professoras Eliete e Djane desenvolveram com alunos atividades artísticas com
material reciclado, que envolveram maquetes, instrumentos musicais, como: 
zabumba, sanfona e tri
ngulo. Muita dança e m
sica da cultura nordestina fizeram parte desse processo.

[FOTO]

[FOTO]

As professoras de Língua Portuguesa Newma, Val, Célia Faria, Aparecida e Édila, 
bem como as professoras T
nia (Realfa), Andréa Karl e Graça (Acelera) orientaram os alunos na produção de 
um livro que foi lançado no Sarau Literário. 

Nesse envolvimento cultural, o tema passou a ser interdisciplinar, em que 
professores das áreas de História, 
Carolina, Patricia e Renata, e Geografia, Célia, Marcos e T
nia, se aprofundaram no trabalho com seus alunos.
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Segundo a professora Eliete, uma mudança vem acontecendo na escola em relação à 
opção musical, pois os alunos andam pelos corredores da escola cantando m
sicas de Luiz Gonzaga e não somente funk.

Parabéns à direção e equipe pedagógica da E.M. Cecília Meireles que, com 
esforço, dinamismo e muita garra, vêm, ao longo do ano, fazendo um trabalho 
interdisciplinar, possibilitando seus alunos uma interessante visão de mundo. 

Parabéns especial às professoras da Sala de Leitura, Felicidade e Patrícia, pela
troca de informações tornando
esta publicação, também, especial. 

A Sala de Leitura Maurício de Sousa criou seu blog há algum tempo e promove a 
leitura de suas atividades através do
endereço eletrônico
http://saladeleituramaurciodesousa.blogspot.com.br/

Escolas e professores participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e/ou atividades que 
impactaram a aprendizagem de seus alunos.

Clique 
aqui
 para saber o e-mail do seu representante. 

Acompanhem e comentem nos blogs das Escolas da Rede Municipal de Educação da 
Cidade do Rio de Janeiro.

Representante do Rioeduca na 5
CRE _ Professora
 Regina Bizarro

Twitter: @rebiza / Facebook: rebiza

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

Adorei o evento.Parabéns às colegas da Escola Municipal Cecília Meireles!
Postado por 
Margareth Knupfer
 em 24/11/2012 17:12

Parabéns, a E.M.Cecília Meireles amei a criatividade. Poderia explicar como foi 
feita a sanfona? Um abraço.
Postado por 
Margareth Cunha
 em 27/11/2012 13:17
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 27/11/2012
<TÍTULO>
III FLIRÃ, Festival Literário da Escola Municipal Irã

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, blogsdeescolas, literatura.
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Sustentabilidade foi tema do
III Festival Literário que aconteceu na Escola Municipal Irã,
um evento que mexeu com todos
os alunos, incentivando e despertando o prazer da leitura.

No diia 30 de outubro aconteceu a III FLIRÃ, Festival Literário da Escola 
Municipal Irã. Estive presente representando o Portal Rioeduca na 5
 Coordenadoria Regional de Educação.

Cheguei cedo, fazia naquela manhã muito calor no Rio de Janeiro, e fui recebida 
pela diretora adjunta, professora L
cia Maria Gomes. Logo em seguida, conheci a responsável pela Sala de Leitura 
professora Margareth Knupffer que, no mês de outubro, compartilhou com o Portal 
Rioeduca um trabalho desenvolvido com as turmas chamado 
O Cabelo de Lelê, e o Desfile de Penteados Afro
. Baseado em histórias da cultura afro-brasileira, fazia os alunos refletirem 
sobre o negro em nossa sociedade, principalmente no tocante ao preconceito, além
de valorizar o que há de belo em cada um.

Muito solícitas, L
cia e Margareth me deixaram à vontade para conhecer todo trabalho desenvolvido 
pelos professores e alunos.

Passei a conhecer e observar alguns detalhes que me chamaram atenção, como os 
Bancos da Leitura, onde alunos sentavam para ler livros que, curiosamente e 
interessantemente, estavam presos a elásticos. Trabalhos de artes plásticas 
estavam sendo desenvolvidos no pátio externo da escola alternando as turmas. De 
hora em hora, alunos faziam o troca-troca de sala de aula para uma atividade 
sobre meio ambiente diferente. Alunos, na sala do relaxamento, deliciavam-se com
m
sica ambiente de sons da natureza. No pátio de trás da escola, alunos 
alternavam-se no circuito ecológico com a professora de Educação Física. No 
corredor, alunos deixavam seus recadinhos para uma escola mais sustentável, além
de curiosidades sobre os animais. Enfim, era uma escola trabalhando e respirando
meio ambiente, através da sustentabilidade.

[FOTO]

[FOTO]

A escola estava muito movimentada e seus professores esfuziantes realizavam o 
que de melhor eles sabem fazer: educar para a vida.

[FOTO]
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[FOTO]

Organização do
III Festival Literário

Segundo a professora Margareth, o III Festival Literário foi organizado a partir
do projeto desenvolvido durante o ano, em que todos puderam mostrar um pouco do 
que foi trabalhado. 

Seu objetivo foi incentivar e despertar nos alunos o prazer pela leitura. 

As atividades foram desenvolvidas em dois dias para que todos pudessem 
aproveitar ao máximo todos os momentos. No primeiro dia, aconteceu a abertura e 
várias oficinas: pintura, relaxamento, corredor literário, visita à exposição, 
quizz e circuito ecológico. As turmas circularam em todos os espaços junto com 
seus professores. Foi um dia muito especial. No segundo dia, as turmas fizeram 
suas apresentações além de contarem com a presença das professoras da Sala de 
Leitura, Angélica da E. M. Luxemburgo e Celeste da E. M. Alfredo de Paula 
Freitas. Os alunos do GEC Mário Paulo de Brito, acompanhados das professoras 
Inês, da Sala de Leitura, e Auziléia, de Educação Física, fizeram uma 
apresentação de dança que abrilhantou ainda mais este dia.

[FOTO]

[FOTO]

Construindo uma Irã Sustentável: Reduzindo, Reutilizando, Reciclando e 
Preservando

Os professores das turmas de E.I. ao 6
 ano, juntamente com os da Sala de Leitura, Educação Física, Educação Artística,
Coordenação Pedagógica e toda a equipe administrativa, devido aos enormes 
problemas vividos atualmente no mundo, escolheram trabalhar este ano 
sustentabilidade, aproveitando o evento que ocorreu no Rio de Janeiro, o Rio + 
20.

Tivemos como objetivo desenvolver em nossos alunos uma consciência sustentável 
para que, quando adulto, suas atitudes responsáveis em relação ao meio ambiente 
se transformem em hábitos praticados naturalmente. Iniciamos o projeto exibindo,
na Sala de Leitura, o filme 
Os Sem Floresta
 e, após reflexão, cada professor deu início às atividades em sala de aula. As 
atividades desenvolvidas ao longo do projeto foram realizadas a partir de rodas 
de leitura com vários livros relacionados ao tema, incluindo: passeios, 
produções de texto, poesias, vídeos, reportagens, m
sicas, aulas expositivas no Data Show, construção de instrumentos musicais, 
brinquedos, gambiarras e outros, utilizando materiais reciclados, além de 
palestras na Light e CEDAE
, relata a professora Margareth Knupffer.
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No primeiro bimestre, a escola teve como principal objetivo o primeiro R que é 
Reduzir
. No segundo bimestre 
Reutilizar
, aproveitando as técnicas artísticas com materiais reutilizados. No terceiro 
bimestre 
Reciclar 
e no quarto bimestre 
Repensar
, finaliza a professora da Sala de Leitura, Margareth Knupffer. 

É preciso realmente repensar nossos hábitos de consumo que, por muitas vezes, 
são exagerados.

[FOTO]

Parabéns à equipe Escola Municipal Irã pelo lindo trabalho desenvolvido com os 
alunos!

Visitem e
comentem nos Blogs:

Escola Municipal Irã 
http://escolaira.blogspot.com.br/

Sala de Leitura da Escola Municipal Irã 
http://www.saladeleituraira.blogspot.com.br/

Escolas e professores participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e/ou atividades que 
impactaram a aprendizagem de seus alunos.

Clique 
aqui
 para saber o e-mail do seu representante. 

Acompanhem e comentem nos blogs das Escolas da Rede Municipal de Educação da 
Cidade do Rio de Janeiro.

Representante do Rioeduca na 5
CRE _ Professora
 Regina Bizarro

Twitter: @rebiza / Facebook: rebiza

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

Nossos alunos e professores foram os principais responsáveis pelo sucesso do 
evento. Parabéns alunos e professores da E.M.Irã!
Obrigada, Regina, pela oportunidade de partilhar nosso trabalho.
http://www.saladeleituraira.blogspot.com.br/2012/11/iii-festival-literario-ira-f
lira.html
Postado por 
Margareth Knupfer
 em 27/11/2012 08:38
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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Segunda-feira, 05/11/2012
<TÍTULO>
Feira Literária da Barros Hurtado

<TAGS>
Tags: 
4ªcre eventos projetos.

Reconhecer a import
ncia da literatura infantil e incentivar a formação do hábito de leitura são 
tarefas da escola. Nesse processo, temos como grande aliada a literatura 
infantil.
 Ela é um caminho que leva a criança a desenvolver a imaginação, as emoções e os
sentimentos de forma prazerosa e significativa.

O desenvolvimento de interesses e hábitos permanentes de leitura é um processo 
constante, que começa no lar, aperfeiçoa-se sistematicamente na escola e 
continua pela vida afora.
Richard
Bamberger

[FOTO]

Somos da Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado.

     Nossa escola vem desenvolvendo, há uns 
dois meses, um projeto de confecção de livros, elaborado pela professora de 
Artes Visuais, Claudia Santos.

     Cada aluno escolheu o tipo de livro que 
gostaria de criar: Romance, Poesias, Piadas e charadas, Beleza, Culinária...

[FOTO]

Aproveitamos, então, a Maratona de Histórias e fizemos uma Feira Literária, com 
personagens de contos de fadas em suas tendas, contando histórias aos outros 
alunos, duas peças de teatro (A Barata diz que tem e Chapeuzinho Vermelho) e a 
exposição dos livros confeccionados com seus autores falando sobre seus livros.

[FOTO]

Tivemos também a grata parceria com a escola Odilon Braga, nossa vizinha que 
trouxe seus alunos para participar de nosso evento com seus livros.

[FOTO]

Fizemos tudo para levarmos nossos alunos ao maravilhoso mundo da leitura de uma 
forma prazerosa e divertida! 
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Ao final, servimos um pequeno coquetel trazido por nossos alunos.

     Foi uma verdadeira festa da leitura!
 Professora
Shayenne - Coordenadora Pedagógica

São 
ações como essa que criam o hábito da leitura, ajudando a criança no seu 
desenvolvimento pleno, aumentando a sua criatividade, a linguagem, o vocabulário
e a escrita. Uma criança adepta à leitura terá um futuro com muito mais 
perspectivas e escolhas. Além disso, a leitura permite você voar com o 
pensamento sem sair do lugar.

Parabéns aos professores da E.M. Embaixador Barros Hurtado por mostrar aos seus 
alunos que o livro pode dar prazer, e ainda por gerar um momento propício de 
prazer e estimulação para a leitura.

Contatos:

     Ana Accioly

     Professora e Representante Rioeduca.net 
da 4
Coordenadoria Regional de Educação

     anaaccioly@rioeduca.net

     Twitter: @Ana_Acioly

[FOTO]
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4ªcre eventos projetos
(5)

<COMENTÁRIOS>

Fiquei muito feliz com o evento realizado na Escola M. Barros Hurtado,fui 
estudante desta na decada de 80 e tenho lindas lembranças de toda a equipe 
pedagogica e dos amigos. Foram momentos de conhecimento que carrego na minha 
vida até hoje. Fico feliz pela iniciativa dos professores. Que outros projetos 
se realizem e tragam ao nome desta instituição a excelencia que ela merece...
Postado por 
Vanilza Duarte
 em 05/11/2012 13:40
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 06/11/2012
<TÍTULO>
Tropicalismo na Educação Infantil

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, blogsdeescolas, educaçãoinfantil.

Neste ano de 2012, os alunos da Escola Municipal Bárbara Ottoni, estão fazendo 
um passeio pela história em comemoração aos 90 anos da unidade escolar.

Na publicação 
E.M. Bárbara Ottoni: 90 Anos Brincando com a História
, conhecemos o início da proposta pedagógica
 da escola para o ano de 2012.

Ao longo
do ano letivo, os alunos estão fazendo um passeio pela história e foi a vez de 
conhecer os anos 60 e 70, através do Tropicalismo. Movimento cultural brasileiro
que surgiu sob a influência das correntes artísticas de vanguarda e da cultura 
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pop nacional e estrangeira, misturou manifestações tradicionais da cultura 
brasileira a inovações estéticas radicais. Uma de suas principais 
características foram as mudanças de comportamento.

[FOTO]

A coordenadora pedagógica da escola, professora Laura, reuniu materiais sobre o 
assunto e propôs aos professores que trabalhassem o tema, com os pequeninos, com
muita alegria e sem esquecer as diretrizes da Educação Infantil. Os educadores 
receberam um material específico falando sobre a evolução da moda através dos 
tempos e sobre o movimento hippie e a filosofia de paz e amor. O resultado foi 
muito interessante. Visitando o blog da escola encontramos registros sobre este 
projeto.

O tema foi lançado através de um belo mural sobre o assunto e a turma 11 
trabalhou a m
sica Tropicália, um dos símbolos do movimento tropicalista. Os alunos montaram 
um painel sobre o tema, que fez muito sucesso na reunião de responsáveis.

A turma 23 fez um trabalho direcionado à moda. Os alunos escolheram diferentes 
temas e pintaram camisetas, sempre dando um colorido especial a cada uma. Este 
trabalho também teve a colaboração da professora Márcia, de Artes, 
confeccionando junto com os alunos um boneco para vestir as camisetas no dia da 
exposição. 

Nas aulas de Educação Física, os alunos participaram de um desfile de moda, 
imitando modelos famosas. No Tropicalismo, uma das formas de manifesto era a 
maneira como as pessoas andavam e se vestiam. A turma 20 vestiu bonecos com 
vários modelos de roupas, que também fizeram sucesso no dia da reunião de 
responsáveis. 

[FOTO]

As turmas 13 e 14 estudaram sobre o Movimento Hippie e, após conversarem sobre o
assunto, os alunos confeccionaram um casal de hippies para a exposição. Neste 
dia, o sucesso foi muito grande!

[FOTO]

[FOTO]
Nota: Informações retiradas do blog da escola

Quer conhecer mais sobre o trabalho da E.M. Bárbara Ottoni? Visite seu blog!

http://embarbaraottoni.blogspot.com.br/

Professores e escolas participem também do portal Rioeduca. Entrem em contato 
com o representante de sua CRE para divulgar o trabalho de vocês. Cliquem 
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aqui
 para conhecê-lo e participem!

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Contato:

     Renata Carvalho 
 Professora da rede e representante da 2
CRE, no portal Rioeduca

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet

blogsdeescolas
(402)
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<COMENTÁRIOS>

Renata muito obrigada pelo carinho da publicação. No blog tem publicações sobre 
os shows de calouros. beijos. Valeria
Postado por 
Valeria Silveira
 em 06/11/2012 10:15

Parabéns a toda escola pelo trabalho.
Lindo o casal hippie. 
Um tema tão complexo para desenvolver com a Educação Infantil, mas ficou 
excelente!!!

Um forte abraço,
Valdéris Dassi (E.M.Claudio Ganns)
Postado por 
Valdéris
 em 06/11/2012 12:28
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 19/11/2012
<TÍTULO>
Portinari nos 20 anos da Creche Municipal Santa Terezinha

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, evento, educação infantil.

[FOTO]

Como em todas as festas de aniversário,
na Creche Municipal Santa Terezinha, da 10
 Coordenadoria Regional de Educação, foi cantado o 
parabéns para você
 e realizada a distribuição de lembranças, refrigerante e bolo.

Além da participação das crianças, dos professores, dos auxiliares de creche, 
dos demais funcionários e de muitos pais e responsáveis, registrou-se a presença
simbólica do pintor C
ndido Portinari, com base no projeto que vem sendo desenvolvido pela creche 
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desde o início de 2012.

Lucélia e a diretora adjunta, Rosimar, juntamente com a equipe de profissionais 
da creche, vêm dando ênfase ao Projeto Brincando com Portinari que oferece às 
crianças a oportunidade para o conhecimento e o
contato com as mais diversas manifestações artísticas.

Na festa do aniversário, a diretora Lucélia fez questão de homenagear os 
funcionários e os pais; tanto os que acompanham o trabalho da creche
desde a sua fundação, como queles
que chegaram este ano. Todos receberam uma fotografia imantada da creche, com a 
frase: 
Eu faço parte dessa história!

[FOTO]

Na mensagem de abertura das comemorações dos vinte anos de fundação da Creche 
Municipal Santa Terezinha, a diretora Lucélia fez uma breve retrospectiva 
histórica, citando o início das atividades, em 1992, com a creche ainda 
vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Em seguida, ela destacou a ascensão e as conquistas, notadamente a partir da 
administração da secretária Claudia Costin,
quando foram incluídos professores de educação infantil,
contrataram-se
auxiliares de creche e
surgiram novas propostas pedagógicas.
 Nessa gestão, as brincadeiras e os jogos para o desenvolvimento infantil a 
partir de projetos ganharam maior relev
ncia.
 Citamos,
como exemplo, o 
Brincando com Portinari
.

Atualmente a Creche Municipal Santa Terezinha conta com a diretora Lucélia e a 
diretora adjunta Rosimar; com quatro professoras de educação infantil, Bárbara, 
Flávia, Aline e Vanessa; quatro cozinheiras e lactaristas, Elizabeth, Luciara, 
Lígia e Jaqueline; três auxiliares de serviços gerais, Erbi, Rosa e Consuelo e 
vinte e seis agentes auxiliares de creche: Patrícia, Mônica, Amanda, V
nia, Vera, Tereza, Ediléia, Liliane, Letice, Damulle, Abigail, Nelciane, Maria 
de Fátima, Édrita, Zilda, Bárbara, Débora, Cátia, Heloísa, Patrícia Mendes, 
Cristiany, Juliana, Sandra, Kênia e Keli.
 Todos fazendo parte da história mais recente da creche.

[FOTO]
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[FOTO]

Observando alguns dos trabalhos produzidos pelas crianças durante a realização 
do
projeto,
percebemos que as professoras e as auxiliares de creche, aproveitando as telas 
de Portinari, ensinam a releitura de imagens a partir do olhar.

Este trabalho é sugerido
pelo 
Guia Prático para o Ensino Fundamental I, Arte, O universo infantil de Candido 
Portinari
, que pode ser visto em http://revistaguiafundamental.uol.com.br

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

O
que se pode constatar, com o olhar atento, na Creche Municipal Santa Terezinha, 
a releitura das imagens mostra a visão individualizada de cada criança; aquilo 
que cada uma percebeu, observando alguns dos quadros do famoso pintor 
brasileiro, principalmente da sequência de obras do universo infantil, como 
Palhacinhos na gangorra
; 
Meninos soltando pipa
, 
Menino com estilingue
, dentre outros.

Parabéns a todos da Creche Municipal Santa Terezinha pelos vinte anos de 
funcionamento e pela escolha de um tema tão fascinante para a realização do 
projeto 
Brincando com Portinari
, com a finalidade de marcar duas décadas de excelentes trabalhos dedicados ao 
maternal e à educação infantil.

Sinvaldo do Nascimento Souza, professor representante do Rioeduca na 10
CRE

     E-mail: sinvaldosouza@rioeduca.net
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     Twitter: @SinvaldoNSouza

     Facebook/SinvaldoSouza

[FOTO]
tweet

10ªcre
(292)

evento
(29)

educação infantil
(2)

<COMENTÁRIOS>

Muito bom isso! Além de comemorar as crianças ainda aproveitam para aprendem um 
pouco sobre arte, com certeza mais iniciativas dessas poderiam ser realizadas! 
Estão de parabéns.
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Postado por 
JogosOn
 em 19/11/2012 10:40

Como sempre, uma linda postagem. Obrigada por valorizar nosso trabalho que é 
feito com muito comprometimento.
Postado por 
Lucelia
 em 26/11/2012 15:47

Tenho muito orgulho de estar trabalhando na Creche Municipal Santa Terezinha 
nesse 20 anos de existencia,  acompanhei todas as mudanças bem de perto e quem 
ganhou com todas as mudanças foram as crianças, De CRECHEIRA (Conde)a AGENTE 
AUXILIAR DE CRECHE COM MUITO ORGULHO !!!!!
Postado por 
PATRICIA MENDES
 em 26/11/2012 18:36

Me sinto realizada com o trabalho que desenvolvemos com as crianças. A cada nova
proposta vemos o quanto enriquece a vida dos pequeninos. Parabéns equipe Santa 
Terezinha.
Postado por 
Kenia Simoni Gomes Dias
 em 26/11/2012 22:40
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 13/11/2012
<TÍTULO>
Inglês e Teatro Promovendo Integração e Conhecimento

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos, inglês.
O CIEP Lindolpho Collor, também conhecido como CIEP 301, é uma Escola do Amanhã 
localizada no Rio das Pedras que atende diariamente cerca de 2700 alunos do 2º 
ao 7º do Ensino Fundamental, turmas do PEJA e projetos especiais. Recentemente, 
a turma 1501 desenvolveu o projeto 
Conhecendo mais sobre o Halloween
, uma celebração tipicamente estrangeira, mas que, a cada ano, desperta o 
interesse entre crianças e jovens brasileiros.

[FOTO]

Página 3264



RIOEDUCA 2
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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(3)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 15/11/2012
<TÍTULO>
Maratona de Histórias da E.M. Clarice Lispector

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos.
A Escola Municipal Clarice Lispector está localizada no Rio das Pedras e atende 
diariamente cerca de
250 crianças da Educação Infantil. Ao longo da semana de 29 de outubro a 1
 de novembro, a unidade escolar realizou a Maratona de Histórias entre os 
alunos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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 x
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 20/11/2012
<TÍTULO>
Conta 
&
  Reconta

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos.

A Escola Municipal Rep
blica da Colômbia está localizada na Barra da Tijuca e atende cerca de 500 
alunos da Educação Infantil ao 5
ano do Ensino Fundamental, além de turmas de projetos especiais e Educação 
Especial. A Maratona de Histórias da unidade escolar aconteceu a
partir do Projeto Conta 
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 Reconta e contou com a participação de todas as turmas.

[FOTO]

Na primeira etapa do projeto Conta 
 Reconta foram realizadas Rodas de Leitura, propiciando um espaço para que os 
alunos da E.M. Rep
blica da Colômbia conversassem sobre as leituras que fizeram através do 
empréstimo de livros. Nas Rodas, eles falaram sobre as sensações e efeitos 
produzidos pela leitura, recomendaram títulos aos colegas e ainda tiveram a 
opção de ler para a turma.

[FOTO]

Essa troca de experiências permitiu que eles reconhecessem diversos gêneros e 
características de um determinado autor.

A Contação de Histórias realizada pela professora, na etapa seguinte, foi 
elaborada seguindo a orientação dos próprios alunos na seleção dos autores. 

A biografia de cada autor selecionado foi pesquisada pela turma, que produziu um
texto coletivo sobre a vida e as obras desses escritores.

[FOTO]

[FOTO]

A professora leu para cada turma um título do autor escolhido, que foi recontado
e ilustrado pelas crianças. Elas também fizeram uma releitura da obra, 
desenvolvendo a imaginação e enriquecendo o vocabulário.

Essas produções foram afixadas nos murais, formando um Corredor de Histórias 
onde a comunidade escolar pôde interagir de maneira prazerosa, compartilhando 
experiências leitoras e confrontando interpretações.

A história 
Geraldo e a Fadinha do Pum
, de J
lio Emílio Braz, integrou um dos murais do Corredor de Histórias e o escritor 
foi convidado a participar da culmin
ncia da Maratona de Histórias, abrindo o I FLEC (Festival Ecológico Literário e 
Cultural) da E. M. Rep
blica da Colômbia em 17 de outubro.

Na semana que antecedeu ao Encontro, outros títulos de J
lio Emílio Braz fizeram parte das atividades da Sala de Leitura, fomentando a 
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expectativa pela Palestra.

 Os registros do Corredor de Histórias foram transformados em livros e expostos 
no FLEC.

[FOTO]

A Escola Municipal Rep
blica da Colômbia, através das atividades realizadas, buscou valorizar a leitura
e a escrita como uma fonte de prazer e entretenimento, ajudando assim a 
construir uma comunidade de leitores e escritores na escola.

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca/sobrenos.php

Roberta Vitagliano é professora da rede municipal

e representante do Rioeduca na 7
CRE

robertavitagliano@rioeduca.net

twitter:@robertacarmina

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 22/11/2012
<TÍTULO>
II Feira Literária em Vila Valqueire

<TAGS>
Tags: 
7ªcre.
No dia 25 de outubro, como parte da programação da Maratona de Histórias da 7
CRE, aconteceu a II Feira Literária dos Amigos do Livro (FLAL) na Praça Saiqui, 
em Vila Valqueire. O evento foi promovido pelas Salas de Leitura das Escolas 
Municipais de Vila Valqueire e repetiu o mesmo sucesso do ano passado.

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

Página 3271



RIOEDUCA 2

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 21/11/2012
<TÍTULO>
Cultura, ciência e literatura

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, evento, realfa, aceleração, peja.

Twitter: @SinvaldoNSouza

     Facebook/SinvaldoSouza

[FOTO]
tweet

10ªcre
(292)
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<COMENTÁRIOS>

Super Professor Lindon! Muito empenhado no Projeto Fórmula da Vitória! História 
de sucesso!
Postado por 
Erika Ferraz Ueoka Machado dos Santos
 em 05/12/2012 15:39
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 26/11/2012
<TÍTULO>
A Escola Amarelinha do Cesarão

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, patrono, mais educação.

No conjunto Cesarão, poucas pessoas sabem onde fica a Escola Municipal Luiz 
Caetano de Oliveira.
 No entanto,
se a pergunta for sobre a escola amarelinha, certamente o interlocutor 
interessado será orientado com precisão para chegar a 

seu destino.

A Escola Municipal Luiz Caetano de Oliveira não é amarelinha, como também o nome
oficial do conjunto não é Cesarão.

Segundo informações da diretora, professora Eliete Mendanha da Cunha, o prédio 
da escola sempre foi pintado de amarelo.
Assim, foi mantida a tradição oral de se falar na 
escola amarelinha
, mesmo agora, já com o prédio pintado nas cores oficiais da Prefeitura do Rio: 
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azul e branco.

[FOTO]

Quanto ao conjunto habitacional, talvez por ficar localizado no início da 
Avenida Cesário de Melo,
no sentido de Santa Cruz para Campo Grande, o povo resolveu rebatizá-lo de 
Cesarão
, embora o nome oficial seja Conjunto Habitacional Octacílio de Carvalho Camará.

Octacílio Camará, um político muito famoso na antiga Zona Rural do Distrito 
Federal,
também empresta o nome à principal via de ligação do centro de Santa Cruz à 
Avenida Brasil, e a uma estação ferroviária da Supervia.
 Ele foi eleito
senador
e um de seus correligionários mais próximos, o deputado J
lio Cesário de Melo, deu origem ao apelido Cesarão.

[FOTO]

Luiz Caetano de Oliveira, o Patrono da Escola Municipal 10.19.022, da 10
 CRE, foi engenheiro e professor da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, da 
Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro e do Colégio Santo Inácio.
 Colaborou na Comissão de Melhoramentos e Obras Municipais, no ano de 1914, além
de aparecer também como autor do livro 
Rudimentos de cálculo diferencial e de cálculo integral
, publicado em 1939, pela Editora Melhoramentos. 

Na escola, encontra-se o retrato do patrono em bico de pena, devidamente 
emoldurado.
 O que
chama a atenção de todos que visitam pela primeira vez a E.M Luiz Caetano de 
Oliveira é a quantidade enorme de belíssimos murais tanto nas salas de aula como
espalhados pelos corredores.

[FOTO]

[FOTO]

São os trabalhos expostos que confirmam o quanto professores e alunos gostam de 
estar naquele ambiente, mesmo diante de tanta adversidade.
 A

escola localiza-se em uma área de permanente conflagração social, com disputas 
entre facções dos conjuntos Rollas e Cesarão, que, infelizmente, acabam 
interferindo na vida escolar e na harmonia comunitária.
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Para desenvolver sua metodologia pedagógica, a direção e professores da
escola elaboraram um PPP que recebeu o título principal de 
Sustentabilidade com qualidade de vida
, propondo educação para uma vida sustentável, com desenvolvimento da 
consciência ambiental.

De acordo com as informações do PPP, a comunidade atendida pela
UE é proveniente de loteamentos clandestinos que foram surgindo em torno da 
escola ao longo dos anos.

Como se trata de alunos de famílias de baixa renda, os profissionais se 
desdobram para proporcionar a todos uma visão de mundo condizente com os 
programas da Secretaria Municipal de Educação, sempre
com o objetivo de reduzir a evasão e ampliar a permanência do aluno na escola, 
oferecendo atividades de oficinas no contraturno.

Uma dessas oficinas é a banda de m
sica, composta por alunos do 2
 ao 5
 ano,
cujo maestro é o dedicado professor Justino. 

[FOTO]

Segundo informações da diretora adjunta, a professora Mônica Cristina, o 
aproveitamento escolar dos alunos participantes da banda de m
sica tem melhorado consideravelmente.

Na minha visita à escola, as crianças se empolgaram tocando acordes do Hino 
Nacional Brasileiro e souberam responder com exatidão as perguntas que fiz sobre
as características dos instrumentos musicais.
 Eles também mostraram conhecimentos sobre Luiz Gonzaga, um dos compositores que
interpretam.

Outras oficinas, além da banda de m
sica, são desenvolvidas na E.M Luiz Caetano de Oliveira, que está integrada ao 
Programa Mais Educação, do MEC.

São várias atividades optativas, realizadas com acompanhamento pedagógico, em 
sistema de contraturno, visando a aumentar a oferta educativa nas escolas p
blicas.

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Além de contar com a participação ativa dos professores e funcionários, a 
direção recebe integral apoio do Conselho Escola Comunidade e mantém parceria 
com diversos setores da comunidade, contando com a presença de oficineiros, 
colaboradores, voluntários e funcionários de apoio.

É assim, com uma gestão democrática direcionada a atender os anseios de 
significativa parte da população do conjunto Cesarão, que a direção, os 
professores e os funcionários da 
Escola Amarelinha
, Luiz Caetano de Oliveira, estão desenvolvendo o seu trabalho pedagógico, em 
busca do cumprimento das metas estabelecidas pela Secretaria Municipal de 
Educação do Rio de Janeiro.

Sinvaldo do Nascimento Souza, professor representante do Rioeduca na 10
 CRE

     Contatos: E-mail: 
sinvaldosouza@rioeduca.net

     Twitter: @SinvaldoNSouza

     Facebook/SinvaldoSouza

[FOTO]
tweet
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mais educação
(4)

<COMENTÁRIOS>

parabéns pelas postagens, sempre são muito interessantes !
Postado por 
Márcia Noel
 em 26/11/2012 15:22
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 07/11/2012
<TÍTULO>
Literatura e Renascimento

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, riodeleitores, protagonismojuvenil, blogsdeescolas.

A Escola Municipal Pernambuco apresenta sua III FLIPE, Feira Literária da 
Escola, e mostra sua nova face: trabalho, cultura e alegria.

Escola é organismo vivo. Pulsa, respira, sofre, adoece, perde o viço. Mas também
se renova, aprende, planta, colhe e vibra. É local de aprendizagem através do 
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convívio de m
ltiplos seres, m
ltiplas ideias, m
ltiplos conceitos que, juntos, formam a cara daquele grupo. Todos em um.

Agora, no final de outubro, toda a Escola Municipal Pernambuco se movimentou 
para participar da III Feira Literária da Pernambuco. O objetivo era mostrar as 
diversas atividades relacionadas à literatura realizadas ao longo do ano com as 
turmas de E.I. ao 9
 ano.

Não foi a primeira atividade desse tipo realizada pela equipe da escola. Aqui, 
já divulgamos 
Exposição Meio Ambiente RIO + 20
 em junho deste ano e ainda houve a 
Feira da Cultura da E.M. Pernambuco
 em agosto.
[VÍDEO]

Em todas estas atividades, foi privilegiada a valorização da produção de 
professores e alunos e a interação de todos na busca do conhecimento. Na FLIPE, 
como é conhecida a feira literária, os alunos puderam participar de oficinas, 
além de apreciar os trabalhos expostos. O dia foi dividido em cinco momentos 
diferenciados para que todos pudessem ver e serem vistos. As turmas do 1
 segmento (E.I. ao 5
 ano) viram seus colegas da turma 1501, com a prof.

Juliana, atuarem na dramatização de 
Chapeuzinho Vermelho
. Assistiram também às encenações: 
A Linda Rosa Juvenil, 
da turma 1102, com a prof.
 Daniele, e 
O Teatro de Sombras
, do 4
 ano, com a prof.
 Fátima, além de um relaxante momento na Roda de Leitura Itinerante realizada na
quadra da escola.

[FOTO]

Já os alunos do 2
 segmento puderam expor seus textos preferidos e produções e também os trabalhos
realizados nas aulas de Artes. Assistiram também ao curta 
Velha História
 baseado na obra de Mário Quintana que tinha sido trabalhado na Maratona de 
Histórias da semana anterior. Sucesso mesmo fizeram as oficinas de Artes dos 
professores Eufrázio e Zuleica. Os adolescentes puderam liberar a criatividade 
na criação de fantoches, cenários e outras obras.
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[FOTO]

Além disso, as paredes da escola ficaram repletas dos registros dos livros lidos
e apreciados. Histórias foram compartilhadas, assim como os conhecimentos que 
foram acrescentados a todos ao longo do dia.

[FOTO]

Tantos saberes que não caberiam no papel. Trabalhar juntos, valorizar-se e 
valorizar o trabalho e o saber do outro talvez seja o maior deles. Isso fica bem
claro no orgulho de todos que participaram da Feira e participam da escola e 
agora também têm no blog da escola um espaço para trocarem ideias. Acesse o site
e participe você também desta renovação!
[VÍDEO]

[FOTO]

Agradecemos a coordenadora Ana Cristina Côrrea por compartilhar conosco este 
renascimento.

Contate-nos

angela.freitas@rioeduca.net

twitter 
@angeladario

facebook 
Angela Regina de Freitas

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 09/11/2012
<TÍTULO>
Declare seu Amor  à Leitura

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, riodeleitores, protagonismojuvenil, blogsdeescolas.

Quem ama, cuida e compartilha seu amor. Ainda mais se for pelos livros. A Sala 
de Leitura da E.M. Isabel Mendes da 3
 CRE realizou uma Maratona de Histórias que durou toda a semana. Quem será que 
se declarou?

O objetivo era provar que todo mundo conta histórias, além de englobar toda a 
comunidade escolar na partilha de leituras durante uma semana. Todos se 
envolveram e os textos foram escolhidos pelos próprios leitores.

A aquisição da habilidade de ler se intensifica por volta dos seis ou sete anos 
de idade. Decifrar o código linguístico possibilita a leitura de palavras, 
frases e textos. Ensinar a ler é um processo de interação por vezes longo e, em 
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muitos casos, permeado por dificuldades. Mas traz a autonomia na aquisição de 
outros conhecimentos e o gosto pelo saber.

Já o prazer de gostar de ler não tem idade para começar. Sentir-se motivado a 
mergulhar no texto, na história pode atingir crianças dos oito aos oitenta anos.
É um prazer sem preconceito que contempla qualquer classe social ou gênero. 
Também pode nos contagiar nos dias mais quentes ou frios, na cama ou em um 
cantinho da condução. O prazer da leitura é democrático e sem hora nem lugar 
para acontecer.

     Como sempre, são as crianças os 
primeiros a compartilhar suas descobertas no mundo dos livros. Ler para um 
colega amadurece e os faz mais responsáveis em seu ato. É prazer e dever ao 
mesmo tempo. Prazer pela história preferida e dever de contagiar o ouvinte com 
ela.

[FOTO]

E o ouvinte é interessado, quer saber o fim, quer saber do personagem principal,
seja princesa, lobo mau, saci ou curupira. Aquela história já prendeu a atenção 
e ninguém pisca. Pode estar no livro, na tela. Vir do colega ou do professor. O 
prazer já se espalhou e o amor está no ar.

[FOTO]

E todo professor lê. O gari lê. O agente educador lê. A diretora e a 
coordenadora também. E os personagens parecem estar ali, no cabelo, no óculos, 
na alegria de quem realiza a leitura.

[FOTO]

Quero ler também! Leitura também é momento solitário. Estar na sua história, no 
livro que você escolheu. Quem sabe uma espiadinha no livro do lado? Na Maratona 
de Histórias da E.M. Isabel Mendes, todos estes movimentos foram contemplados 
nos quatro dias da Semana de Leitura.

[FOTO]

E foi tudo devidamente registrado no blog 
Ler pra Ver
 da Sala de Leitura da escola. Confiram também os vídeos e as declarações de 
amor à leitura deixadas pelos professores e funcionários.

[FOTO]

Contate-nos
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angela.freitas@rioeduca.net

twitter 
@angeladario

facebook 
Angela Regina de Freitas

[FOTO]
tweet

blogsdeescolas
(402)

3ªcre
(223)

riodeleitores
(165)

protagonismojuvenil
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<COMENTÁRIOS>
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Que legal adorei a Maratona. Parabéns a toda a equipe.
Postado por 
MONICA FONSECA
 em 09/11/2012 16:53
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 28/11/2012
<TÍTULO>
Um dia para contação de histórias

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, evento, rio, uma cidade de leitores, maratona de histórias.

Desde 24 de outubro, dia em que foi realizado o Centro de Estudos Integral na 
Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes, o projeto da contação de histórias 
prometia surpreender.

Entre discussões pedagógicas, debates sobre avaliações, comentários sobre o 
sistema Escola 3.0 e definição do calendário para o 4
 bimestre letivo, eis que surge a proposta da realização de um dia específico 
para contação de histórias na escola.

A professora regente da sala de leitura, Kátia Regina, citou o livro 
O cabelo de Lelê
, de autoria de Valéria Belém, com ilustrações de Adriana Mendonça.
 Ela 
sugeriu amplas abordagens em sala de aula com os alunos, abordando a discussão 
da temática racial.

[FOTO]

O cabelo de Lelê
 conta a história de uma garota que não conseguia dominar o seu penteado por 
conta de cabelos rebeldes.
 Ao ler um livro sobre países africanos, a menina acaba descobrindo o porquê 
daqueles cabelos.
Essa história vai abrindo possibilidades para outros estudos sobre 
representações da raça negra.

No dia da contação de histórias, além do livro 
O cabelo de Lelê
, outras obras e autores também foram apresentados aos alunos.
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[FOTO]

A professora Kátia Cristina, de Língua Portuguesa, teve a ideia de sugerir que 
seus alunos do 8
 ano, da turma 1804, contassem a história de 
Alice no País das Maravilhas
 para os colegas da turma 1605.
 Estes
estariam no horário da aula de Geografia, com a professora Jurema.

Andréa Barbosa, que é professora de Espanhol, trouxe versões interativas da 
história de 
Chapeuzinho Vermelho
 em castelhano; enquanto a sua xará, Andréa Perez, de Língua Portuguesa, 
encarregou-se de contar a curiosa história 
O cabelo de Lelê
.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Aquele 31 de outubro de 2012 foi um dia atípico
 Não pelo 
Hallowenn
, 
Dia das bruxas
, 
Dia do Saci
, ou qualquer comemoração do gênero, mas pela possibilidade que os alunos 
tiveram para conhecer novos autores e outras histórias.

O escritor e dramaturgo inglês, William Shakespeare, foi apresentado aos alunos 
pela professora Kátia Regina que contou a história de Romeu e Julieta para a 
turma 1804.
 Enquanto a sua colega e xará, Kátia Cristina, acompanhava alguns alunos da 
mesma turma, que se revezaram contando a história para alunos da turma 1605.

Charles Lutwidge Dodgson, muito mais conhecido pelo pseudônimo de Lewis Carroll,
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foi apresentado aos alunos da turma 1605, em atividade interativa e 
descontraída.

Para motivar o interesse dos alunos do 6
 ano pela leitura e interpretação da história de 
Alice no país das maravilhas
, a professora Kátia Cristina, com a ajuda da turma 1804, preparou marcadores de
livros em diversas cores, contendo ilustrações e trechos da obra de Lewis 
Carroll.

Ao final da contação da história, interpretada pelos alunos da 1804, os demais 
eram convidados a dar sequência ao enredo, lendo o texto do trecho impresso no 
marcador de livros que receberam no início da atividade.
Dessa maneira que todos pudessem interagir e tornar aquele momento mais 
agradável e interessante.

[FOTO]

Familiarizados com a versão em língua portuguesa da história de Chapeuzinho 
Vermelho, de autoria do escritor francês Charles Perrault, os alunos do 8
 ano, turma 1803, ficaram admirados acompanhando a interpretação da professora 
de Espanhol, Andréa Barbosa, do conto 
Caperucita Roja
, com trechos propondo a interatividade dos adolescentes na narrativa.

O dia da contação de histórias na Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes foi 
uma ótima atividade que deverá ser repetida em outros momentos.
 Seu objetivo é despertar, nos alunos, o interesse pela leitura e pelos livros, 
conforme orientação da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro.

Sinvaldo do Nascimento Souza, professor representante do Rioeduca na 10
 CRE

     Contatos: E-mail: 
sinvaldosouza@rioeduca.net

     Twitter: @SinvaldoNSouza

     Facebook/SinvaldoSouza

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Excelente evento! Fico honrada de ter estudado nesta Escola, há 30 anos, e de 
minha mãe Rosineri ter sido Professora nesta U.E.!
Postado por 
Erika Ferraz Ueoka Machado dos Santos
 em 05/12/2012 15:37
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Sexta-feira, 30/11/2012
<TÍTULO>
Cartas Para Mikael: Uma História Vivida em Sala de Aula (Post transf. blog 
Professor)

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, entrevista, blogdeeducadores.

A professora Gisele de Oliveira Silva criou o projeto 
Cartas para Mikael: uma história vivida em sala de aula
 por acreditar que o aluno pode ser protagonista da sua própria história.

Gisele de Oliveira Silva é professora da rede municipal e amante da 
alfabetização. Atua em turmas do 2
 ano na Escola Municipal 05.14.031 Cláudio Ignácio, localizada no bairro de 
Irajá.

[FOTO]

Sua vida é pautada no princípio de que 
uma prática discursiva como fenômeno de interlocução pretende potencializar a 
apropriação da linguagem
 e, por isso,
acredita que as possibilidades de leitura e escrita estendem-se além dos muros 
da escola. 

Ela criou um projeto chamado 
Cartas para Mikael: uma história vivida em sala de aula
, possibilitando
que a linguagem seja mais do que uma mera decodificação. Foi um gancho que 
surgiu
a partir da
necessidade de comunicação entre a turma e um aluno que se mudou para o estado 
do Pará.

Gênero Carta

Este projeto foi criado para que, além de conhecer outras culturas, os alunos 
pudessem fazer
contato com o aluno Mikael, hoje morando no
Estado do Pará, usando o gênero carta. Essa ação tem permitido aos alunos, e
à própria professora, momentos ricos de percepção da linguagem em contextos 
históricos, culturais e sociais diferentes, aproximando os participantes através
da comunicação escrita.
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Além da escrita, o projeto envolve o conhecimento da cultura típica do Estado do
Pará, como
dança, comida, linguagem regional, artesanato etc.

[FOTO]

As diferenças regionais desse nosso país tão imenso se apresentaram ali, em 
minha sala de aula, através de uma simples pergunta: 
- Tia, o que é um picolé?
, relatou a professora quando da minha visita a
escola no
dia 30 de outubro.

Foi essa pergunta que a fez proporcionar uma grande av

entura de conhecimento sobre
o Pará através da escrita.

[FOTO]

A professora faz parte do GEPPAN, Grupo de Pesquisa Professores Alfabetizadores 
Narradores, da UNIRIO. Ela participou, com este trabalho, do 
Congresso Internacional Cotidiano: Diálogos sobre Diálogos
 em agosto deste ano
na Universidade Federal Fluminense (UFF).

[FOTO]

Por intermédio
da professora Ana Paula Simões (GED/5
CRE), que teve
um olhar apurado para este trabalho, pude conhecer a professora Gisele numa 
visita à Escola Municipal 05.14.031 Cláudio Ignácio, conhecendo também seus 
alunos. 

Desse trabalho surgiu a oportunidade de uma entrevista concedida ao Portal 
Rioeduca.

Rioeduca/5
CRE: 
Professora, fale-nos em primeiro lugar, o que a levou criar este projeto para 
sua turma?

Prof.
 Gisele Silva:
 Pela possibilidade de meus alunos estarem em contato com a leitura e a escrita 
com significado.

Rioeduca/5
CRE: 
Quais foram seus objetivos?
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Prof.
 Gisele Silva:
 Aprimorar a leitura e a escrita dos meus alunos; desenvolver a autonomia e 
ampliação de conhecimentos sociais e culturais.

Rioeduca/5
CRE:
 Relate para nós qual sua ideia quando seu aluno lhe perguntou: 
- Tia, o que é um picolé?

Prof.
 Gisele Silva: 
Fiquei surpresa no primeiro momento. Depois percebi que poderia ser uma 
oportunidade de conhecermos uma cultura diferente da nossa, do Rio de Janeiro. 
Tudo isso pensado sempre para o desenvolvimento pleno dos alunos. 

Rioeduca/5
CRE:
 Como se deu esse trabalho em relação a sua prática?

Prof.
 Gisele Silva:
 O trabalho está em andamento, minha prática é de estudo do cotidiano e a cada 
dia, ela se revigora através de muita pesquisa e relação com as crianças.

Rioeduca/5
CRE:
 O que possibilitou o gênero carta na prática da escrita significativa de seus 
alunos?

Prof.
 Gisele Silva:
 Tem possibilitado o desenvolvimento da leitura e da escrita das crianças, além 
do conhecimento de uma cultura geral e de noções de geografia e história e 
culturas outras.

Rioeduca/5
CRE:
 Fundamentado em quê você escolheu trabalhar com Vygostsky?

Prof.
 Gisele Silva:
 Interação, diálogo, e da relação recíproca do sujeito sócio histórico com o 
meio em que vive. 

Rioeduca/5
CRE:
 Quais
outros estudiosos você procurou
desenvolver este trabalho? Por quê?
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Prof.
 Gisele Silva:
 Devido a minha participação no Grupo de Pesquisas, os estudos com o cotidiano e
sua imprevisibilidade que nos instiga a investigação da nossa própria prática e 
o ensino da leitura e escrita com sentido e significado reais. Além de Vygostky,
elenco também Ana Luzia B. Smolka, Geraldi, entre outros.

Rioeduca/5
CRE:
 Além da escrita, o que mais lhe impressionou em seus alunos em relação às 
possibilidades das diferentes culturas?

Prof.
 Gisele Silva:
 O quanto eles são totais protagonistas de todo o processo. Adquiriram senso de 
responsabilidade o que evidencia o respeito e o conhecimento da cultura do nosso
país.

Rioeduca/5
CRE:
 O que a levou a participar com este projeto no Congresso Internacional Diálogos
sobre Diálogos?

Prof.
 Gisele Silva:
 Por ser um Congresso que prima pelo respeito e divulgação de um trabalho de 
qualidade realizado na/para e com as Classes Populares.

Rioeduca/5
CRE: 
O que mudou na sua turma após esse projeto?

Prof.
 Gisele Silva: 
Como já citei acima, o ser protagonista de nossa própria história é o que de 
mais importante nós, alunos e professora, estamos conquistando com esse Projeto.

Rioeduca/5
CRE: 
E na sua vida?

Prof.
 Gisele Silva:
 A oportunidade de aprender cada vez mais e ampliar nossos saberes e fazeres.

[FOTO]

A professora Gisele criou um blog
onde posta trabalhos realizados em sua sala de aula, além de artigos de sua 
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autoria e de
autores da área educacional.

Conheça o 
Blog Emerge
, clicando no link 
http://gisele-emerge.blogspot.com.br/

Escolas e professores participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e/ou atividades que 
impactaram a aprendizagem de seus alunos.

Clique 
aqui
 para saber o e-mail do seu representante. 

Acompanhem e comentem nos blogs das Escolas da Rede Municipal de Educação da 
Cidade do Rio de Janeiro.

Representante do Rioeduca na 5
CRE _ Professora
 Regina Bizarro

Twitter: @rebiza / Facebook: rebiza

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

[FOTO]
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5ªcre
(268)

blogdeeducadores
(5)

entrevista
(4)

<COMENTÁRIOS>

Felicitaciones a la profesora Gisele por compartir esta experiencia y a la 
Prefeitura de Rio por valorizar el trabajo de sus docentes. Con la REd Formad 
estamos trabajando juntos en este mismo camino.
Red de Formación Docente y Narrativas Pedagógicas de Argentina
Postado por 
GAbriel
 em 01/12/2012 14:26

Parabéns a Gisele de Oliveira Silva e a  Escola Municipal Cláudio Ignácio que 
envolveram o grupo de alunos e toda comunidade escolar neste belo projeto.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 28/04/2013 21:44
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 05/11/2012
<TÍTULO>
Que tal Dramatizar em Sala de Aula?

<TAGS>
Tags: 
artescênicas.

O grande desafio do professor é atrair a atenção dos alunos e a procura da 
melhor ferramenta motivadora tem sido a grande saga do grupo que busca uma 
aprendizagem significativa.

Porém, há diversos relatos de experiências bem sucedidas na utilização da 
dramatização, que desenvolve o convívio social, crescimento cultural, a 
linguagem oral e corporal e o trabalho colaborativo. Esse tipo de atividade pode
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ser usado em várias disciplinas e etapas do desenvolvimento escolar. Que tal 
experimentar?

Para o melhor aproveitamento desse trabalho, podemos seguir as etapas:

1- Escolha do tema e sua viabilidade de inserção na modalidade de trabalho.

2- Composição dos grupos, alguns na atuação e outros trabalhando nos bastidores.

3- Estabelecer um objetivo a ser alcançado com a apresentação da dramatização.

4- Formação e elaboração do roteiro, fala dos personagens, diálogos entre outros
componentes relacionados. 

5- Confecção do cenário, das roupas, instalação de som, luz dentre outros 
recursos audiovisuais que se julgam necessários. 

6- Ensaio/Apresentação. 

7- Apresentação do teatro com a participação de todos os alunos e 
preferencialmente com a presença de pessoas de outras salas e professores. 

Se você já utilizou ou vai utilizar essa dica não deixe de nos contar sua 
experiência, para que juntos e através de nossa interação neste espaço seja 
possível uma educação de qualidade.

Fonte: Rugna, Betina; Teatro em sala de aula: Guia Prático para o professor; Ed.
Alaude

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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artescênicas
(36)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 05/11/2012
<TÍTULO>
O Tempo é um Ponto de Vista. Quanto Tempo você Tem?

O tempo é um ponto de vista. Velho é quem é um ano mais velho que a gente.

     (O tempo 
 Mario Quintana)

Tempo, tempo, tempo... A velocidade com que as informações acontecem atualmente 
nos faz correr cada vez mais atrás dele e muitas vezes não lembramos ou até 
mesmo deixamos para trás a reflexão e o planejamento que são fatores que 
facilitam a sua administração.

Em Tempos perdidos, Renato Russo, entre as várias mensagens que procura 
transmitir, diz: 
Todos os dias quando acordo/não tenho mais o tempo que passou/Mas tenho muito 
tempo/Temos todo o tempo do mundo
.

Ouça e lembre um pouco em: 
http://www.vagalume.com.br/legiao-urbana/tempo-perdido.html

Página 3294



RIOEDUCA 2
[FOTO]

A relação que temos com o tempo é cada vez mais relativa.

Nessa maratona diária pela qual passamos, nos tornarmos infelizmente cada vez 
mais escravos do tempo e isso muitas vezes acaba sendo inevitável. Planejar o 
nosso dia a dia, trabalho, família, lazer também requer tempo.

[FOTO]

Menos é mais.

Fornecer mais tempo à nossa imaginação nos torna mais leves e criativos.

Você consegue imaginar um lugar, em que o trajeto entre duas localidades seja de
4 km apenas, mas que exista uma diferença de 24 horas entre elas? 

Esse lugar existe, são as Ilhas Diomedes, uma localizada nos Estados Unidos e a 
outra na R
ssia. Apesar da pouca dist
ncia entre elas (a faixa de água que separa as duas ilhas fica congelada durante
boa parte do ano, permitindo inclusive que se transite a pé sobre ela), esse 
deslocamento terá uma diferença de 24 horas em seu fuso horário!! Isso mesmo, se
você viajar da América para a Ásia, ficará 1 dia mais velho, no entanto a viagem
no sentido contrário tem 24 horas a menos devido ao fato da criação da 
Linha Internacional de Data
 que passa entre elas.

[FOTO]

Linha Internacional de Data
 entre as Ilhas Diomedes.

Não fosse por essas particularidades e por Umberto Eco que em seu romance 
A ilha do dia anterior
 escreveu: 
Meia-noite de sexta-feira, aqui no navio, é meia-noite de quinta-feira na ilha. 
Se da América para a Ásia viajas, perdes um dia; se, no sentido contrário 
viajas, ganhas um dia: eis o motivo por que o [navio] Daphne percorreu o caminho
da Ásia, e vós, est
pidos, o caminho da América. Tu és agora um dia mais velho do que eu! Não é 
engraçado?
, as ilhas Diomedes certamente continuariam no anonimato, esquecidas no tempo e 
no espaço. 

[FOTO]
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As Ilhas Diomedes no horizonte.

Conheça um pouco mais em 
http://viajamos.com.br/forum/topics/ilhas-diomedes-estreito-de-bering 

Com toda essa 
viagem
, você teria tempo de ir às Diomedes para desfrutar da possibilidade de avançar 
ou retroceder no tempo? Citando novamente Quintana 
E se me dessem 
um dia- uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio, seguia sempre, sempre 
em frente...E iria jogando pelo caminho a casca dourada e in
til das horas.
 (in, Seiscentos e sessenta e seis, Nariz de Vidro).

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>
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É sempre muito bom ler textos que nos acrescentam! Adorei a 
informação...Parabéns amiga Tais! Não pare por aí, tá? Um bj.
Postado por 
Rosana Oliveira
 em 08/11/2012 20:25

Ai, ai... como eu precisava ir pra Ásia nesse finalzinho de ano! Um dia faria 
tanta diferença... rs
Excelente texto, Taís! Espero ler muito mais de sua autoria por aqui!
Postado por 
Luciana
 em 09/11/2012 19:39

Adorei saber sobre o trabalho realizado com meu livro! Parabéns por formar 
jovens leitores!
Postado por 
Sandra Aymone
 em 06/02/2013 14:06
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 05/11/2012
<TÍTULO>
Educoteca - Biblioteca Turbinada

Todos nós, professores, sabemos que uma boa leitura é capaz de envolver e 
proporcionar ao leitor excelentes viagens. Já o mundo tecnológico permite in
meras descobertas e atua como ferramenta na prática pedagógica. Sendo assim, por
que não unir esses dois universos?

No bimestre anterior, ofereci aos meus alunos uma leitura diferenciada, a 
digital. Acessando a Educoteca, as crianças expandiram seu lado detetive e se 
encantaram com o livro 
Mistério na Biblioteca
, de Sandra Aymone. Curiosos, acompanharam a aventura das personagens em busca 
do livro desaparecido, interagindo com a narrativa e levantando hipóteses para 
localizar o exemplar 
Picos e Montanhas
.

[FOTO]

Mistérios na Biblioteca
 narra a aventura de Gabi em busca do livro desaparecido.

Página 3297



RIOEDUCA 2
Após a utilização do material digital e interpretação oral da história, 
iniciamos o registro individual. Esta parte escrita acabou gerando a produção 
textual sugerida pela SME. Os alunos se envolveram com a proposta:

Hoje eu vi na Educoteca 
Mistério na Biblioteca
. Contava a história de uma menina chamada Gabi...
 ( Marluce Nascimento 
 1501)

... O livro é muito legal. Ele fala sobre uma menina que se chamava Gabi e o seu
avô, Geraldo...
 (Clarisse Magalhães 
 1501)

 ...Eles ouviram um barulho e viram um livro, que confessou que escondeu o outro
que estavam procurando...
 (Brenda dos Santos 
 1501)

Em pleno século XXI, vale ressaltar que a leitura tradicional continua 
importante e ainda guarda seus encantos, mas nossos alunos convivem com 
diferentes mídias, em todos os lugares. Competir com elas seria injusto... 
Portanto, a ideia é aproveitar toda essa variedade de recursos e dinamizar a 
prática, despertando o interesse dos alunos e possibilitando o desenvolvimento 
de uma aprendizagem mais eficiente. Que tal experimentar? #Ficaadica.

[FOTO]

A Educopédia conta com material de suporte aos professores.

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Mara, você é a professora! Sempre atenta. Sempre fazendo o diferencial na 
educação. Parabéns!
Postado por 
Celeste Morgado
 em 05/11/2012 22:39

Estimular a leitura é sempre muito importante, porque ela é a base de todo 
aprendizado.Esta é uma idéia boa para atrair o interesse dentro da facilidade da
tecnologia.
Postado por 
Sílvia Schetine
 em 05/11/2012 22:44

Querida Mara, e um orgulho ter vocë na sexta cre! Parabens pelo seu trabalho!
Postado por 
Patricia Fernandes
 em 06/11/2012 09:29

Quando o profissional é competente e comprometido, não importa onde esteja 
atuando, se tem ou não recursos. Ele cria,traça metas, planeja, realiza e 
constrói com e para os seus alunos a melhor forma de despertar o gosto pela 
leitura. Mara, vocÊ é um exemplo de profissionalismo e dedicação. Torço para que
continue fazendo a diferença na Rede Municipal do Rio de Janeiro
Postado por 
Marlucy Luna
 em 06/11/2012 22:49

Parabéns pelo trabalho!
Postado por 
Ana Cristina
 em 07/11/2012 17:51

Trabalho que enriquece e faz a diferença!
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Postado por 
Neiva Meneses
 em 08/11/2012 13:35

Amei o trabalho!Parabéns você faz a doferença na Educaçao!
Postado por 
Ivoneide de Araujo
 em 11/11/2012 19:10

A leitura é um hábito que deve ser criado desde a infância. Usar a biblioteca 
turbinada como incentivador da leitura e de produção textual é inovar na sala de
aula. Parabéns, professora!Belo trabalho.
Postado por 
Catia Cristina
 em 12/11/2012 19:29

Parabéns querida!!!! Muito sucesso sempre! Belo trabalho!
Postado por 
Vanesa Maia
 em 13/11/2012 18:18

Mara, sempre te admirei pela sua inteligencia e profissionalismo Deus te abençoe
sempre
Postado por 
maria luciar
 em 15/11/2012 16:13
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 06/11/2012
<TÍTULO>
Respeito à Diversidade Está Presente Todos os Dias na Escola

O Dia da Consciência Negra é comemorado no dia 20 de novembro, mas o combate ao 
preconceito racial e o respeito às diferenças está em pauta diariamente nas 
escolas p
blicas municipais do Rio de Janeiro. 

O professor de Língua Portuguesa Nilton Barbosa Filho, da E.M. Nações Unidas, 
por exemplo, criou um blog para divulgar práticas positivas na promoção da 
igualdade racial e contribuir para discutir a questão com os alunos.

[FOTO]

Desde 2003, com a sanção da lei 10.639, o ensino da história e da cultura 
afro-brasileira e africana se tornou obrigatório nas escolas de todo o país. Em 
2008, a lei 11.645 somou a esse conte
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do a obrigatoriedade da história e cultura indígena nos currículos.

Para que isso aconteça, professores da rede p
blica carioca estão criando na escola ambientes de aprendizagem da diversidade 
étnico-racial, visando estimular os alunos a buscarem suas próprias histórias e 
a conhecer as origens de seus colegas.

Um bom exemplo é o trabalho desenvolvido pela professora Adriana Santana em uma 
turma de educação infantil, na E.M. Madre Tereza de Calcutá. A partir do 
material 
Quem eu sou?
, disponível na caixa mágica da Educopédia, ela explorou com as crianças as 
características, diferenças e suas preferências.

O combate a todas as formas de preconceito deve ser prioridade desde os 
primeiros anos da Educação Infantil.

Clique, 
[VÍDEO]
aqui,
 para assistir ao vídeo sobre o Programa Rio sem Preconceito
.

Como trabalhar o tema na sala de aula?

Confira, a seguir, algumas dicas de materiais para tratar dessa questão com a 
sua turma.

EDUCOPÉDIA

[FOTO]

Caixa Mágica da Família da Educação Infantil
 - São propostas de aulas para servirem de ferramenta pedagógica no auxílio dos 
professores da educação infantil, no processo de ensino aprendizagem das 
crianças, através do uso do computador. Quer conhecer ? Visite o site 
http://www.educopedia.com.br e acesse o link da Educação Infantil.

4
 ano 
 Geografia + História

aula 25: Escravos: ontem e hoje
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5
 ano 
 Geografia + História

aula 16: Discriminação social e preconceito

6
 ano 
 História

aula 5: Da África para outros continentes

7
 ano 
História

Aula 10: O trabalho escravo na África

     Aula 11: Duas experiências históricas: o
império do Mali e o reino do Congo

     aula 30: A escravidão africana: uma 
experiência histórica

8
 ano 
História

aula 23: A política inglesa e o tráfico negreiro

     aula 25: A escravidão tardia: as 
experiências históricas do Brasil, de Cuba e do sul dos EUA

     aula 28: O Rio de Janeiro imperial: a 
boa
 sociedade, a 
plebe
 e os escravos

     aula 30: Do escravo ao imigrante 
transformações no mundo do trabalho
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9
 ano 
História

aula 25: A descolonização da África e da Ásia

SALA DE LEITURA

Uma viagem pitoresca: de Debret às escolas do século XXI
 - Kit composto de livro e CD (curta metragem) que resgata a história dos negros
no Brasil: O objetivo do material é refletir sobre as condições que favoreceram 
o surgimento e a manutenção, por quatro séculos, do sistema escravista no país, 
e identificar algumas contribuições dos povos africanos para a formação da 
sociedade brasileira.

Maleta LIA 
 Re
ne vários livros de literatura que valorizam a cultura negra e indígena.

A Cor da Cultura - A Cor da Cultura é um projeto educativo de valorização da 
cultura afro-brasileira. Re
ne produtos audiovisuais, livros, apostilas. Disponível nas salas de leitura 
pólo.

MULTIRIO

A Revolta dos Malês
 - Durante as primeiras décadas do século XIX várias rebeliões de escravos 
explodiram na província da Bahia. A mais importante delas foi a dos Malés, uma 
rebelião de caráter racial, contra a escravidão e a imposição da religião 
católica, que ocorreu em Salvador, em janeiro de 1835.

funk, samba, rap e hip hop - O tema da consciência negra também pode ser 
discutido a partir de algumas letras de m
sica e ritmos.

Só preto sem preconceito?
 Esse artigo analisa a narrativa imagética elaborada por jornais impressos de 
grande circulação a fim de constatar a forma como negro-mestiços são 
representados nesses discursos de indubitável força. A análise de tais imagens 
será comparada à outra narrativa imagética: aquela estampada em livros didáticos
de história.

Tome nota!

Página 3303



RIOEDUCA 2

6
. Encontro de Cinema Negro 
 Brasil, África e Caribe

O evento acontece de 23 a 29/11, no Cine Odeon (Praça Floriano, 7 
 Centro) e no Centro Cultural da Justiça Federal (Av. Rio Branco, 241 
 Centro). Consulte a programação. Não deixe de prestar atenção à classificação 
indicativa do filme.

Troca de Experiências

Conheça, ainda, outros projetos desenvolvidos por professores da rede que tratam
da questão do preconceito racial:

Vamos nos identificar também?
. Projeto da E.M. Félix Pacheco que tem como objetivo divulgar a cultura 
nacional com ênfase nas manifestações folclóricas.

A Escola Atenas mostra a sua cara e a sua cor
.
 Projeto da E.M. Atenas que tem como objetivo valorizar a diversidade cultural 
através da vivência de manifestações corporais afro-brasileiras, em particular a
capoeira.

Você sabia ...

O MEC publicou, em 2004, as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e 
para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana e Ensino da 
Cultura e História Indígena
, que apresentam um conjunto de orientações, princípios e fundamentos para o 
planejamento, execução e avaliação da Educação para as relações étnico-raciais a
serem alcançadas até 2015.

[FOTO]
tweet

Página 3304



RIOEDUCA 2

<COMENTÁRIOS>

Igualdade de oportunidades a grupos e populações socialmente excluídas, por meio
da disseminação, fortalecimento institucional e articulação de políticas 
públicas que promovam a diversidade e a eliminação de todas as formas de 
discriminação.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 14/04/2013 14:06
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 03/12/2012
<TÍTULO>
Programa Experimental Bilíngue - Cronograma de Avaliação

O Programa atenderá alunos da Educação Infantil ao 6
 ano e tem por objetivo introduzir metodologia e práticas de ensino em duas 
línguas em escolas p
blicas municipais.

Em 2013, o Programa será implementado na E/SUBE/CRE (03.12.027) Escola Municipal
Professor Afonso Várzea e no E/SUBE/CRE (06.25.503) CIEP Glauber Rocha.

DIVULGAÇÃO DO NOVO CRONOGRAMA DE AVALIAÇÃO

[FOTO]
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tweet

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 07/11/2012
<TÍTULO>
Grande Otelo, Grandes Obras

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, artesvisuais.
O N
cleo de Arte Grande Otelo está oferecendo aos alunos da 6
 CRE a oficina de Arte e Tecnologia, que tem por objetivo homenagear os grandes 
nomes da arte brasileira que ajudaram a construir
 a história do nosso país.
Um dos eleitos foi Romero Britto!
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet

6ªcre
(247)

artesvisuais
(68)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns!!! Amei...
Postado por 
Christiane Penha
 em 07/11/2012 13:47
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Obrigada, Christiane Penha!
Postado por 
Luciana Guimarães Rodrigues de Lima
 em 08/11/2012 18:18

Fiquei muito contente coma postagem. Obrigada Patrícia Fernandes, Lilian 
Ferreira e toda equipe RioEduca!
Postado por 
Luciana Guimarães Rodrigues de Lima
 em 08/11/2012 18:20
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 07/11/2012
<TÍTULO>
Descomplicando a Matemática: Educopédia, meus Vídeos e Eu! (Post transf. blog 

 Professor) 

<TAGS>
Tags: 
8ªcre educopédia.

Matemática é uma ciência que não se pode definir em poucas palavras. 

Ela provoca sentimentos antagônicos nos alunos: uns a temem profundamente, 
outros se apaixonam perdidamente! 

Rafael Rodrigues Procopio é professor de Matemática da Escola Municipal Rosa da 
Fonseca. Ele também produz vídeos para as aulas de Matemática da Educopédia. 

Seus vídeos tornam as aulas mais atrativas e os alunos têm encontrado na 
Internet uma alternativa para aprender, 
tirar d
vidas e melhorar o desempenho na escola.

[FOTO]

Hoje o Rioeduca entrevista um professor que enfrenta o desafio de descomplicar a
Matemática para os alunos mais resistentes à disciplina. Ele afirma: 
É possível se encantar com a Arte do Pensamento Matemático!

Confira a entrevista:

Rioeduca: Como você define 
Lecionar Matemática
?
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Rafael: Lecionar Matemática é ensinar a um indivíduo o poder do raciocínio 
lógico e dedutivo.

É prepará-lo para a viagem mais emocionante que se pode fazer: a do 
conhecimento.

Sem a Matemática nenhuma inovação tecnológica seria possível. Graças à Rainha 
das Ciências podemos usufruir das muitas facilidades da vida moderna, portanto, 
mostrar ao aluno esse poder da Matemática é algo gratificante!

Poucos são aqueles que gostam, mas todos devem ter acesso à arte do pensamento 
matemático.

Rioeduca: Como surgiu a ideia de publicar vídeos de Matemática?

Rafael: Eu comecei a fazer vídeos para o Canal Matemática Rio, do YouTube, (
[VÍDEO]
http://www.youtube.com/matematicario
) sem muitas pretensões, apenas com uma grande vontade de divulgar o 
conhecimento matemático na rede mundial de computadores.

Foi então que comecei a perceber que as pessoas se interessavam pelos vídeos e 
até mesmo o Subsecretário de Novas Tecnologias Educacionais, Rafael Parente, 
assistiu a alguns e gostou bastante.

Fui convidado posteriormente por ele para fazer esse trabalho na Educopédia, 
onde meus vídeos poderiam ser usados para ensinar de fato aos alunos de toda 
nossa Rede!

Rioeduca: Como os alunos se beneficiam dos vídeos postados na Internet e na 
Educopédia?

Rafael: Sempre recomendo que meus alunos assistam aos vídeos pela internet, pois
ali, enquanto eles
 assistem, não há as distrações da sala de aula e conseguem prestar atenção ao 
assunto adequadamente, o que gera um melhor aprendizado.

Diversos alunos já vieram até mim dizendo que tiraram suas d
vidas pela internet e, com isso, saíram-se melhor nas avaliações.

Com a Educopédia não é diferente, as aulas são mais interessantes, atrativas e o
recurso dos vídeos é muito bom!

[FOTO]

Rioeduca: Quais foram as suas maiores dificuldades na implantação do projeto?

Rafael: No início havia pouca ou nenhuma disponibilidade de internet e de 
equipamentos, algo que já foi resolvido.
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Hoje em dia posso dar aulas usando meu laptop, o projetor da minha sala de aula 
e também a internet da escola, o que facilita muito o uso das novas tecnologias,
como a própria Educopédia.

Atualmente a 
nica fronteira é a criatividade.

Rioeduca: Por que decidiu compartilhar sua ideia?

Rafael: Porque o conhecimento deve ser algo ao alcance de todos e também deve 
ser divulgado.

Geralmente,
buscamos por alguma informação sem saber onde encontrá-la e, muitas vezes, essa 
informação que precisamos encontra-se num só lugar, então eu quero difundir o 
conhecimento matemático e poder compartilhá-lo com o maior n
mero de pessoas possível, para que o Brasil consiga um dia alavancar os índices 
da Educação Básica, principalmente na área científica, que é o maior entrave da 
nossa educação.

Rioeduca: Você tem mais algum projeto inovador à vista?

Rafael: Além do Canal Matemática Rio, eu produzo também alguns filmes em formato
de curta metragem com alguns dos meus alunos da Escola Municipal Rosa da 
Fonseca.

Os vídeos podem ser acessados pelo link 
[VÍDEO]
http://www.youtube.com/emrfonseca

 e isto faz parte do Projeto Cineclube nas Escolas.

Há ainda uma vasta gama de possibilidades dentro da área audiovisual para a 
Educação a ser explorada. Aos poucos eu vou navegando pelo meio desses novos 
recursos os resultados, até agora, vêm sendo os melhores possíveis!

O Rioeduca parabeniza o trabalho do Professor Rafael Procopio!

Clique na imagem abaixo e Curta Matemática Rio no Facebook:

[FOTO]

Participe também deste espaço!

Procure o representante da sua CRE e compartilhe suas experiências em Sala de 
Aula.

Professora Neilda Silva
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neildasilva@rioeduca.net

Twitter: Prof_Neilda

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Tem a página onde coloco os vídeos da E. M. Rosa da Fonseca, que produzimos para
o Cineclube: http://www.youtube.com/emrfonseca
Postado por 
[VÍDEO]
Rafael Procopio
 em 07/11/2012 07:59

Adorei!! Parabéns ao Profº Rafael Procopio pelo excelente trabalho! Muito bom!
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 07/11/2012 22:23

Parabéns Rafa, seu trabalho é um orgulho para nós.
Postado por 
Patricia
 em 19/11/2012 10:24
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Matemática é resultado do processo mental da criança em relação ao cotidiano, 
arquitetado mediante atividades de se pensar o mundo por meio da relação com 
objetos.(piaget) Parabéns Rafael pelo trabalho desenvolvido na sua escola.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 28/04/2013 21:59
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 28/10/2012
<TÍTULO>
Paixão de Ler

     SME- GERÊNCIA MÍDIA EDUCAÇÃO

Ler Paixão de Vida

 Atividade: Instalação Literária

Hall do elevador 
 4
 andar 
 lado Correios 
 6/11, 9/11 e 12/11- 9h às 17h

. Atividade:Roda de conversa, com leituras de textos abordando a temática 
leitora

Sala 425 
 4
 andar 
 lado correios -07/11 às 10h

. Atividade: Momentos de contação de histórias e leituras de poemas

Hall do elevador 
 4
 andar 
 lado correios -06/11 às 15h

. Atividade: Liberdade para os livros

Sala de Leitura professor Lourenço Filho 
 5 a 12/11

     Postado por Marcia Valéria

     da Gerencia de Mídia-Educação
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     smemidia@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sábado, 03/11/2012
<TÍTULO>
Programação do  Paixão de Ler

PAIXÃO DE LER 2012

A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e a Secretaria Municipal de Cultura

No período de 05 a 12 de novembro de 2012
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20
 Campanha Paixão de Ler

Esta campanha foi inspirada no projeto 
La Fureur de Lire
, importante estratégia de incentivo à leitura lançada na França, pelo então 
Ministro da Cultura, Jacques Lang, em 1982.

A Paixão de Ler é o projeto mais duradouro da Secretaria Municipal de Cultura do
Rio de Janeiro. As edições do século XX não tiveram um tema ou homenageado(a) em
especial, com exceção da de 2000, que apresentou o tema 
Descobrimentos e Descobertas
, sob a inspiração dos 500 anos da chegada dos portugueses ao Brasil. 

As campanhas do século XXI passaram a homenagear um intelectual de destaque no 
Mundo das Letras, o que fez com que os eventos e atividades desenvolvidas pela 
campanha girassem em torno da obra e da personalidade do escolhido.

2001 
 Cecília Meireles, homenagem ao centenário de nascimento 

2002 
 Carlos Drummond de Andrade 
 homenagem ao centenário de nascimento 

2003 
 Ary Barroso 
 homenagem ao centenário de nascimento

2004 
 Rachel de Queiroz 
 falecida em novembro de 2003 

2005 
 Fernando Sabino 
 falecido em 2004 

2006 
 Jorge Amado 
 pela import
ncia da obra para o Brasil, além do reconhecimento internacional 

2007 
 Braguinha 
 centenário de nascimento e falecido no ano de 2006, e pela import
ncia de sua obra, sem esquecer a poesia da letra para o chorinho Carinhoso de 
Pixinguinha 

2008 
 Machado de Assis 
 centenário de falecimento 
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2009 
 A campanha passou a desenvolver as atividades a partir de uma temática bastante
abrangente : Paixão de Ler Literatura. 

2010 - Poesia - com homenagem ao poeta Ferreira Gullar. 

2011 
 Crônicas do Rio - cronistas de ontem e de hoje. 

A Paixão de Ler 2012 

É uma edição comemorativa e, ao mesmo tempo, propõe uma reflexão sobre o como 
deve ser uma campanha de leitura hoje. 

Quem é o leitor do século XXI? 

Que práticas de leitura devem ser estimuladas? 

Quais são os suportes de leitura que aproximam os leitores dos textos? 

Que diálogos o texto verbal pode estabelecer com outras linguagens? 

Essas e muitas outras questões relacionadas à leitura na atualidade serão tema 
nesta Campanha Paixão de Ler.

Aos amantes da leitura, esta semana será repleta de excelente programação, 
aproveitem

(Lêda Fonseca)

PROGRAMAÇÃO- COORDENAÇÃO DE ARTE E EDUCAÇÃO, LIVRO E LEITURA 

Abertura: Centro Municipal de Artes Calouste Gulbenkian 

Rua Benedito Hipólito, 125- Praça XI 

06/11 18:30h- Exposição Poema 

Curadoria Daniela Name

Artistas :Arnaldo Antunes Leonora de Barros Nazareno Rosana Ricalde Rosana 
Palazyan 

19h 
 Mesa Seremos os 
ltimos leitores? A leitura no séc XXI- do real ao virtual Poeta Eucanaã Ferraz e
escritora portuguesa Inês Pedrosa 

[FOTO]

DEBATES DO PAIXÃO DE LER 
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Biblioteca Popular Municipal de Botafogo

Rua Farani, 53. 

7 de novembro, 19h30 
A interface entre literatura e tecnologia
 com a jornalista Cora Rónai e a escritora Simone Campos Mediação do editor 
Raphael Vidal 

8 de novembro, 19h30 
M
sica e cinema na mediação entre leitor e livro
 com o cineasta Murilo Salles e o compositor e ensaísta Francisco Bosco.Mediação
do jornalista Hugo Sukman 

9 de novembro, 19h30 
O lugar do jornal e da escola na formação do leitor
 com o jornalista Miguel Conde e o escritor e professor Miguel Sanches 
Neto.Mediação do jornalista e professor Paulo Roberto Pires 

Memorial Municipal Get
lio Vargas Praça Luis de Camões s/n 
 Glória 

12 de novembro 
 19h30 
Uma vida em palavras: o desafio da biografia política
 com Lira Neto e Mário Magalhães Mediação do jornalista Cid Benjamin 

ATIVIDADES PARA CRIANÇAS 

Biblioteca Popular Municipal de Irajá Avenida Monsenhor Feliz, 512

06/11 
 14h -
 Aventuras do Livro no Palco: leitura animada por atores do livro O rei de quase
tudo de Mary e Eliardo França com atores dirigidos por Delson Antunes

N
cleo Comunitário São Martinho Rua Soldado Bernardino da Silva, 144 
 Vicente de Carvalho 

06/11-10h -
 Ou isto ou aquilo, poemas de Cecilia Meireles, encenados de maneira l
dica por meio de teatro de bonecos e m
sicas com Teatro de Bonecos 

Biblioteca Popular Municipal de Campo Grande Praça Thelmo Gonçalves Maia, s/n. 

07/11-10h -Entre palavras e cores, uma ciranda de brincadeiras com o Grupo 
Conexão Leitura 
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Biblioteca Popular Municipal da Ilha do Governador Praça Danaides s/n
 - Cocotá 

07/11-10h - Aventuras do Livro no Palco: leitura animada por atores do livro 
Como se fosse dinheiro de Ruth Rocha com atores dirigidos por Delson Antunes 

Biblioteca Popular Municipal da Tijuca Rua Guapeni, 61 
 Tijuca

08/11-10h -Breve história do futuro do livro e da leitura com Ricardo Gadelha 

Biblioteca Popular Municipal de Santa Teresa Rua Monte Alegre, 306 - Santa 
Teresa 

08/11-10h -Cinelivro:o que é que não é? com Cesar Cardoso 

Arena da Pavuna-Arena Jovelina Pérola Negra Praça Ênio s/n- Pavuna 

09/11-10h Quem quer trocar? Com Mauricio Veneza 

Biblioteca Popular Municipal da Maré Rua Ivanildo Alves s/n
 Complexo da Maré 

09/11-10h Controle Remoto com Tino Freitas

Biblioteca Popular Municipal de Botafogo Rua Farani, 53. 

10/11-11h-Fazendo arte com carvão, os materiais da arte 
 Homenagem a Aluisio Carvão com Silvia Carvão 

Biblioteca Popular Municipal de Botafogo Rua Farani, 53.

10/11- 16h -Aventura do Livro no Palco: leitura animada por atores do livro O 
mistério do coelho pensante de Clarise Lispector com atores dirigidos por Delson
Antunes 

ATIVIDADES PARA JOVENS 

Biblioteca Popular Municipal de Campo Grande Praça Thelmo Gonçalves Maia, s/n. 

05/11-14h -Escrevendo na rede: a história de quem começou publicando na rede com
Ana Paula Maia 

Biblioteca Popular Municipal da Tijuca Rua Guapeni, 61 
 Tijuca

05/11 
 14h Poesia é risco com Carlito Azevedo 

Biblioteca Popular Municipal da Ilha do Governador Praça Danaides s/n
 - Cocotá 
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06/11-14h Literatura e Rock com Henrique Rodrigues 

Centro Cultural Municipal Prof
 Dyla Sylvia de Sá Rua Barão,1180 
 Praça Seca 

07/11-14h Poesia para viver, para escrever e para dizer com Adriano Espínola 

Biblioteca Popular Municipal da Maré Rua Ivanildo Alves s/n
 Complexo da Maré 

08/11-10h -Sarau de Clarice 
 leituras à meia luz com atores dirigidos por Delson Antunes 

Fundação São Joaquim Rua Paul Undeberg, 54- Tijuca 

08/11-14h-Mundo HQ: leituras em quadrinhos com Arnaldo Branco 

Biblioteca Popular Municipal de Irajá Avenida Monsenhor Felix, 512 

08/11-14h -Poesia na era do computador com André Vallias

Biblioteca Popular Municipal de Santa Teresa
 Rua Monte Alegre, 306 - Santa Teresa 

08/11-14h Oficina do Rap:escrevendo e cantando sem violão com Dudu do Morro 
Agudo 

ATIVIDADES PARA ADULTOS 

Centro Cultural Municipal Prof
 Dyla Sylvia de Sá Rua Barão,1180 
 Praça Seca 

06/11-15h -O Livro na vida e a vida no livro 
 Leitura de Dom Quixote de Miguel de Cervantes e conversa sobre a verdade da 
ficção com Ana Leticia Leal

Arena da Pavuna 
Arena Jovelina Pérola Negra Praça Ênio s/n - Pavuna

08/11-15h -Cinema e Literatura: adaptações literárias para o cinema com Marcelo 
Janot 

Biblioteca Popular Municipal de Campo Grande Praça Thelmo Gonçalves Maia, s/n. 

09/11-15h -Meu livro preferido com Márcio Vassallo 

ATIVIDADES DE RUA

Colônia Juliano Moreira Rua Álvaro Ramos s/n - Praça Comunidade Entre Rios 
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10/11-10h às 14h -Dê uma leitura de presente com biblioteca volante 

Mediação: Raquel Vidal
 - 11h -Caixinha de m
sica com Guga Murray 

Praça do Complexo do Alemão Estrada do Itararé 
 ao lado do teleférico 

10/11-11h -Palco de Histórias com Ivan Zigg 

Praça Xavier de Brito- Pça dos Cavalinhos/ Tijuca 

11/11-11h - Contação de Histórias com Benita Prieto e Maria Clara Cavalcante 

Parque Madureira- Praça do Samba Rua Soares Caldeira,115 - Madureira 

11/11-17:30h- Cantando com Bia Bedran 

Quinta da Boa Vista 
 entrada de pedestre do Jardim Zoológico 

11/11 -10h às 14h - Dê uma leitura de presente com biblioteca volante 

Mediação: Cintia Lugão 

11h- Corrida de livros 
 corrida de sacos e brincadeiras onde quem ganha, ganha um livro com o Grupo 
Vaca Amarela 

Quinta da Boa Vista
 entrada de pedestre do Jardim Zoológico

11/11-16h -Hip Hop há literatura: tudo é ritmo e poesia com Alexandre Buzzo 

Praça Garota de Ipanema - Arpoador

11/11-18h- Corujão de Poesia 

Parque dos Patins (próximo ao Árabe)-Lagoa

11/11-11h -Palco de Histórias com Ivan Zigg 

Centro Cultural Municipal Parques das Ruínas Rua Murtinho Nobre, 169- Santa 
Teresa 

11/11 
 11h- Paisagens do Brasil com Guga Murray 

Barca de Paquetá 
 Saída Rio de Janeiro 
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11/11-10h - Homenagem a Braguinha com o grupo: Alfredo Del Penho, Tiago Prata e 
Beto Cazes 

OCUPAÇÃO LITERÁRIA E ARTÍSTICA NO CENTRO MUNICIPAL DE ARTES CALOUSTE GULBENKIAN 

Benedito Hipólito, 125 
 Praça XI 

Pé de Livro 

05 a 12/11 
 10h às 22h

07/11-14h- Auditório - M
sica e Poesia: quando uma coisa vira outra com Mauro Santa Cecília 

08/11-10h - Terreirinho Fábulas indígenas, uma invenção brasileira com Grupo 
Mosaico

08/11-14h 
 Auditório - Ler é bacana com Thalita Rebouças

08/11-19:30 - Teatro 
A Alma Imoral

O texto da peça é uma adaptação de Clarice Niskier para o teatro, a partir do 
livro homônimo do rabino Nilton Bonder. A atriz adaptou o texto com 
o objetivo de mobilizar o pensamento e a emoção do espectador contempor
neo
. A peça desconstrói e reconstrói conceitos milenares da história da civilização
- corpo e alma, certo e errado, traidor e traído, obediência e desobediência 

09/11-16h- Auditório - Poesia é todo dia com Ferreira Gullar 

09/11-19:30 
 Terreirinho Sexta Básica 

Abertura: Oficina do bloco Cordão do Boitatá 

Bloco Sargento Pimenta 

Projeto idealizado para unir dois mundos: a m
sica dos Beatles e os ritmos brasileiros 

10/11 - 19horas - Terreirinho

Labirinto Poético 

No Labirinto, poetas, artistas e bandas dividem o espaço com rapper e 
performers. Projeções, microfone aberto e uma feira de publicações complementam 
o evento Participações: Café Irlanda, Pedro Zylber, André Capilé, Ianê Mello, 
Rafael Sperling, Mauro Rebello, Ra
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ssa Degoes,Gambiarra Profana, Jornal Plástico Bolha e muito mais Curadoria de 
Lucas Viriato e Isabella Pacheco 

11/11 - 19:30 - Terreirinho Show a Curva da Cintura com Arnaldo Antunes e Edgar 
Scandurra 

12/11- 14h - Teatro Peça infantil: 
 As Coisas
 Criada a partir do livro homônimo de Arnaldo Antunes, 

Este espetáculo multimídia com diferentes técnicas de animação. Os poemas e m
sicas nos fazem refletir sobre o mundo que inventamos através da linguagem 
Direção: Alexandre Boccanera. Direção Musical:Guilherme Miranda. Elenco:Flávia 
Reis, Julia Schaeffer e Guilherme Miranda. 

12/11- 14 às 16h Café Literário Joel Rufino dos Santos - Machado de Assis, Jorge
Amado, Rachel de Queirós: por que ler os clássicos? Luis Eduardo Matta - 
escrevendo para jovens no Século XXI Sandra Ronca, Thais Linhares e Marcelo 
Pimentel- O diálogo da narrativa visual com o texto 

ADESÃO -BIBLIOTECAS BIBLIOTECA POPULAR MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
Atividades:Exposição comemorativa dos 20 anos da Paixão de Ler e dos 60 anos da 
Biblioteca, que ocorrerá em 22 de novembro Período: de 05 a 12 de novembro 
 de 9 hàs 17h P
blico: geral BIBLIOTECA POPULAR MUNICIPAL DA TIJUCA Atividade:Bate papo sobre 
mídias eletrônicas, novos formatos de leitura e sua relação com o poeta 
contempor
neo com Renan Wangler 7/11 às 15h P
blico: crianças e adolescentes Atividade: Contar histórias:ponto de partida para
futuro da leitura com Elci Narazaki 8/11 às14h P
blico: adulto Atividade:Oficina Lendo e Contando, Livros e Ruas com Tiago 
Ricardo Mattos 9/11 às 15h P
blico: jovens Atividade: Palestra: Bons hábitos para o desenvolvimento pessoal- 
Centro de Raja Yoga Brahma Kumaris 10/11 - 14h às16h P
blico: geral Atividade: Os quatro níveis de leitores com Isabel Porto 12/11 às 
16h P
blico: geral BIBLIOTECA POPULAR MUNICIPAL DA ILHA DO GOVERNADOR Atividade:IV 
concurso de Poesia 
Prêmio Eunice Cariry
- N
cleo Artístico Cultural Professor Áureo Ramos 10/11 às 13h P
blico:poetas participantes do concurso e membros da comunidade BIBLIOTECA 
POPULAR MUNICIPAL DE IRAJÁ Atividade:Ler e conhecer a história do lugar - 
Coletivo Instituto Histórico e Geográfico Baixada de Irajá com o apoio do 
Mercadão de Madureira 12/11 às 14h P
blico:estudantes BIBLIOTECA ESCOLAR POPULAR DE COPACABANA Rua Sá Ferreira,80 - 
Copacabana 06/11 às15h Atividade:Poeta do século XXI com Renan Wangler P
blico: crianças e adolescentes 8/11 às 15h Atividade: 
Jorge Amado e suas histórias da beira do cais
 com Cléo Mota P
blico: jovens e adultos BIBLIOTECA ESCOLAR MUNICIPAL DE PAQUETÁ Rua Adeláide 
Alambari, 41 - Paquetá Atividade:
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 A Literatura em debate: perspectivas,estratégias e práticas para a formação de 
leitores vorazes 
 Academia de Artes, Ciências e Letras da Ilha de Paquetá 09/11 às 14h P
blico: geral BIBLIOTECA ESCOLAR MUNICIPAL DA PENHA Rua Leopoldina Rego, 734- 
Penha Atividade: Volta ao Brasil em 60 minutos - Histórias, lendas e tradições 
brasileiras narradas pelo prof. Áureo Ramos 8/11- 14:30h P
blico: estudantes CEACA VILA ISABEL Centro Comunitário Lídia dos Santos / Morro 
dos Macacos Rua: Armando de Albuquerque,30- Vila Isabel Atividade:Poeta do 
século XI com Renan Wangler 8/11 às 14h P
blico: crianças e adolescentes CASA DA LEITURA DA BIBLIOTECA NACIONAL Rua 
Pereira da Silva, 86- Laranjeiras Atividade:Novas mídias de leitura 06/11 10h- 
contação de histórias com César Cardoso- na Biblioteca Infantil Monteiro Lobato 
15h- Leituras cinematográficas: o universo ficcional de Machado de Assis no 
cinema no auditório Clarice Lispector 18:30h- Leitura dramatizada do espetáculo 
teatral Ela X Ele na Cidade Sem Fim inspirado em obras de Machado de Assis, no 
contexto do século XXI e das novas mídias de leitura no auditório Clarice 
Lispector P
blico: crianças e adolescentes UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-
UNIRIO Av.Pasteur, 436- Urca Atividade:Incentivo ao hábito de leitura entre 
jovens leitores 
 contação de história Biblioteca Infantil - 08/11 às 15h Atividade: Estreia da 
peça 
 Milk Shakespeare
 baseada em 5 contos de Willian Shakespeare Auditório Vera Janacopulus- Av 
Pasteur, 296- 10/11 às 16h (estreia ) P
blico: comunidade do entorno da universidade BIBLIOTECA P
BLICA DE NITERÓI Praça da Rep
blica, s/n
 Centro- Niterói Atividade:Oficina de leitura 
 A leitura do texto literário com Mozilene Neri 07/11 
 17h às 19h P
blico: alunos, professores e comunidade PROJETO LIVROS NAS PRAÇAS- LANÇAMENTO 
Atividade:Tranças Transadas 
 leitura e narração cênica de poemas e contos Praça Enio -Pavuna Período:9/11 às
11h P
blico: jovens FUNDAÇÃO PLANETÁRIO DO RIO DE JANEIRO Rua Vice Governador Rubens 
Berardo, 100 
 Gávea Atividade:Gran Circo Pipoca 
 responsável Wagner Esse Jardim do Planetário- 05/11às10h e 15h P
blico:Infantil Atividade:Contos 
Trovas com Dupla do Conto Produções Sala de Leitura Augusto Ruschi -06/11 às 15h
P
blico: infantil Atividade:Contação de histórias
 Árvore de Letras
 com Rosane Corrêa Sala de Leitura Augusto Ruschi-08/11 às 10h P
blico: infantil Atividade: Breve,um pequeno encontro entre Romeu e Julieta com o
grupo Na Cia do Outro C
pula Galileu Galilei -09/11 às 10h P
blico: adolescentes Atividade: Resgate da tradição oral com o grupo Conte Comigo
Auditório Sérgio Menge 
 09/11 às 16h e 17h P
blico: adolescentes/ adultos Atividade:Shakesfunk com direção de Felipe Paiva e 
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Hugo Germano Sala do Conselho- 10/11 às 16h P
blico: adolescentes e adultos Atividade:Oficina de contação de histórias: A 
palavra em quatro cantos Sala do Conselho- 12/11 às 15h SEGUNDO TURNO CULTURAL 
Oficina Livro de pano 
 MARTHA LOUREIRO Atividades: Apresentação da biblioteca de pano com exposição 
dos livros confeccionados pelas crianças E.M. Rubem Berta -05/11manhã E.M Nova 
Holanda 
 06/11 manhã E.M Mal Alcides Eischegoyen -07/11 manhã P
blico: comunidade escolar Oficina de Choro nas escolas 
 Daniela Spielmann Atividade: 100 anos de Luiz Gonzaga- Poesias da vida E. M. 
LIBERDADE -05/11 - 10h E.M. EMILIANO GALDINO 
 5/11 -15h E.M. MARINHEIRO JOÃO CANDIDO -12/11 
 10h P
blico: comunidade escolar Oficina de Confecção de fantoches com material 
reciclável- MARCIA CORRÊA, CLAUDIA ANDRADE E ROGERIO LEICHTWEIS Atividades: Meu 
amigo livro- Leitura de livros com dramatização e contação de histórias com 
fantoches E.M TENENTE GÓES MONTEIRO -05/11 -13:30 E.M LUCIO DE MENDONÇA -5/11 
 15:30 E.M HELENA LOPES ABRANCHES -07/11-12:30 CIEP LUIZ PRESTES -07/11-14h E.M 
SEBASTIÃO DE LACERDA - 08/11-10:30 E.M HUMBERTO DE CAMPOS -09/11-12:30 P
blico: comunidade escolar Oficina Livro de pano 
 Beth Araujo Atividade:VESTINDO O LIVRO PARA CONTAR HISTÓRIAS- atividade 
interativa de criação dentro da exposição de livros de pano Ciep Salvador 
AllendePeríodo:06/11-12h Escola Municipal Abrahão Jabour - 07/11 
 12h Escola Municipal Francisco de Paula Brito -09/11 
 12h P
blico: comunidade escolar Oficina LITERATURA NA REDE- Maria Antonieta Atividade-
Literatura em rede - CRIANDO E-BOOK CIEP Teotônio Vilela -07/11- 11h CIEP 
Coronel Sarmento - 07/11-14h CIEP Chanceler Willy Brandt -9/11- 8:30 P
blico: comunidade escolar Oficina Encontros de Leitura 
 Veronica Diaz, Fabiano Manhães e Fabiano Fernandes Atividade: Encenação 
itinerante construída a partir do livro 
 Mas por quê
 de Peter Schossow E.M J
LIA LOPES -06/11- 11:15h e 12:30h Atividade: Medo de que? Encenação de história 
construída coletivamente sobre medo. E.M FERNANDO BARATA RIBEIRO -07/11 -11:30 
Atividade: O livro aberto de medos 
 instalação com objetos criados em torno do tema medo. CIEP DR BENTO RUBIÃO 
-07/11 a 13/11 Atividade: Encenação itinerante da história 
O Leão irritado
 de Malba Tahan E.M DJALMA MARANHÃO -08/11 - 15h P
blico: comunidade escolar Oficina de Literatura de Cordel- Laboratório Cultural 
Atividade: Literatura de Cordel itinerante- work shop com roda de leitura e 
distribuição de cordéis E.M.SILVIA DE ARAUJO -5/11 CIEP 301 LINDOLFO COLLOR - 
5/11 E.M.ERNESTO FRANCISCONI- 5/11 CIEP PRESIDENTE JOÃO GOULART -5/11 
E.M.JOAQUIM EDSON DE CAMARGO - 6/11 E.M.PROFESSOR FÁBIO PACÍFICO- 6/11 CIEP 
ENGENHEIRO WAGNER GASPAR EMERY- 6/11 CIEP HEITOR VILLA LOBOS -6/11 E.M.MARIETA 
CUNHA DA SILVA-7/11 E.M.MANOEL PORTO FILHO -7/11 E.M.PEDRO CAVALCANTI -7/11 
E.M.ANDRÉA FONTES PEIXOTO- 711 E.M.RAUL RYFF -8/11 E.M.EVARISTO DE MORAES -8/11 
E.M.ESTADOS UNIDOS- 8/11 E.M. VIVALDO RAMOS VASCONCELOS- 9/11 E.M.REP
BLICA ÁRABE DA SÍRIA- 9/11 E.M.COSTA DO MARFIM -9/11 CIEP MAESTRINA CHIQUINHA 
GONZAGA- 9/11 Horário: 11:30h às 14h P
blico: comunidade escolar EDITAL OFICINAS ARTÍSTICAS E CULTURAIS Oficina A 
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invenção da roda ( de leitura)- Eduardo Ramos Atividade:Duas histórias da 
História GREIP DA PENHA -Rua Santa Ingrácia, 440, Penha - 07/11 e 09/11 às 11h e
14h P
blico: crianças de 10 a 14 anos Oficina Livro de Pano- Beth Araujo Atividade: 
Exposição Um trem caipira carregado de histórias e personagens Biblioteca 
Municipal de Irajá -12/11- 12h às 15h P
blico: geral Atividade:Olhares de Santa 
 um bairro, suas histórias e personagens Centro Cultural Municipal Laurinda 
Santos Lobo Rua Monte Alegre,306- Santa Teresa -10/11 
 12h às 16h P
blico: geral Oficina Laboratório Transmídia 
 Imagine Arte Cultura e Paz Atividade: Oficinas de produção de Animações 
Literárias Centro Municipal de Artes Calouste Gulbenkian 
 sala 104 5/11, 6/11 e 7/11 de 10h às 12h P
blico: geral Oficina Misturar-te na melhor idade Atividade: O ABC de teatro em 
sala de aula Centro Cultural Professora Dyla de Sá -Rua Barão ,1180 - Praça Seca
10/11 de 10h às 13h P
blico: professores SME- GERÊNCIA MÍDIA EDUCAÇÃO Ler Paixão de Vida Atividade: 
Instalação Literária Hall do elevador 
 4
 andar 
 lado Correios 
 6/11, 9/11 e 12/11- 9h às 17h Atividade:Roda de conversa, com leituras de 
textos abordando a temática leitora Hall do elevador 
 4
 andar 
 lado correios -07/11 às 10h Atividade: Momentos de contação de histórias e 
leituras de poemas Hall do elevador 
 4
 andar 
 lado correios -06/11 às 15h Atividade: Liberdade para os livros Sala de leitura
professor Lourenço Filho 
 5 a 12/11 E.M. PEREIRA PASSOS Atividade:Sarau de Poesias, encantando novos 
leitores 07/11 -10h20 às 16h P
blico: comunidade escolar E.M. PARAÍBA Atividade: O texto verbal no contexto 
visual, uma inserção envolvente nos espaços de leitura. 8/11- 8h às 16h 9/11 
 8 às 12h P
blico: 4
, 5
 e 6
 anos CIEP Dr ADÃO PEREIRA NUNES Atividade: Do leitor ao navegador- encontros 
virtuais sobre leituras 12/11 
 9h P
blico: comunidade escolar E.M. CAMILO CASTELO BRANCO Atividade: Jovens leitores:
o livro é o passaporte- rodas de leitura com clássicos em quadrinhos, mangá, 
livros de imagem, crônicas e poesias 5 a 12/11 de 9h às 16h P
blico: alunos de 6
 ao 9
 ano MOVIMENTO POR UM BRASIL LITERÁRIO Atividade:Movimento por um Brasil 
Literário- MBL e os jovens 
 leitura do manifesto, de poemas e autores consagrados da literatura brasileira.
GINÁSIO EXPERIMENTAL CARIOCA RIVADÁVIA CORREIA- 7/11 às 15h EM RIO GRANDE DO 
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NORTE - 08/11 às 11h P
blico: jovens e adultos CENTRO MUNICIPAL DE REFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS (CREJA) Atividade:CREJA apaixonado pela leitura 
 exposição e leitura de textos produzidos no CREJA e de Jorge Amado, Ariano 
Suassuna e Luiz Gonzaga. CREJA- Rua da Conceição, 74- Centro 06/11 
 8h às 12h 07/11- 13h às 17h 08/11- 18h às 22h P
blico: comunidade escolar e comunidade do entorno do Saara SOCIDADE DE 
PSICANÁLISE IRACY DOYLE Atividade: Entrevista a Carlos Drummond de Andrade Sede 
da SPID 
 rua Visconde de Pirajá,156 sala 307 
 Ipanema 12/11 às 20h30min/22h P
blico- adultos IBIS LIBRIS Atividade: Ponte de versos com dramatizações, 
leituras, cantos, performances e apresentações musicais LIVRARIA DO BARBO 
-Avenida Rainha Elizabeth,122 loja E 
 Copacabana 08/11 -20h P
blico- interessados em Literatura CENTRO EDUCACIONAL ANÍSIO TEIXEIRA Atividade: 
Leituras para o Século XXI- leitura de poemas, contos e crônicas de autores 
homenageados na Paixão de Ler. Rua Almirante Alexandrino, 4098 - Santa Teresa 
-Biblioteca do CEAT 05/11 e 06/11 de 8h/10h P
blico- crianças, adoslecentes e adultos ESTAÇÃO DAS LETRAS Atividade: A Leitura 
da Inf
ncia no século XXI com coordenação de Ninfa Parreiras Rua Marquês de abrantes, 
177 lj 107- Flamengo 6/11 -19h P
blico: adultos FUNDAÇÃO CULTURAL CASA LYGIA BOJUNGA Atividade: Os colegas no 
século XXI Rua Eliseu Visconti, 415- Santa Teresa 8/11 -14h P
blico- adultos QUINTAL DA LÍNGUA PORTUGUESA Atividade:Laura Sandroni conversa 
sobre Jorge Amado ESTAÇÃO DAS LETRAS -Rua Marquês de Abrantes, 177 
 loja 107 e 108 
 Flamengo 09/11 - 16h P
blico- jovens e adultos FUNDAÇÃO CULTURAL CASA LYGIA BOJUNGA Rua Eliseu 
Visconti, 415 
 Santa Teresa Atividade: Os colegas no século XXI 08/11 às 14h CENTRO DE RAJA 
YOGA BRAHMA KUMARIS Atividade: Palestra 
Bons hábitos para o desenvolvimento pessoal
 e feira de livros Rua Osório Alameda, 10 
 Urca 11/11 de 17:30 às 20h P
blico- em geral DIVISÃO DE LEITURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DUQUE 
DE CAXIAS Atividade: Desvelando Caminhos por um Brasil Literário: ontem, hoje e 
sempre.- mostra de trabalhos e troca de experiências. SESC Duque de Caxias- 
06/11 - 8h30min e 13h30min P
blico:Dinamizadores de Leitura FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UFRJ Atividade: III 
Seminário Inf
ncia, Linguagem e Escola: travessias da literatura na escola Coordenação 
Patrícia Corsino Av Pasteur, n 250, Urca - Campus Praia Vermelha 10/11 
 8:30h às 17h P
blico: professores e coordenadores de Educação Infantil e anos iniciais do 
Ensino Fundamental, professores de Sala de Leitura e estudantes de Pedagogia. 
RECANTO DAS LETRAS Atividade: Lançamento de livro Aventuras da Gatinha Mimi 
Livraria Nobel -Av. Dom Helder C
mara, N
 5.080 - Cachambi - Loja H107 - Expansão Subsolo 10/11-16h P
blico: crianças MUSEU DA VIDA- FIOCRUZ Av. Brasil, 4365 - Manguinhos - Rio de 
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Janeiro, próximo à passarela 6 6 de novembro, 3
 feira Atividade: Troca-troca de Livros - A leitura não pode parar! 6 a 10/11 - 
9 às 16h, de terça a sexta, 10h às 16h, sábado Local: Centro de Recepção / Museu
da Vida / Fiocruz P
blico: livre Atividade: As palavras dizem o que o cérebro entende? Jogos e 
desafios de leitura Local: Espaço Ciência em Cena / Museu da Vida / Fiocruz -9h 
P
blico:a partir de 8 anos Atividade: Trilha com poesias Local: saída do Centro de
Recepção do Museu da Vida - 9h e 15h P
blico: a partir de 7 anos Atividade: Anime! Local: Parque da Ciência / Museu da 
Vida / Fiocruz -11h P
blico: a partir de 10 anos Atividade: Click! Observe, fotografe e crie sua 
história. Local: Parque da Ciência / Museu da Vida / Fiocruz -13h30 P
blico: a partir de 12 anos Atividade:Rio em transformação: passado e presente - 
visita ao Castelo Mourisco Local: Pavilhão Mourisco / Museu da Vida / Fiocruz - 
10h30 e 13h30 P
blico: a partir de 10 anos Atividade:
Conferência Sinistra
 - apresentação de esquete teatral Local: Ciencia em Cena/ Museu da Vida / 
Fiocruz - 10h30 e 13h30 P
blico: a partir de 10 anos 7 de novembro, quarta-feira Atividade: 
Conferência Sinistra
 - apresentação de esquete teatral Local: Ciência em Cena/ Museu da Vida 
/Fiocruz - 10h30 e 13h30 P
blico: livre Atividade: Bichos esquisitos contam sua história Local: Espaço 
Biodescoberta / Museu da Vida / Fiocruz - 11h P
blico: a partir de 8 anos Atividade: Ler, tocar e cantar Local: Parque da 
Ciência / Museu da Vida / Fiocruz -11h e 13h30h P
blico: 5 a 12 anos Atividade: Histórias para contar Local: Espaço Biodescoberta 
/ Museu da Vida / Fiocruz -15h P
blico:: a partir de 4 anos Dia 8 de novembro, quinta-feira Atividade:Trilha com 
poesias Local: saída do Centro de Recepção do Museu da Vida -9h P
blico: a partir de 7 anos Bichos esquisitos contam sua história Local: Espaço 
Biodescoberta / Museu da Vida / Fiocruz- 11h P
blico: a partir de 8 anos Atividade :As palavras dizem o que o cérebro entende? 
Local: Espaço Ciência em Cena / Museu da Vida / Fiocruz -9h e 15h P
blico: a partir de 8 anos Atividade: Rio em transformação: passado e presente 
Local: Pavilhão Mourisco / Museu da Vida / Fiocruz -10h30 e 13h30 P
blico: a partir de 10 anos Atividade: Oswaldo e seu castelo Local: Castelo 
Mourisco, saída do Centro de Recepção do Museu da Vida - 13h30 P
blico: 5 a 9 anos Atividade: 
Conferência Sinistra
 - apresentação de esquete teatral. Local: Ciencia em Cena/ Museu da Vida 
/Fiocruz -10h30 e 13h30 P
blico: livre Dia 9 de novembro, sexta-feira Atividade: Identidade secreta Local:
Parque da Ciência / Museu da Vida / Fiocruz -10h, 11h30, 14h30 e 15h30 P
blico: a partir de 8 anos Atividade: Web somos nós: criando links e exercitando 
a memória Local: Espaço Ciência em Cena / Museu da Vida / Fiocruz -9h e 15h30 P
blico: a partir de 12 anos Dia 10 de novembro, sábado Atividade: As palavras 
dizem o que o cérebro entende? Local: Espaço Ciência em Cena / Museu da Vida / 
Fiocruz -15h P
blico: a partir de 8 anos Atividade:Trilha com poesias Local: saída do Centro de
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Recepção do Museu da Vida-14h P
blico: a partir de 7 anos Atividade: Web somos nós: criando links e exercitando 
a memória Local: Espaço Ciência em Cena / Museu da Vida / Fiocruz -10h30 e 13h30
P
blico: a partir de 12 anos Atividade: Histórias, hoje e sempre! Local: Tenda da 
Ciência / Museu da Vida -11h P
blico: livre Atividade: Oswaldo e seu castelo Local: Castelo Mourisco, saída do 
Centro de Recepção do Museu da Vida -11h50 P
blico: 5 a 9 anos Atividade :As palavras dizem o que o cérebro entende? Local: 
Espaço Ciência em Cena / Museu da Vida / Fiocruz - 15h P
blico: a partir de 8 anos PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO: EDUARDO PAES 
VICE -PREFEITO: CARLOS ALBERTO VIEIRA MUNIZ SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA: 
EMILIO KALIL CHEFE DE GABINETE: RITA DE CASSIA SAMARQUES GONÇALVES SUBSECRETÁRIO
DE CULTURA: WALTER SANTOS FILHO SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO: ROSEMARY FERNANDES 
LESSA VIDAL ASSESSOR DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS: PEDRO IGOR ALCANTARA ASSESSOR DE 
PROJETOS ESPECIAIS: ROBSON BENTO OUTEIRO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO: ROBERTO 
BLATTES COORDENADORA DE ARTE E EDUCAÇÃO, LIVRO E LEITURA: LÊDA MARIA FONSECA 
GERENTE DE LIVRO E LEITURA: GISELE MOTA LOPES GERENTE DE BIBLIOTECAS: JOSEFA 
ANTONIA PADRON MOUTINHO ASSISTENTE DA COORDENAÇÃO DE ARTE E EDUCAÇÃO, LIVRO E 
LEITURA: CARLA BEZERRA CARDOSO RODRIGUES ASSISTENTE: MARIA LUCIA MEDEIROS DE 
QUEIROZ APOIO:CINTIA FREITAS LUGÃO MARQUES CLAUDIA LABOLITA RAQUEL CHAVES VIDAL 
CURADORES:DANIELA NAME - EXPOSIÇÃO SUZANA VARGAS- ATIVIDADES PARA CRIANÇAS, 
JOVENS E ADULTOS MARCELO MOUTINHO - CICLO DE DEBATES
 Postado por Marcia Valéria da Gerencia de Mídia-Educação smemidia@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 08/11/2012
<TÍTULO>
Como Contar Histórias na Era da Tecnologia?

<TAGS>
Tags: 
4ªcre projetos  riodeleitores.

A prática de contar história se desenvolveu bastante desde o fim do século 
passado até os nossos dias. Porém, contar uma história não é atividade simples. 
É indispensável que haja um feed back entre contador e ouvinte.
 Pensando nisso, utilizar diversos recursos para a contação de histórias 
(principalmente os tecnológicos) pode se somar ao importante ato de contar uma 
história que vem enriquecer ainda mais uma ação que por si só já é repleta de 
significado para ambas partes.

Acompanhem o relato da Professora Raquel e verifiquem como algumas 
atividades propostas podem desafiar o aluno a raciocinar, utilizando o que ele 
já sabe e ao mesmo tempo exigindo um nível de abstração maior.

É importante pensar a tecnologia como uma nova visão de mundo que possibilita a 
construção 
on-line
 de experiências. Não é apenas contar histórias com outra ferramenta, mas
 um somatório de ações diversificadas que promovem o desenvolvimento do ser 
humano em sua totalidade!

[FOTO]

Meu nome é Raquel, professora da E. M. Eurico Dutra.

     Gostaria de compartilhar a agradável 
experiência que foi contar duas histórias no dia 25 de outubro,
utilizando a aparelhagem que temos na sala, na qual faço uso da educopédia. 
Baixei no youtube as histórias 
Menina Bonita do Laço de Fita
 e 
O velho, o menino e o burro
. As crianças gostaram muito. A história foi contada, enquanto as imagens dos 
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livros eram mostradas, página à página.

Outra experiência bem legal que estamos vivendo é a construção de um livro de 
pano, aproveitando retalhos jogados fora. 

[FOTO]

Mais uma vez a provamos
que podemos dar nova vida para aquilo que foi deixado para trás. As professoras 
Marta e Miriam são as 
arteiras
 do GREIP que colocaram as crianças para 
trabalhar
 nesta criação. O projeto da nossa escola chama-se 
CONECTADOS 
 VIDA SUSTENTÁVEL
. A construção deste livro tem tudo a ver com o projeto. 

[FOTO]

As crianças bordam os desenhos na página do livro de pano e depois fazem a 
montagem do livro. Elas aprendem a fazer arte e
ajudam a preservação 
do planeta.
 Professora Raquel Pereira

Parabéns à Professora Raquel por compartilhar ações que reforçam o fato de que 
os recursos como computadores, DVD
s etc, podem não só ajudar na melhoria da educação, como também tornar as nossas
aulas muito mais atrativas.

Contatos:

     Ana Accioly

     Professora e Representante Rioeduca.net 
da 4
Coordenadoria Regional de Educação

     anaaccioly@rioeduca.net

     Twitter: @Ana_Acioly

[FOTO]

 x
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4ªcre projetos  riodeleitores
(1)

<COMENTÁRIOS>

É isso aí que faz a diferença.Parabéns,professora! Que você continue a se 
renovar e a renovar a maneira de ensinar usando a tecnologia que tanto atrai 
nossos alunos.Você é 10!
Postado por 
Eliane Melo
 em 08/11/2012 10:45

É muito bom ver as crianças fazendo trabalhos manuais. Filha, você está linda!
Postado por 
Eliane G.F. Siqueira
 em 08/11/2012 14:45

Ficou muito legal, quando os livros ficarem prontos gostaria de ver e até 
usá-los na Educação Infantil.
Postado por 
Nilza Ribeiro
 em 08/11/2012 16:24

A professora e as turmas do 5º ano estão realmente de parabéns! Tia Raquel 
sempre conectada e criativa!
Postado por 
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Claudia Cabral
 em 08/11/2012 16:41

Querida Raquel, fico muito feliz em ver seu trabalho retratado neste portal! Sei
o quanto você se dedica aos alunos e procura sempre acompanhar as novidades 
através dos blogs ,Educopédia e do próprio Rioeduca. Parabéns!!! Amei o trabalho
do liro de pano, sensacional!! Beijos.Muita Paz e Luz!
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 08/11/2012 18:43

Amei as fotos professora , e eu adoro esse seu jeito de ensinar.
Postado por 
Gabrielle Silva
 em 08/11/2012 19:01

ADOREI O TRABALHO! PARABÉNS PROFESSORA RAQUEL! COMO SEMPRE MUITO CRIATIVA! 
BEIJINHOS!!!!!
Postado por 
MARIANA SOBRAL
 em 08/11/2012 19:34

Parabéns, Rachel! Excelente iniciativa. Vou copiar suas idéias no ano que vem. 
Bjs
Postado por 
Verônica
 em 08/11/2012 19:52

Professora amei as fotos, amo seu jeito de ensinar, sua criatividade. é muito 
bom aprender inventando e criando coisas novas. Beijos da sua aluna Ingrid
Postado por 
Ingrid Ribeiro
 em 08/11/2012 20:14

Amei as ideias, Parabén a profa Raquel pelo trabalho criativo e estimulante.
Postado por 
Edilene Almeida
 em 08/11/2012 21:05

Parabéns professora Raquel!!! É sempre bom ver atividades tão interessantes e 
estimulantes sendo desenvolvidas com nossos alunos!
Postado por 
Elaine dos Santos Francisco
 em 09/11/2012 17:16

Gente, amei os comentários...obrigada pela força!
Quero esclarecer que os livros de pano ficarão na biblioteca da nave do 
conhecimento da Penha. Quando eles ficarem prontos mandarei as fotos, tá? Bjs
Postado por 
Raquel
 em 09/11/2012 21:34
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O trabalho ficou muito bom. Legal as crianças participarem de atividades 
diferentes!
Postado por 
Carla Pereira
 em 09/11/2012 21:43

professora adorei as fotos e é muito legal poder apararecer no site e tambem 
aprender com a senhora. bjs alessandra
Postado por 
alessandra
 em 09/11/2012 22:41

Tia Raquel adorei as fotos do greip ficaram muito lindos os nossos 
trabalhos!!.Bjs  Luisa
Postado por 
Luisa Guedes
 em 03/12/2012 16:50
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 12/11/2012
<TÍTULO>
A Trilha Educativa “Rádio do Amanhã” ( (Post transf. blog Professor)

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, protagonismojuvenil, entrevistas.

O projeto Bairro Educador da Rocinha, em parceria com a Escola Municipal 
Francisco de Paula Brito, realizou um projeto com os alunos da unidade escolar.
 Através dele,
os jovens puderam conhecer o ambiente de uma Rádio.

A gestora do n
cleo do Bairro Educador da Rocinha, Maria do Socorro Melo, entrou em contato com
o portal Rioeduca e contou um pouco sobre este trabalho que é realizado em 
parceria com algumas escolas da 2
CRE. Confira mais detalhes na entrevista abaixo:

Rioeduca: Conte-nos como é realizado o trabalho do Bairro Educador?

Maria do Socorro:
 O Bairro Educador tem como objetivo integrar e articular os potenciais 
educativos do bairro e da cidade (espaços, pessoas, instituições, serviços p
blicos, empresas, entre outros) às escolas.
O Projeto Político Pedagógico de cada escola é utilizado como principal 
referência para o trabalho. Através de suas atividades, busca
tanto promover o desenvolvimento integral dos estudantes, ampliando as 
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oportunidades para sua educação integral,
como também
 despertar seu interesse no espaço escolar a partir da articulação e 
fortalecimento das redes locais.

O projeto investe na criação de oportunidades que possibilitem a integração 
entre a escola, os responsáveis e estudantes.
 Para tanto,
incentiva a circulação deles pela cidade
e busca a
valorização da escola p
blica, com a intenção de transformar o Rio em uma Cidade Educadora. O projeto é 
desenvolvido em todas as 152 Escolas do Amanhã e outras 57 escolas municipais 
que estão no seu entorno. Ao todo, são 51 Bairros Educadores na cidade do Rio de
Janeiro.

Rioeduca: Como surgiu a ideia do projeto 
Trilha Educativa 
 Rádio do Amanhã
?

Maria do Socorro:
 A Trilha Educativa chamada Rádio do Amanhã teve início em agosto deste ano, 
quando a gestora de n
cleo do Bairro Educador Rocinha, Maria do Socorro Melo, e o gestor de Projetos, 
Leandro Lima, visitaram o parceiro Marcelo Santos, radialista da Rádio Globo. 
Nesse dia, já foram feitos os primeiros planejamentos para o desenvolvimento das
atividades.

[FOTO]

Rioeduca: O projeto trouxe a ampliação de horizontes, pois os alunos tiveram a 
oportunidade de conhecer novos ambientes. Como foi o desenvolvimento desta 
atividade?

Maria do Socorro:
 O primeiro momento com os estudantes do 5
 ano da Escola Municipal Francisco de Paula Brito, na Rocinha, foi a visita à 
Rádio Nacional no Centro do Rio.
Na rádio, eles
conheceram a história da rádio,
os espaços como os quadros históricos de antigos atores, os est
dios, o cenário onde eram realizadas as radionovelas e também participaram ao 
vivo do programa A Hora do Funk, com a presença do MC Junior.

Rioeduca: Quais desdobramentos aconteceram após a visita à Rádio Nacional?
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Maria do Socorro:
 Após a visita à Rádio Nacional, os estudantes foram sensibilizados em sala de 
aula sobre a aula-passeio e convidados para participarem das oficinas que 
aconteceriam durante quatro semanas, sempre aos sábados, na Biblioteca Parque da
Rocinha. Os estudantes aprenderam como elaborar textos para rádio, viram como se
faz as edições e sonorização.
Como tarefa principal eles produziram um esquete e realizaram a gravação. Os 
alunos criaram uma história sobre uma menina que, bem jovem, teve uma difícil 
decisão sobre o uso de drogas.

[FOTO]

Rioeduca: Como foi realizada a culmin
ncia do projeto?

Maria do Socorro:
 A Trilha encerrou dia 20 de outubro de 2012, com uma apresentação para os 
estudantes e, no final, a exibição do esquete com slides das fotos realizadas 
durante as aulas. Marcelo Santos, que ministrou as atividades da Trilha fez um 
discurso emocionado. 
Vocês devem aproveitar todas as oportunidades boas, pois vão surgir muitas e 
tenho certeza que vocês só terão a ganhar.
 Os estudantes gostaram muito do resultado final e
pediram que fosse dada continuidade as atividades.

[FOTO]

Parabéns ao Bairro Educador da Rocinha por oportunizar aos jovens atividades que
promovam o protagonismo juvenil e a educação para a cidadania.

Quer conhecer mais sobre este trabalho? Visite o blog do Bairro Educador!

http://www.bairroeducador.blogspot.com.br/

Professor, o portal Rioeduca é um espaço feito por e para professores. Participe
também! Entre em contato com o 
representante
 de sua CRE para divulgar o blog ou projetos desenvolvidos por sua escola.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Contato:

     Professora Renata Carvalho 
 Professora da rede e representante do Rioeduca, na 2
CRE
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     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet

2ªcre
(192)

protagonismojuvenil
(73)

entrevistas
(28)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns à equipe e à escola pelo belo trabalho!!
Postado por 
Mary Lança
 em 13/11/2012 11:26
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Parabéns ao Bairro Educador da Rocinha por promover projetos que despertam o 
interesse do aluno e de toda a comunidade escolar.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 28/04/2013 21:49
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 30/11/2012
<TÍTULO>
Histórias do Medo

<TAGS>
Tags: 
10ª cre, projetos.

É uma peça de teatro que esteve em cartaz na Casa de cultura Laura Alvim, na 
Avenida Vieira Souto n
 176 
 Ipanema, ao longo do mês de outubro.

A atriz e contadora de histórias Priscila Camargo fez uma pré-estreia do 
espetáculo com uma seção fechada para duzentos e quarenta alunos da Rede P
blica Municipal de Ensino.

No espetáculo, estiveram presentes alunos da 10
 Coordenadoria Regional de Educação representada pelas seguintes Unidades 
Escolares: E.M. Professora Maria Santiago, E.M. Professora Zélia Carolina da 
Silva Pinho, E. M. Euclides Roxo, E. M. Tatiana Chagas Memória, E. M. Rivadávia 
Manoel Pinto e E. M. Doutor Sócrates.

Através de diferentes recursos como a
m
sica, os variados figurinos,
o teatro com fantoches, as marionetes e entre outros, Priscila falou do medo e 
das diversas formas de lidar com ele.
 Foram apresentados contos e lendas como: 
A cobra Surucucu e o Sapo Tarô-Bequê
, (Conto Indígena), 
O príncipe Adil e os Leões 
(Conto Sufi), 
A anciã que não tinha medo 
(Conto Japonês), 
O compadre da morte 
(Conto Brasileiro), 
Os compadres Corcundas 
(Conto Brasileiro) e a 
História de Davi e Golias 
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(da Bíblia).

[FOTO]

[FOTO]

A plateia participou do espetáculo de forma descontraída e espont
nea. Ao longo da contação de história, os alunos utilizam do seu imaginário para
vivenciar os diversos contos relatados na contação.

Representante do Rioeduca na E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos

     Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

10ª cre
(2)

<COMENTÁRIOS>

10ª CRE sendo representada belissimamente pelos alunos da: E.M. Professora Maria
Santiago, E.M. Professora Zélia Carolina da Silva Pinho, E. M. Euclides Roxo, E.
M. Tatiana Chagas Memória, E. M. Rivadávia Manoel Pinto e E. M. Doutor Sócrates.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 29/04/2013 00:18
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 13/11/2012
<TÍTULO>
Oficinas de Poesias

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, riodeleitores.

A professora Selma Camargo é regente das primeiras séries do Ensino Fundamental 
e apaixonada pela leitura, principalmente, pela poesia.

Selma Camargo é pedagoga e trabalha na Escola Municipal Francisco Alves, na 2
CRE. Há algum tempo
desenvolve Oficinas de Poesias com seus alunos, obtendo êxito ao incentivar os 
pequeninos no hábito da leitura.
Com a
publicação do 
P
rojeto Poesia na Sala de Aula
, conhecemos um pouco do trabalho da professora Selma com os alunos da escola 
onde leciona. 

Hoje falaremos sobre as oficinas de poesias realizadas pela professora Selma em 
outras escolas de nossa rede. Ela acredita que os textos poéticos são capazes de
despertar o interesse dos alunos pela leitura e escrita, por isso surgiu a ideia
de criar Oficinas de Poesias. O cantor e compositor Byafra costuma acompanhá-la 
na realização destes encontros sobre a leitura.
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Atendendo ao convite da professora Andrea Alves, regente da Sala de Leitura, do 
Ginásio Experimental Carioca Malba Tahan, na 5
CRE. A professora Selma Camargo realizou uma Oficina de Poesias com os alunos do
7
 ao 9
 ano do Ensino Fundamental.

Os alunos da turma 1.401, da Escola Municipal Hélio Smidt,
 3
CRE, também foram contemplados com uma Oficina de Poesias.
 Dessa vez, o convite foi feito pela professora Maria L
cia Azevedo, de M
sica.

[FOTO]

[FOTO]

Poesia na Sala de Aula

A professora Selma Camargo nos enviou um relato sobre a din
mica nas Oficinas de Poesias nas duas escolas: Vejamos:

Nossas Oficinas, com Turmas do 7
 ao 9
 ano e com a Turma 1.401, tiveram as seguintes etapas: 

1- Os alunos de olhos fechados escutaram um CD com o barulho da chuva durante 
uns cinco minutos; 

2- Registraram as percepções e sensações que sentiram ao ouvirem o barulho da 
chuva;

3-
 Apresentaram à turma o que escreveram e, então, 
iniciou-se um debate que teve a chuva como tema ;

A chuva, como palavra e como fenômeno meteorológico, remete para a experiência 
singular de cada aluno, traz à tona lembranças agradáveis e desagradáveis: 
tempestades; desastres, avalanches, mortes, solidariedade, etc. 

Abordamos questões relacionadas ao meio ambiente, higiene, sa
de e boa convivência dentro e fora da escola. 
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As oficinas, além da aprendizagem, apresentam uma finalidade l
dica e social: os alunos aprendem a conviver e a respeitar a diversidade de 
ideias e de interpretação dada às poesias.

Em todas as oficinas, escolhemos temas atuais, a fim de que os alunos sejam 
encorajados a se expressar livremente. Esses temas são articulados com o Projeto
Pedagógico das Escolas.

[FOTO]

[FOTO]

Selma Camargo ainda nos conta que durante as oficinas, os alunos puderam se 
expressar livremente no momento da apresentação dos trabalhos e que participaram
ativamente das atividades propostas. Os educandos também puderam conhecer um 
pouco sobre as Oficinas de Poesias, realizadas em outras escolas, ao assistirem 
vídeos sobre elas.

Parabéns à professora Selma Camargo pela realização deste trabalho de incentivo 
a leitura!

Professores e escolas participem também do portal Rioeduca. Entrem em contato 
com o representante de sua CRE para divulgar o trabalho de vocês. Cliquem 
aqui
 para conhecê-lo e participem!

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Contato:

     Renata Carvalho 
 Professora da rede e representante da 2
CRE, no portal Rioeduca

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet
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2ªcre
(192)

riodeleitores
(165)

<COMENTÁRIOS>

Parabens educadores, as escolas precisam mesmo de incentivo a leitura, a poesia,
a musica, enfim a arte em geral.  Parabens Byafra e toda a equipe de educadores,
pelo belo  trabalho em prol da educacao do nosso pais. Voces merecem os nossos 
aplausos.
Postado por 
Iracy Leite
 em 13/11/2012 14:19
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 13/11/2012
<TÍTULO>
Doutel Visita o Parque Estadual da Pedra Branca

<TAGS>
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Tags: 
9ªcre, blogdeescola, meioambiente.

No mês de setembro o CIEP Armindo Doutel de Andrade, uma das Unidades Escolares 
da 9
 Coordenadoria Regional de Educação, realizou a Gincana do Doutel 
Planeta Sustentável
 e como premio a equipe Azul ganhou um passeio ao Parque Estadual Pedra Branca, 
valorizando assim a proposta da Gincana de conservar o Meio Ambiente.

[FOTO]

A Gincana teve a participação ativa dos regentes de Educação Física Érica 
Javarini, Andréa de Cássia, Carla Ferreira, Daniele, Ailton e também, contou com
a participação da professora de artes Thaís Fraga que agitou os alunos e 
auxiliou para que tudo desse certo no evento. É importante destacar também a 
participação dos alunos, dos professores do 1
 e 2
 segmentos e inspetores que abraçaram a ideia e confluíram para que o projeto 
antes no papel se transformasse em um grandioso evento diferenciado na Unidade 
Escolar. 

[FOTO]

Os resultados parciais da GINCANA DO DOUTEL 2012 demonstraram que foram 
retirados das ruas, e levados para reciclagem: 3.116 garrafas Pet = 82 Kg; 1.104
latas (refrigerante, suco, cerveja, etc) = 18,400 Kg. Ainda foram recolhidos 
papelão, jornal e alimentos não perecíveis.
 Parabéns a TODOS que contribuíram para que nosso planeta fique cada vez mais 
SUSTENTÁVEL!

[FOTO]

Segundo o texto do blog do CIEP Doutel o passeio para o Parque Estadual Pedra 
Branca, que foi uma premiação da Gincana do Doutel 
Planeta Sustentável
 a Equipe Azul pelo resultado obtido, foi simplesmente maravilhoso!
 A turma 1901 foi estupenda, tanto no comportamento, no respeito ao próximo, no 
respeito a natureza, nos questionamentos quanto a diversidade e elementos da 
natureza.

[FOTO]

O Parque Estadual da Pedra Branca é uma unidade de conservação ambiental situada
na Zona
 Oeste do município do Rio de Janeiro, no Brasil. É uma das maiores florestas 
urbanas do mundo(12.500ha).
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O Parque também se tornou o endereço ideal para uma divertida aula de ecologia. 
No centro de exposições, os visitantes 
 inclusive professores e estudantes das escolas cariocas 
 encontram informações sobre o Maciço da Pedra Branca.

[FOTO]

Existem diversas entradas do parque; as principais são:

Sede do Pau-da-Fome, no fim da Estrada do Pau-da-Fome;

Sub-sede do Camorim, no fim da Estrada do Camorim;

N
cleo do Piraquara, no fim da Rua do Governo, em Realengo;

N
cleo de Vargem Grande, no Fim da Rua Mucuíba e Estrada do Morgado;

N
cleo de Vargem Pequena, no Fim da Rua Boca do Mato;

N
cleo do Rio da Prata (Campo Grande), no fim da Estrada da Batalha e Praça Mário 
Valadares;

N
cleo da Ilha de Guaratiba (Guaratiba), no fim da Estrada do Morgado e Caminho do
Morgado;

N
cleo de Araçatiba (Barra de Guaratiba), na Estrada da Barra de Guaratiba;

N
cleo de Piabas (Recreio dos Bandeirantes), no Caminho de Piabas;

Sede da emissora de televisão brasileira : Rede Globo.

[FOTO]
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O parque é encoberto por vegetação típica da Mata Atl
ntica (cedros, jacarandás, jequitibás e ipês), a qual serve de abrigo a uma 
generosa fauna composta por jaguatiricas, preguiças-de-coleira, 
tamanduás-mirins, pacas, tatus, tei
s, cuandus, tucanos, jacus e cutias. Além do variado patrimônio natural, dispõe 
de algumas construções de interesse cultural, como um antigo aqueduto, represas,
ruínas de sedes de antigas fazendas e o pórtico e a subsede do Pau-da-Fome, em 
Jacarepaguá 
 principal via acesso à região, com projeto de autoria de José Zanine Caldas. 
Nas cercanias do parque, encontra-se o Museu Nise da Silveira, na Colônia 
Juliano Moreira.

[FOTO]

Para saber mais acesse os links abaixo:

Parques Estaduais do Rio de Janeiro

Clube dos Aventureiros

Blog do CIEP Armindo Doutel de Andade

Parabéns a equipe do Ciep Armindo Doutel de Andrade pela iniciativa da Gincana e
por compartilhar conosco esta atividade.

Venha participar você também deste espaço. 

Compartilhe conosco uma atividade que a sua escola realizou.

Contatos da Representante da 9
 CRE:

     Prof
 Márcia Cristina Alves

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

     Tel.: 94420157

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 15/11/2012
<TÍTULO>
Nossa 1ª Maratona de Leitura!

<TAGS>
Tags: 
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9ªcre, blogdeescola, riodeleitores, maratonadehistoria.

No Espaço de Desenvolvimento Infantil Renan de Souza Leal, uma das Unidades 
Escolares da 9
 Coordenadoria Regional de Educação, foi realizada a 1
 Maratona de Leitura. Foram momentos de muita alegria, de envolvimento entre 
toda equipe escolar, que muito encantou seus pequenos leitores.

Visitando os blogs da 9
 CRE encontrei uma matéria que muito me encantou por se tratar de uma atividade 
de leitura e pelo envolvimento da equipe da unidade na sua realização. Outro 
fator que me fez escolhê-la para compartilhar neste nosso espaço de trocas de 
experiências, foi o fato do EDI Renan de Souza Leal sempre primar pelas suas 
postagens no blog de forma contextualizada o que nos leva compreender a ação 
desenvolvida na unidade e perceber a intenção da proposta pedagógica da 
atividade.

Reproduziremos aqui a matéria da professora Érica de Campos, P.E.I. - EI 31 no 
blog do EDI.

[FOTO]

Renata Albudane contando histórias da Bia Bedran para a platéia animada!

No dia 17 de outubro, realizamos em nosso espaço nossa 
1
 Maratona de Leitura
, que no primeiro momento contou com a participação da nossa 
Diretora Renata Albudane
, que sendo superfã de Bia Bedran, literalmente 
vestiu seu chapéu
 e com muita alegria nos presenteou contando histórias tiradas do repertório da 
cantora: 
[VÍDEO]
Macaquinho sai daí
 e 
[VÍDEO]
O pescador, o anel e o rei
. As crianças (e os adultos também!) participaram interagindo e se divertindo 
demais com as histórias da nossa Diretora que agora é também conhecida como 
Renata Bedran!

[FOTO]

Ainda neste primeiro momento, tivemos o 
AAC Geraldo 
nos encantando com a leitura do livro 
O Ratinho, o Morango Vermelho Maduro e o Grande Urso Esfomeado 
(de Don e Audrey Wood), em que um ratinho muito esperto tenta livrar seu morango
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de um urso esfomeado. Ao término da divertida leitura, assim como o ratinho, 
dividimos morangos entre as crianças para saboreá-los com bastante alegria e 
entusiasmo!

[FOTO]

Geraldo contando as aventuras do ratinho e Laura dando o pontapé inicial para a 
comilança de morangos.

Em sala de aula, o livro 
O ratinho, o morango vermelho maduro e o grande urso esfomeado
 (de Don e Audrey Wood) continuou sendo trabalhado, porém de outras formas. 
Agora era a vez das crianças contarem essa divertida história para sua 
turminha...

[FOTO]

Na Turminha EI 41, não teve quem não prestasse atenção na historinha contada 
pela coleguinha.

[FOTO]

Na turma EI 31, todo mundo deu uma sugestão para o ratinho esconder seu morango,
além de pintarem seu próprio.

No segundo momento, cada turma participou com a
 AAC Fátima 
de um momento muito l
dico, em que eles se fantasiaram e protagonizaram histórias divertidíssimas... 
Houve reis e rainhas, lobos e fadas, princesas e motoqueiros, de tudo um pouco! 
Um momento inesquecível!

[FOTO]

Fátima comandando as fantasias da criançada.

[FOTO]

Mais um dia saboroso como os morangos!

Parabéns para a equipe do EDI Renan de Souza Leal pela atividade desenvolvida.

Conheça esta e outras atividades
visitando o 
Blog do
EDI Renan de Souza 
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Venha participar você também deste espaço. 

Compartilhe conosco uma atividade que a sua escola realizou.

Contatos da Representante da 9
 CRE:

     Prof
 Márcia Cristina Alves

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

     Tel.: 94420157

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

riodeleitores
(165)

blogdeescola
(73)

maratonadehistoria
(1)

<COMENTÁRIOS>

Muito legal a ideia dos morangos distribuídos para as crianças e trabalhar o 
livro em sala de aula de outras maneiras! Adorei!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 15/11/2012 07:39
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 09/11/2012
<TÍTULO>
Leitura como Semente para o Imaginário

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.

A professora da Sala de Leitura Regina Coeli e o Bairro Educador convidaram a 
Contadora de História Thaiane Leal para momentos especiais na Escola Municipal 
Rainha Fabíola. 

Combinando narração e m
sica ao vivo, o momento agradou tanto aos alunos quanto aos professores.

[FOTO]

O Projeto Bairro Educador faz parte do Programa Escolas do Amanhã da Secretaria 
Municipal de Educação. 

Tem como meta contribuir para a formação integral dos alunos de primeiro e 
segundo segmento.

Para isso, investe no fortalecimento da comunidade escolar, por meio de alianças
e articulações com atores locais e regionais que possam contribuir para 
aprendizagem dos alunos.
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[FOTO]

Incentivar o pensamento crítico, imaginário e criativo dos alunos é uma ação que
contribui para sua formação cultural e acadêmica.

A equipe pedagógica da Escola Municipal Rainha Fabíola acredita que este é o 
papel da escola, portanto, em parceria com o Projeto Bairro Educador, levou a 
Contadora de Histórias Thaiane Leal para proporcionar momentos muito prazerosos 
através da narração da historia 
O Anel
.

[FOTO]

A Contadora de História fez todos mergulharem no Mar da Imaginação!

(Frase retirada do Blog da E.M. Rainha Fabíola)

[FOTO]

Thaiane Leal contou a história que é inspirada na m
sica da compositora Bia Bedran.

Todos os alunos no auditório fizeram silêncio
e acompanharam a narração da história.

O meio mais importante para atingir o objetivo de estimular o imaginário 
infantil é a contação de histórias e a leitura.

Ao ouvir a história que é narrada, a criança busca figuras e formas para 
ilustrar cada parte do Conto que também está se passando na sua mente. Este é o 
estímulo do imaginário!

Promovendo eventos como esse, a escola busca formar alunos que têm o gosto pela 
leitura!

[FOTO]

A Hora do Conto se eterniza na memória!

( Regina Machado - Edcucadora - Revista Crescer)

A professora da Sala de Leitura, Regina Coeli, espera receber ainda mais alunos 
interessados em viajar no mundo imaginário proporcionado pelos livros e, quem 
sabe em outra vez, se tornarem os contadores de novas histórias!

Parabéns ao Projeto Bairro Educador e à E.M. Rainha Fabíola pela criação de um 
momento tão especial, que contribui para a formação de leitores da nossa Cidade!

Conheça o espaço virtual da E. M. Rainha Fabíola.
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Clique na imagem abaixo:

[FOTO]

O Rieoduca é um espaço de reconhecimento do trabalho dos professores da 
Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro!

Entre em contato com o representante da sua CRE e participe!
Fonte:
http://www.rioeduca.net/programasAcoes.php?id=26

Meus Contatos:

neildasilva@rioeduca.net

Twitter: Prof_Neilda

[FOTO]
tweet

8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>
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Acredito que deve ter sido um momento maravilhoso para todos!!! Parabéns!!!
Postado por 
Jô Cruz
 em 09/11/2012 18:06
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 09/11/2012
<TÍTULO>
Trilhando os Caminhos da Alfabetização

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, riodeleitores.

A professora Suellen Rocha da Escola Municipal Thomas Jefferson realizou co 
projeto Trilhasom os alunos do 1
 ano.
 Este projeto que é uma parceria entre o Instituto Natura e o Ministério da 
Educação tem por finalidade inserir as crianças do 1
 ano do ensino fundamental no universo letrado.

Desde 1995, a Natura desenvolve o 
Programa Crer para Ver
 cujo objetivo
é contribuir para a melhoria da qualidade da educação p
blica no Brasil.
 No contexto desse programa, o Instituto Natura criou o projeto 
Trilhas, 
em parceira com o Ministério da Educação e com a coordenação técnica da 
Comunidade Educativa (CEDAC).

O projeto 
Trilhas
 é formado por um conjunto de livros e jogos elaborados para instrumentalizar e 
apoiar o trabalho docente no campo da leitura, escrita e oralidade.
Visa a 
contribuir para a melhoria da qualidade da educação p
blica
 do Brasil e está alinhado, portanto, com o Plano de Metas 
Compromisso Todos pela Educação
que, por sua vez, tem como finalidade toda criança plenamente alfabetizada até 
os 8 anos.

[FOTO]

Escola Municipal Thomas Jefferson Trilhando os Caminhos da Alfabetização
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O material do projeto 
Trilhas
 contribui para o processo de alfabetização de forma muito significativa, pois 
cria oportunidades de acesso à literatura infantil.
 Além disso, instrumentaliza os professores para que o livro, a leitura, a 
literatura e, acima de tudo, o desenvolvimento das capacidades intelectuais 
tenham lugar no cotidiano escolar.

A turma 1.101, regida pela professora 
Suellen da Rocha
, da 
Escola Municipal Thomas Jefferson
 participou
do projeto no ano corrente. Ao aceitar o trabalho com o material do projeto 
Trilhas, a professora teve como objetivo principal contribuir para o 
desenvolvimento da potencialidade leitora de seus alunos, estimulando-os com 
livros de literatura infantil e jogos educacionais enviados pelo projeto.

[FOTO]

Trilhando os Caminhos da Literatura Infantil

Dentro do projeto 
Trilhas
, a professora 
Suellen Rocha 
trabalhou vários títulos
 e assuntos da literatura infantil: histórias rimadas, clássicas, com repetição 
e 
com animais; 
poemas e
parlendas.

Com o livro 
Pêssego, Pera e Ameixa no Pomar 
os alunos ordenaram as ilustrações, observando a sequência das cenas da 
história; listaram coletivamente o nome das personagens;
 fizeram a leitura deles e idetificaram oralmente as palavras que rimam.

[FOTO]

Através do
livro 
Bruxa, Bruxa venha à minha Festa
, a professora Suellen realizou com os alunos as seguintes atividades: leitura 
de trechos da história, listagem das personagens, reescrita de partes do livro e
ordenação de diálogos.
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[FOTO]

[FOTO]

Escola Municipal Thomas Jefferson passando pela Trilha de Jogos

O bom jogo é aquele que a criança pode jogar de maneira lógica e desafiadora 
para si mesma.
 Torna-se uma ferramenta ideal de aprendizagem,
à medida que ajuda o aluno a construir suas novas descobertas, a
desenvolver e enriquecer sua personalidade e, ainda,
simboliza um instrumento pedagógico que leva o professor
ao caminho condutor, estimulador
 e avaliador de aprendizagem.

As ideias citadas acima são argumentos importantes para a utilização dos jogos 
no projeto Trilhas, pois elas estimulam a atividade mental da criança e de sua 
capacidade de cooperação.

Com o jogo 
Mercado
, a professora Suellen trabalhou a identificação de sílabas iniciais. Os alunos 
com maior dificuldade eram auxiliados pelos colegas de outros grupos e pela 
professora.

Durante o jogo, algumas questões foram levantadas e discutidas com os alunos: 
Qual é a primeira sílaba da compra que está na sacola?; Por que o aluno comprou 
o item da sacola? e Os itens da sacola podem ser trocados? Por quê?.

[FOTO]

O jogo 
Descubra o Invasor 
foi realizado individualmente. Os alunos
tinham
o objetivo de 
identificar o valor sonoro comum a três figuras da cartela apresentada, 
estudando a sílaba inicial das palavras e reconhecendo a figura invasora em sua 
cartela.

Alguns questionamentos conduziram os alunos por esta atividade: Que figura cada 
um tem na cartela? Qual sílaba inicia o nome de cada figura?
Qual é o invasor?.

[FOTO]

Contribuições do Projeto Trilhas

O projeto 
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Trilhas
, através de seu material, apoia o trabalho do docente no campo da leitura, 
escrita e oralidade, objetivando inserir o aluno em um ambiente letrado. Seu 
material cria oportunidades para que as crianças em processo de alfabetização 
tenham maior acesso à literatura infantil e, consequentemente, à cultura 
escrita.

Parabéns ao MEC - Ministério da Educação - e ao Insituto Natura por estarem 
juntos na luta contra o analfabetismo.

Parabéns
 à professora Suellen Rocha, da Escola Municipal Thomas Jefferson, por
 sua dedicação, competência e crença que uma educação de qualidade pode 
transformar o país.

Gostou das atividades realizadas pela professora Suellen Rocha? Visite o blog da
Escola Municipal Thomas Jefferson e
 conheça os outros projetos e ações desta instituição! Você vai ficar encantado 
(a)!

Blog da Escola Municipal Thomas Jefferson: 
http://emthomasjefferson.blogspot.com.br

Professora Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca na 6
 CRE

Twitter: @PatriciaGed

E-mail:
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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6ªcre
(247)

riodeleitores
(165)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 12/11/2012
<TÍTULO>
2ª Mostra Folclórica da E. M. São Paulo

<TAGS>
Tags: 
4ªcre projetos.

A aprendizagem é din
mica e assim também devem ser os espaços para que os alunos se sintam motivados 
a produzir e expor seus conhecimentos, sua cultura. 
Mais importante do que a quantidade é a preocupação em valorizar
as produções,
contribuindo para o bom desempenho escolar dos alunos.

[FOTO]

Com essa atitude, o trabalho dos alunos será reconhecido,
ajudando
na
construção da identidade de cada um, efetivando o sentimento de integração ao 
ambiente e, por fim, promovendo a socialização dos conhecimentos adquiridos.

AO LONGO DA 2
 MOSTRA DE TRABALHOS DA ESCOLA MUNICPAL SÃO PAULO,
OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DA CLASSE ESPECIAL
E
DO 1
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 AO 5
 ANO EXPLORARAM O FOLCLORE BRASILEIRO, MOSTRARAM TODA A SUA CRIATIVIDADE
 E TUDO O
QUE APRENDERAM
DURANTE O
TERCEIRO BIMENSTRE

[FOTO]

A EDUCAÇÃO INFANTIL E O 1
 ANO TRABALHARAM A REGIÃO NORTE: BOI BUMBÁ, CER
MICA MARAJOARA, BOITATÁ, CURUPIRA, IARA, TUDO COM BASTANTE CRIATIVIDADE.

O 2
 ANO E A CLASSE ESPECIAL APRENDERAM MUITO SOBRE A REGIÃO SUDESTE.

     O 3
 ANO EXPLOROU A REGIÃO NORDESTE E APRESENTOU AOS VISITANTES DA MOSTRA, E DENTRE 
OUTRAS COISAS, UM POUCO DE LUIZ GONZAGA.

[FOTO]

O 4
 ANO APRENDERAM SOBRE A REGIÃO SUL. TEVE ATÉ CHÁ PARA OS VISITANTES. 
HUM!

O 5
 ANO TRABALHOU A REGIÃO CENTRO-OESTE: TRAVA-LÍNGUAS, FRASES DE CAMINHÃO, 
ADIVINHAÇÕES, COMIDAS TÍPICAS...

TODO O 6
 ANO APRENDEU UM POUCO DE MITOLOGIA GREGA. A TURMA 1602 APROVEITOU A MOSTRA E 
FALOU SOBRE VULCÕES.

A TURMA ACELERAÇÃO 2 FALOU SOBRE AS OLIMÍADAS.

O 7
 ANO EXPLOROU A INFLUÊNCIA DOS POVOS INDÍGENAS NA FORMAÇÃO DA CULTURA 
BRASILEIRA. A TURMA 1701 APRESENTOU UMA PEQUENA PEÇA E UM TRABLHO ATRAVÉS DE 
SLIDES NO DATA SHOW.

O 8
 ANO TRABALHOU A CLASSE OPERÁRIA NO BRASIL E MOSTROU TRABALHOS FEITOS COM PEDRAS
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(ED. ARTÍSTICA).

O 9
 ANO FALOU SOBRE A INFLUÊNCIA AMERICANA NA CULTURA BRASILEIRA E A EVOLUÇÃO DO 
VOTO NO BRASIL.

DURANTE A MOSTRA, OS VISITANTES PUDERAM ASSISTIR OS FILMES DA COLEÇÃO 
 JURO QUE VI
.

[FOTO]

OS PROFESSORES DE ARTES COLOCARAM EM EXPOSIÇÃO OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS
NO PERÍODO.

A 2
 MOSTRA DE TRABALHOS DA NOSSA ESCOLA FOI UM SUCESSO! AGRADEÇO A PARTICIPAÇÃO E O
EMPENHO DE TODOS.

Texto:
Professora
MARIANA SOBRAL -

COORDENADORA PEDAGÓGICA

Ana Accioly

     Professora e Representante Rioeduca.net 
da 4
Coordenadoria Regional de Educação

     anaaccioly@rioeduca.net

     Twitter: @Ana_Acioly

[FOTO]
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4ªcre projetos
(6)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns à equipe da EM São Paulo pela iniciativa de realizar a Mostra 
Folclórica. Estas atividades estimulam os alunos e tornam a escola mais viva e 
atraente!
Postado por 
Stella
 em 12/11/2012 08:14

Saudades das minhas amigas...
Parabéns a vocês todas que participaram e fizeram trabalhos tão caprichados!!!
Beijinhos mil!
Postado por 
Raquel (luarosa)
 em 12/11/2012 13:04

Parabéns à toda equipe da Escola São Paulo e um beijo carinhoso para a 
coordenadora pedagógica.
Postado por 
Claudia Cabral
 em 12/11/2012 14:17

Parabéns à equipe da EM São Paulo pelo belo trabalho sobre a nossa cultura. 
Abraços.
Postado por 
Gilda Maria
 em 12/11/2012 20:38

Um orgulho muito grande em fazer parte desta equipe.
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Postado por 
Sérgio Hing
 em 13/11/2012 14:25

Parabéns a todos!!! A Mostra foi um sucesso!!
Postado por 
Terezinha Moura
 em 13/11/2012 18:52

Parabéns aos colegas professores e alunos!
Postado por 
Verônica
 em 13/11/2012 19:41

Aê! Parabéns a todos os envolvidos!!!
Postado por 
Ana Roberta
 em 14/11/2012 12:03

Parabéns aos professores e alunos pela linda mostra!
Postado por 
Marcia
 em 15/11/2012 16:56
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 16/11/2012
<TÍTULO>
Para gostar de Ler!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.

Proporcionar o envolvimento do aluno com o livro é um dos objetivos das escolas 
que querem formar leitores. 

Com a intenção de atingir esse objetivo,
a Escola Municipal Ayrton Senna da Silva envolveu seus alunos, estimulando-os a 
conhecerem o livro 
O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá
, de Jorge Amado.

[FOTO]

Jorge Amado escreveu muitos livros para os adultos, mas alguns foram 
direcionados especialmente para as crianças.

Dentre os livros infantis, encontramos 
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O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá,
com o qual o autor presenteou seu
filho quando ele completou um ano. 

[FOTO]

No
livro 
O Gato Malhado e a
Andorinha Sinhá,
o autor narra a história do amor de um gato mau por uma adorável andorinha. 

Com ilustrações aquareladas do artista plástico Carybé, a narrativa mostra como 
duas criaturas bem diferentes podem ou conviver em paz ou mudar a maneira que 
cada um tem de ver o mundo.

[FOTO]

O
livro foi
escolhido pela equipe pedagógica da Escola Municipal Ayrton Senna que, além de 
prestar uma homenagem ao centenário de
Jorge Amado, planejou atividades que promovem o envolvimento dos alunos com o 
livro.

Os professores propuseram diferentes atividades como pintura, recorte e colagem 
e desenhos sobre o livro e os tralahos produzidos foram afixadas nos murais da 
escola.

[FOTO]

A temática do livro é um convite à reflexão sobre a convivência pacífica entre 
pessoas diferentes.

Assuntos propostos como o amor impossível, o preconceito, a bondade e a maldade 
foram discutidos
 nas rodas de leitura.

O mundo só vai prestar

     Para nele se viver

     No dia em que a gente ver

     Um gato maltês casar

     Com uma alegre andorinha
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     Saindo os dois a voar

     O noivo e sua noivinha

     Dom Gato e dona Andorinha.

 (Trecho retirado do livro O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá)

Os alunos recontaram a história, expressaram suas opiniões sobre a temática do 
livro e, enfim, se mostraram totalmente envolvidos por ele!

A equipe pedagógica da E.M. Ayrton Senna espera que este seja o primeiro de 
muitos outros contatos dos alunos com as diferentes obras literárias que existem
na Sala de Leitura.

Este passeio
pelo mundo imaginário proporcionado pelos livros, pode levar ao objetivo 
principal: Gostar de Ler!

Para conhecer um pouco mais sobre esta escola, clique no link abaixo:

http://escolaayrtonsena.blogspot.com.br/

Professor, compartilhe aqui suas experiências e seu fazer pedagógico!

Este espaço é todo seu!
Meus Contatos:
neildasilva@rioeduca.net
Twitter: Prof_Neilda

[FOTO]
tweet
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8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

PARABÉNS! BELÍSSIMO TRABALHO DA EQUIPE DA AYRTON SENNA DA SILVA!! FORMAR 
LEITORES!!!
VILMA MARIA - DIRETORA E.M. AYRTON SENNA DA SILVA
Postado por 
vilma
 em 16/11/2012 09:17

É um orgulho fazer parte da Equipe Ayrton Senna da Silva e melhor ainda é ver 
ótimos resultados como consequência de muito trabalho e dedicação.
Parabéns aos alunos e funcionários!! rs
Bjinhos da Tia Iasmim.
Postado por 
Iasmim Aquino
 em 16/11/2012 10:07

Parabéns a todos da Ayrton pelo comprometimento com a formação desses meninos e 
meninas. Vocês dão um show!!! Ééééé da oitava!!!
Postado por 
Jô Cruz
 em 17/11/2012 11:54
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 14/11/2012
<TÍTULO>
Os Gênios Estão Entre Nós

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.
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A Escola Municipal Bangu desenvolveu o projeto pedagógico 
Os Gênios Estão Entre Nós
.

Durante o ano, as turmas realizaram atividades sobre personalidades que marcaram
a História do Brasil e também do mundo.

A culmin
ncia do projeto revelou belos trabalhos, feitos com muito empenho pelos alunos 
da unidade escolar.

[FOTO]

O projeto pedagógico 
Os Gênios Estão Entre Nós
 movimentou toda a escola durante este ano com a realização de atividades sobre 
personalidades que marcaram a História. Sua culmin
ncia foi no dia 01 de novembro.

As 

personalidades trabalhadas contribuíram de forma surpreendente para o 
desenvolvimento cultural, político e social das gerações.

[FOTO]

Após o conhecimento do tema do projeto, os alunos juntaram-se aos seus 
professores para escolherem qual seria o 
gênio
 da turma.

Os professores organizaram uma lista de nomes que foi colocada em votação.

Após a seleção, as turmas iniciaram a pesquisa sobre
cada personalidade.
 Os professores planejaram as atividades que seriam propostas.

[FOTO]

O foco de nosso trabalho foi a biografia e o legado, porque são personalidades 
lembradas até os dias de hoje!

 (Oradia Dias - Diretora Adjunta)

[FOTO]
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Os professores adaptaram os gênios ao universo infantil.
 Nomes como Tarsila do Amaral, Chico Mendes, Santos Dumont, Walt Disney, 
Chiquinha Gonzaga e Romero Britto, são alguns dos que protagonizaram belíssimos 
trabalhos feitos pelos alunos da E.M. Bangu.

No dia do evento, os responsáveis observaram atentamente as produções das turmas
e os alunos participaram de atividades l
dicas e artísticas com foco no tema sugerido.

[FOTO]

A equipe pedagógica da Escola Municipal Bangu avaliou o projeto como um grande 
sucesso!

O evento contou com a presença e a participação de toda a comunidade escolar, 
consolidando um dos princípios estabelecidos por esta escola que é a parceria 
com a família, capaz de unir forças pelo desenvolvimento de todos os alunos!

Professor, queremos conhecer e compartilhar as ações da sua escola!

Clique 
aqui
 e conheça o representante da sua CRE.

Meus Contatos:

neildasilva@rioeducanet

Twitter: Prof_Neilda

[FOTO]
tweet
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8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

Fico muito feliz com o trabalho desenvolvido pela escola!! Equipe de primeira!!!
Parabéns a todos!!!!
Postado por 
Orádia Dias
 em 14/11/2012 07:48

Parabéns a todos pelo belo trabalho e um abraço especial para o aluno Luis 
Gustavo que participou do Soletrando na 8ªCRE de forma tão brilhante!!!
Postado por 
Jô Cruz
 em 14/11/2012 12:47

PARABÉNS, EQUIPE DA ESCOLA BANGU!!!   UM TRABALHO DE PRIMEIRA!!!  MAIS UMA VEZ 
VOCÊS DERAM UM SHOW...  AMEI!!!
Postado por 
VIVIANE LAZARINI
 em 14/11/2012 12:51

Foi emocionante ver a dedicação dos alunos e consequentemente a beleza dos 
trabalhos. Parabéns à todos da escola Bangu!
Postado por 
Jane Mendonça
 em 14/11/2012 15:18

PARABÉNS, TRABALHO QUE RETRATA O ORGULHO E A UNIÃO DE TODA A COMUNIDADE ESCOLAR.
SUCESSO !
Postado por 
marinalva Ramos Serafim Felisberto
 em 20/11/2012 15:10
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 15/11/2012
<TÍTULO>
Estrada para Cidadania - Por um Trânsito de Paz
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<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

As Escolas Municipais do Rio de Janeiro reconhecem a import
ncia da Educação para o Tr
nsito, por ser uma das formas de combater a violência que envolve motoristas e 
pedestres. Pensando na revel
ncia deste tema, a Escola Municipal Marechal Espiridião Rosas, localizada no 
Caju, desenvolveu um projeto visando informar as crianças sobre as regras de 
segurança no tr
nsito.

Educação para o Tr
nsito

[FOTO]

A equipe da unidade considera fundamental trabalhar com os jovens para a 
valorização da vida humana e conscientização em direção a um novo modelo de 
comportamento coletivo. Assim, em parceria com a Ponte S/A, os alunos do 5
 ano participaram do Projeto CCR Ponte, Estrada para a Cidadania, no qual 
puderam aprender a respeito das regras de tr
nsito e foram incentivados a refletir sobre um tr
nsito mais gentil, com mais paz entre motoristas.

As gestoras Cristina e Terezinha acreditam que promover parcerias como esta, 
incentiva a mudança de comportamento, afinal, a educação pode oferecer as 
ferramentas para a construção da cidadania, implicando na incorporação de novos 
valores e atitudes e, consequentemente, em mais respeito e paz nas ruas.

Hora da Ação

[FOTO]

Durante o projeto com a CCR Ponte, os alunos escreveram cartas na escola, nas 
quais lembravam das regras do tr
nsito e pediam por paz.. Os estudantes entregaram as correspondências aos 
motoristas que passavam pela ponte, sempre com o suporte técnico do projeto, que
propiciou toda segurança necessária para que o evento transcorresse com 
tranquilidade.

[FOTO]

Todos os funcionários e crianças da unidade estão gratos aos muitos motoristas 
que receberam cartas e que carinhosamente responderam aos alunos. Com certeza 
também fizeram parte da aprendizagem desses jovens!!!

Alunos, pais e professores consideram que o projeto foi um sucesso total, pois 
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com ações positivas e parcerias, o tr
nsito de nossa cidade pode se tornar menos violento e vidas podem ser salvas. A 
Educação é transformadora e move o mundo, portanto, acreditamos que a 
multiplicação destas ações modificam nossa cidade, tornando-a cada vez mais 
feliz e segura!

Saiba mais sobre o Projeto CCR Pontes clicando
 AQUI

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o 
representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe. *

Rute Albanita

     Professora e Representante Rioeduca.net 
da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

     ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: @Rute_Albanita

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

Se todas as escolas tomarem iniciativa como esta da EM Espiridiao Rosas 
certamente teremos motoristas mais conscientes e mais vidas serão salvas! Muito 
legal tb a atitude dos motoristas em responderem as cartas das crianças.
Postado por 
Jorge Vieira
 em 16/11/2012 06:23
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 09/11/2012
<TÍTULO>
Teste de Vídeo
[VÍDEO]

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 28/11/2012
<TÍTULO>
Mostra Municipal de Dança

<TAGS>
Tags: 
projetos.

A XXIX Mostra Municipal de Dança foi apresentada nos dias 16 e 17 de outubro,
no Teatro Odylo Costa, filho.
 Com
criatividade, muitas coreografias homenagearam
Luiz Gonzaga, Jorge Amado, o Centenário do Filme Dançando na Chuva, as 
Olimpíadas em Londres, além de apresentarem temas voltados
para a
sustentabilidade.

No hall de entrada do Teatro Odylo Costa, filho,
foi montada e apreciada pelo p
blico uma exposição da Professora de Dança Angel Viana, percussora do método 
laban no Rio de Janeiro junto à Clauss Viana 
 Décadas em movimento.

[FOTO]

Após a execução do Hino Nacional, o espetáculo
foi aberto
oficialmente com uma breve fala da Coordenadora da Extensividade, Denise Palha. 
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O aluno Elton Cunha Guimarães, da Escola Municipal Maranhão da 3
 CRE, que venceu o concurso de imagem representando
a marca da XXIX Mostra Municipal de Dança, foi chamado ao palco para receber uma
homenagem pelo trabalho realizado.

[FOTO]

Um belíssimo espetáculo da Companhia Arquitetura do Corpo 
 Isabela Orb - com Rick Seabra e Andrea Jabor iniciou as apresentações.
 A plateia ficou
 muito atenta aos movimentos e às coreografias realizadas por Andrea Jabor.

Participaram da Mostra Municipal de Dança, oitenta coreografias selecionadas na 
Mostra Regionais de Dança das dez Coordenadorias Regionais de Educação.

Com muita criatividade, foram apresentadas quarenta coreografias por dia . 
Alunos com diversos talentos das dez Coordenadorias Regionais de Educação 
interpretaram variados estilos como dança livre, ballet, sapateado, dança 
contempor
nea e dança moderna.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Ao final das apresentações, os professores responsáveis pelas coreografias foram
chamados ao palco para uma singela homenagem pelo belíssimo espetáculo 
realizado.

[FOTO]

Após os dois dias de apresentações, entre muitos aplausos, a plateia foi 
convidada a participar da próxima Mostra Municipal de Dança de 2013. Um ano de 
comemoração por que marca o 30
 ano da Mostra Municipal de Dança.

[FOTO]
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Representante do Rioeduca na E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos

     Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet

projetos
(334)

<COMENTÁRIOS>

A Música e a Dança são fortes aliadas da educação.Parabéns por esta bela 
iniciativa.
Postado por 
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Helena(by troia)
 em 28/04/2013 23:57
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 27/11/2012
<TÍTULO>
XXI Jogos Estudandis

<TAGS>
Tags: 
projetos.

Projeto educativo responsável pela promoção e

     difusão da prática do Esporte contribui 
para o desenvolvimento integral do aluno.

No dia 31 de maio de 2012, no Maracanãzinho, foi realizada a cerimônia de 
abertura do XXI Jogos Estudantis de 2012 com a presença de seis mil alunos e 
muitas autoridades.

[FOTO]

Todos os atletas participantes das competições realizaram um maravilhoso desfile
com as delegações. Após o desfile da bandeira olímpica, uma aluna acendeu a 
pira, simbolizando a abertura oficial do XXI Jogos Estudantis 2012. 

[FOTO]

Na
modalidade Atletismo, alunos das dez coordenadorias Regionais de Educação, 
feminino e masculino da categoria infantil (10 à 11 anos) participaram de um dia
de competições no Estádio Célio de Barros. 

Foram realizadas as competições de salto à dist
ncia, arremesso de pelotas, 50m livre e revezamento 4x50m. 

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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Ao final, os alunos
receberam medalhas e troféus de acordo com o
desempenho na competição.

[FOTO]

Representante do Rioeduca na E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos

     Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet

projetos
(334)
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<COMENTÁRIOS>

As atividades físicas e desportivas têm especial importância para as crianças 
oferecendo assim uma ampla gama de ações destinadas a preencher construtivamente
o tempo livre de crianças e jovens, contribuindo para sua formação.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 28/04/2013 23:55
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 11/12/2012
<TÍTULO>
Professora Aline Scalercio e o Chá Literário

<TAGS>
Tags: 
5ªcre.

Aline Scalercio e o Chá Literário na E. M. Rugendas mergulhando de corpo e alma 
em suas criações literárias.

A literatura está presente na
 vida da professora
 de Língua Portuguesa Aline Scalercio, regente das turmas de 7
 ano na Escola Municipal Rugendas, localizada no bairro de Madureira.

[FOTO]

O Chá Literário foi uma atividade desenvolvida por Aline com os alunos das 
turmas 1701, 1702 e 1703 e consistiu em muita pesquisa sobre os autores 
homenageados. O evento culminou em 19 de setembro, com a apresentação oral sobre
a biografia dos artistas, apresentação visual com trechos de suas obras,
entrega de lembrancinhas e um delicioso lanche com muito chá, café, bolos, pães 
e muitas outras coisas deliciosas.

[FOTO]

[FOTO]

As turmas envolvidas
 apresentaram seus trabalhos e prestigiaram o trabalho de outras turmas 
juntamente com responsáveis, professores e convidados, enriquecendo ainda mais 
seus conhecimentos.

Cada turma desenvolveu um super carinho e uma grande intimidade com o escritor 
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homenageado. Estou muito feliz por ter dado aos meus alunos, com o auxílio da 
professora da sala de leitura, a oportunidade de realizar um trabalho tão rico, 
tão cultural, e por que não dizer, tão legal?!
, finaliza a professora Aline em seu relato.

[FOTO]

Parabéns à E. M. Rugendas e à professora Aline Scalercio pelo seu desempenho.

A E. M. Rugendas tem um blog que pode ser visitado e acompanhado por todos os 
leitores

http://escolamunicipalrugendas.blogspot.com/

Escolas e professores, participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e/ou atividades que 
impactaram a aprendizagem de seus alunos.

Acompanhem e comentem nos blogs das Escolas da Rede Municipal de Educação da 
Cidade do Rio de Janeiro. 

Clique 
aqui
 para saber o e-mail do seu representante. 

Representante do Rioeduca na 5
CRE _ Professora
 Regina Bizarro 

Twitter: @rebiza / Facebook: rebiza 

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

[FOTO]
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5ªcre
(268)

<COMENTÁRIOS>

Fiquei muito emocionada e feliz por encontrar por aqui uma professora linda e 
talentosa (Aline), que conheci ainda menina, estudando no colégio onde 
trabalhava Colégio Atlas Irajá. 
Parabéns, Aline! Verdadeiramente fiquei muito   feliz, de saber que hoje posso 
ter você como colega de magistério.
Postado por 
Solange Mª. jacob Pereira
 em 11/12/2012 19:41

muito bom esse trabalho que voce faz parabens realmente isso so pode ser feito 
por uma pessoa experiente e inteligente como voce continue seguindo em frente 
assim voce vai longe beijos
Postado por 
ines aparecida lopes
 em 14/12/2012 08:17

Parabéns Professora Aline Scalercio! Siga adiante em seus projetos fazendo a 
diferença que incomoda a ignorância...Parabéns a Escola Municipal Rugendas por 
ter esta excelente professora entre os seus. Parabéns Regina pela postagem que 
valoriza o trabalho individual do professor que na coletividade auxilia todos da
Unidade Escolar.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 21/01/2013 00:30
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 07/12/2012
<TÍTULO>
Projeto Promovendo Saúde, Reinventando Histórias

<TAGS>
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Tags: 
5ªcre, projetos.

Os clássicos infantis foram reinventados pela Creche Municipal 05.14.604 
Estrelinha Dourada e, nesse processo de reinvenção, recorreu-se a histórias 
conhecidas que
foram ganhando novas formas e significados.

A Creche Municipal 05.14.604 Estrelinha Dourada trabalhou os clássicos infantis 
com seus pequenos alunos no período de maio a setembro deste ano, recriando 
histórias nas quais seus personagens enfrentam situações-problema referentes à 
higiene e sa
de. 

[FOTO]

Reinventar um conto é virar a história do avesso. É começar pelo final, misturar
os meios sem justificar o começo. Na reinvenção, os personagens podem, livres ou
não de sua sina, figurar em outros contos e os que antes eram malvistos recebem 
o legítimo direito de resposta em texto e imagens.

Assim, a Creche Estrelinha Dourada lançou mão da reinvenção para justificar os 
fins, abordando conte
dos interdisciplinares, criando hábitos de higiene e de sa
de corporal em seus alunos.

Projeto Promovendo Sa
de, Reinventando Histórias

São 
justificativas
 do projeto: 

As histórias possuem uma magia universal que é ponto de partida para o universo 
da literatura, das brincadeiras, do faz de conta e das muitas linguagens. Quem 
não se lembra dos contos de fadas contados ou lidos pelo pai, mãe, tias, avós ou
professores?

     Pensamos, então, em utilizar alguns 
contos clássicos que povoam a imaginação infantil para recriar histórias nas 
quais as personagens enfrentam situações-problema referentes à higiene e sa
de a fim de desenvolver o projeto, cujo tema fundamental é a sa
de do corpo - hábitos de higiene e alimentação saudável.

São 
objetivos
 do projeto:
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Recriar histórias que compõem o imaginário infantil utilizando personagens como 
grandes protagonistas do estímulo à criação de hábitos de higiene e de sa
de do corpo; trabalhar com diversas possibilidades de transformação e expressão 
de ideias, emoções e formas de agir e pensar; desenvolver o gosto e o prazer 
pela literatura; prover informações para o confronto de ideias na busca de 
compreensão e soluções para situações-problema do cotidiano, relativas à higiene
e alimentação saudável.

A 
metodologia
 aplicada se deu a partir de clássicos infantis, abordando temas referentes à 
higiene corporal e alimentação saudável. 

Foram 
conte
dos
 abordados no projeto:

Linguagem oral e escrita:

Jogos, m
sicas, histórias, poesias, figuras e filmes referentes ao tema higiene e 
alimentação; relato de experiências vivenciadas e registro em desenho ou blocão;
manuseio de livro e reconto de histórias.

Matemática:

Cores; contagem de objetos e diferentes texturas e materiais; jogos que explorem
semelhanças e desenvolvam o raciocínio (quebra-cabeça, memória, jogo de sombras 
etc).

Ciências Sociais e Naturais:

Higiene bucal e corporal; alimentação saudável; relações de causa e efeito e 
sequência, relacionadas a acontecimentos e/ou fenômenos observados.

Corpo e Movimento:

Brincadeiras e jogos cantados relacionados ao tema; expressão corporal imitando 
os movimentos e caraterísticas das personagens dos contos.

M
sica
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M
sicas relacionadas ao tema.

Artes Visuais

Confecção de personagens, objetos, jogos e brinquedos utilizando sucata; 
utilização de diferentes técnicas artísticas explorando elementos de diferentes 
texturas; reprodução de telas e figuras sobre o tema.

A Creche Estrelinha Dourada 
promoveu ações 
e 
culmin
ncias
 através de:

Gincana dos Contos de Fadas
 circuito e brincadeiras com as personagens dos contos infantis;

 Palestras sobre alimentação e higiene bucal com integrantes do C.M.S. Alice T. 
Tibiriçá;

 Exposição de trabalhos e apresentação da peça 
Um banho nos contos de fadas
 (escrita e encenada por funcionários da creche a partir da junção das histórias
que serviram como fio condutor do trabalho realizado nas salas de atividades);

 Parceria com o projeto 
Abrace um aluno escritor
 da Associação Brasileira de Comunicação, Cultura, Educação e Multimídia para 
publicação da história que deu origem à peça teatral 
Um banho nos contos de fadas
, criada para ser o fio condutor desse projeto de trabalho;

 Tarde de autógrafos dos livros: 
Um Banho nos Contos de Fadas
 e 
Uma Lição de Sa
de nos Contos de Fadas
, das turmas 30 e 40.

[FOTO]

Segundo as diretoras da creche Elizabeth Apolinário e Fabiana Dias, estes livros

são fruto do trabalho realizado ao longo do projeto 
Promovendo Sa
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de, Reinventando Histórias...
 no qual aproveitamos alguns contos clássicos infantis para recriar histórias 
nas quais as personagens enfrentam situações-problema referentes à higiene e sa
de que nossas crianças ajudaram a solucionar
. 

Para ver a tarde de autógrafos, clique 
aqui
.

Materiais produzidos
:

Produzir, com sucata, os personagens dos contos infantis trabalhados para compor
a 
cena
 do casamento da D. Baratinha e do Gigantão; organizar cartazes para a exposição
de trabalhos; registrar as atividades realizadas para o portfólio; preparar o 
livro coletivo com a história condutora do projeto em sua turma; montar as 
ilustrações com as crianças.

Durante a culmin
ncia da Semana da Educação Infantil na 5
 CRE, no Parque de Madureira, as PEIs e AACs encenaram a peça 
Um Banho nos Contos de Fadas
, uma reinvenção da equipe da Creche Municipal Estrelinha Dourada.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

São elas:

PEIs - Renata Pulleiro, Letícia Gialluise, Suzana Incerte e Fabiana Azevedo.

     AACs - Renata Santos, Elane das Mercês, 
Ana Cláudia, Laiza Barbosa Franklin, Márcia Valéria Rangel Marina Fernandes e 
Rossana Leocádio.

     DIREÇÃO - Elizabeth Apolinário e Fabiana
Dias.

[FOTO]

Agradeço às professoras Elizabeth e Fabiana, gestoras da
Creche Municipal Estrelinha Dourada, sempre prontas para relatar os projetos e 
compartilhar com toda rede municipal de educação o trabalho maravilhoso 
desenvolvido com seus alunos.

Visitem e acompanhem o blog da CM Estrelinha Dourada 
http://cmestrelinhadourada.blogspot.com/

Escolas e professores, participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e/ou atividades que 
impactaram a aprendizagem de seus alunos.

Acompanhem e comentem nos blogs das Escolas da Rede Municipal de Educação da 
Cidade do Rio de Janeiro
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. 

Clique 
aqui
 para saber o e-mail do seu representante. 

Representante do Rioeduca na 5
CRE _ Professora
 Regina Bizarro 

Twitter: @rebiza / Facebook: rebiza 

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

[FOTO]

projetos
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5ªcre
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<COMENTÁRIOS>
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Amei a postagem!!!  Muito obrigada pelo carinho que tens com a nossa creche, com
o nosso trabalho.  
Quando trabalhamos juntos, somos mais... Valeu galera da Estrelinha Dourada!!!  
Que em 2013 nossa Estrela brilhe ainda mais...
Postado por 
Fabiana Dias
 em 07/12/2012 09:28

Parabéns pela iniciativa. Educação e saúde devem caminhar lado a lado.
Postado por 
keli
 em 14/12/2012 21:22

Gostei muito das postagens! Tudo muito claro e carinhoso, didático e saboroso. 
Que em 2013, com as bençãos de Deus,   continue com esse mesmo zelo: trabalhos 
divulgados, sorrisos estampados e todo mundo grato pelo desempenho de pessoas 
que apostam na força da educação infantil.
Postado por 
GUSTAVO OLIVEIRA
 em 05/01/2013 00:53

Adorei esta reinvenção das histórias infantis.Saúde e educação de mãos dadas. 
Parabéns a toda 5ª Cre por possuir profissionais deste porte!
Postado por 
Helena (bytroia) 10ª Cre
 em 23/01/2013 02:41
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 14/11/2012
<TÍTULO>
Consciência Ecológica e Criatividade com Jogos de Sucata

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, educaçãoinfantil.

A professora Mônica Queiroz, do Ciep General Augusto César Sandino, utilizou
 o livro 
Brinquedos
 da Editora Caramelo
para incentivar a criatividade das crianças e despertar a consciência ecológica 
através da criação de brinquedos de sucata.

Atualmente, 
vivemos a chamada 
era do descartável
. Todos os produtos adquiridos estão em embalagens que são imediatamente 
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descartadas assim que seu conte
do é consumido. Esse material desprezado é chamado de sucata.

O que você faz com a sucata? Joga fora! Você e os outros 6 bilhões de habitantes
do planeta. Por isso, é importante saber que existem muitas formas de aproveitar
os materiais descartados.
 A mais importante delas é a reciclagem.

A sucata também serve como matéria-prima para produtos artesanais, que podem ser
convertidos em renda. Já as crianças podem transformar a sucata em brinquedos. 
Além de divertida, essa atividade é uma ótima oportunidade para ensinar aos 
pequenos a import
ncia da reutilização do lixo.

[FOTO]

Criatividade e Consciência Ecológica

Mônica Queiroz
, professora de Educação Infantil no Município do Rio de Janeiro, utilizou o 
livro 
Brinquedos 
da Editora Caramelo para incentivar a criatividade das crianças e despertar a 
consciência ecológica.

A história fez a professora pensar em muitas questões: Como estamos cuidando dos
nossos pertences? Estamos consumindo e descartando muito? Será que tudo que 
jogamos fora é lixo? O que não serve mais para mim pode servir para outra 
pessoa? Quais as consequências de tudo isso para o meio ambiente?

Em resposta a algumas dessas questões, os alunos do maternal reaproveitaram 
caixinhas de suco vazias para confeccionar um jogo de dominó. Assim, foram 
reduzidos o consumo de brinquedos novos e
a quantidade de lixo no meio ambiente.
 Elas ainda exercitaram o cuidado com o que é
 de cada um; aprenderam e se divertiram com um novo jogo.

O primeiro passo foi encher as caixinhas com jornal para dar peso às peças de 
dominó;
 um material l
dico que permite o seu aproveitamento como recurso pedagógico em diferentes 
níveis de dificuldade.
 Isso possibilitou o desenvolvimento de uma série de
habilidades e competências
em um contexto educacional como, por exemplo,
o raciocínio lógico.

[FOTO]

[FOTO]
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O segundo passo foi encapar as caixinhas e montar as combinações de cores. E o 
terceiro passo foi brincar muito! Durante o jogo foi possível perceber as suas 
contribuições para a aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos, como a rapidez
de raciocínio e a agilidade na hora de tomar decisões, a interação com outras 
crianças e o fato de aprender a perder e que todas as decisões tomadas levam a 
uma consequência.

[FOTO]

[FOTO]

Através deste jogo de dominó, a professora 
Mônica Queiroz 
trabalhou com seus alunos a comunicação e a construção de informações 
compartilhadas. Ele é um recurso atraente e eficiente, que auxilia os educandos 
na arte da aprendizagem e na construção do conhecimento.

Parabéns à professora 
Mônica Queiroz 
por realizar seu trabalho de forma tão dedicada, competente e criativa! Os 
conceitos trabalhados nesta atividade ajudarão a investigar o conhecimento que 
seus alunos tem e a propor atividades futuras. Você é um sucesso em tudo o que 
faz!

Envie você também as atividades que está realizando com seus alunos para ser 
publicada no Portal Rioeduca! Esse espaço é meu, é seu, é nosso! 

Professora Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca na 6
 CRE

Twitter: @PatriciaGed

E-mail:
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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6ªcre
(247)

educaçãoinfantil
(100)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns, equipe Sandino!!! Já fui privilegiada em compartilhar ótimos momentos 
pedagógicos lado a lado... Surpreendente a atividade, em especial pelo formato 
das peças, estimulando a criatividade dos guris...
Postado por 
Elair Nunes
 em 14/11/2012 13:13

Patricia,
Obrigada pelo carinho e por suas maravilhosas publicações no Portal Rioeduca!
É com grande prazer que compartilho o meu trabalho na Educação Infantil com 
vocês!
Bjs
Postado por 
Mônica Queiroz
 em 14/11/2012 22:36

Parabéns Mônica e toda a Equipe Sandino, pelo consciente e brilhante trabalho 
desenvolvido com as crianças. Reciclar para educar, esta é a ideia!
Postado por 
Raiane Dias
 em 14/11/2012 22:51

parabens! para todos da equipe sandino poís o trabalho que vem sendo feito pelo 
equipe esta de parabéns ! que toda equipe continue sempre com toda motivação em 
especial a tia mônica que é tão dedicada para com todas as crianças da sala que 
ela passa parabéns a toda equipe sandino!
Postado por 
renata cerqueira rodriguez
 em 20/11/2012 21:26
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[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 27/11/2012
<TÍTULO>
Leituras Poéticas, Narrativas e Dramáticas

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos.

A Escola Municipal Professor Teófilo Moreira da Costa está localizada em Vargem 
Pequena e atende diariamente
cerca de 700 alunos do 6
 ao 9
 ano do Ensino Fundamental e turmas de projetos. A Maratona de Contação de 
Histórias da unidade escolar aconteceu no dia 26 de outubro e contemplou o 
projeto da Sala de Leitura de 2012 
Leituras poéticas, narrativas e dramáticas
.

[FOTO]

Com o objetivo de promover a leitura de textos literários, considerando 
diferentes
gêneros textuais compreendidos e compartilhados pelos alunos, a Maratona de 
Histórias 2012
 da E.M. Teófilo Moreira da Costa trouxe narração, drama e poesia. A professora 
Luiza Margarete recebeu, na Sala de Leitura, duas turmas por tempo de aula para 
uma apresentação de cerca de trinta minutos, envolvendo as vinte
turmas da escola nos dois turnos. 

A Sala de Leitura foi decorada como uma tenda, ao som de m
sica árabe, com os alunos sentados sobre um tatame coberto por tecido. A plateia
entrou no 
clima
 da narração das 
Mil e uma Noites
. Os alunos Lucas Oliveira (T:1801), Isadora Teixeira (T:1902) e M
 Juliana S. Silva (T:1902) fizeram uma leitura dramatizada da histórias
Mil e uma Noites 
caracterizados pelos personagens Rei Shariar, Sherazade e Dinazarde, 
respectivamente.

A apresentação seguiu com a declamação da poesia 
A natureza
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 de Ingrid Lima (T:1602) e que foi
 enviada para o 
Projeto Poesia na Escola
. A aluna Ana Vitória (T:1602) apresentou um solo de flauta, resultado das aulas
de m
sica na comunidade.

[FOTO]

Em seguida, sob a direção do professor de Artes Cênicas Eduardo Hoffman, os 
alunos Brendo Araujo (T:1703), Yuri Guimarães (T:1703), Gleyce Lopes Pimenta 
(T:1903) e Rebeca Bello Pereira (T:1903) apresentaram um divertido esquete sobre
a peça 
O santo e a porca
, de Ariano Suassuna.

[FOTO]

A apresentação foi finalizada com um canto do coral regido pela cantora e 
professora de Língua Portuguesa Márcia Feitosa Pereira de Araujo com as alunas 
da turma 1602: Isabela, Luêny, Amanda, Ana Gabriela,
Ana Vitória e Nicoly. O coral contagiou a animada plateia que acompanhou a m
sica.

[FOTO]

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca/sobrenos.php

Roberta Vitagliano é professora da Rede Municipal 

e representante do Rioeduca na 7
CRE

robertavitagliano@rioeduca.net
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twitter: @robertacarmina

[FOTO]
tweet

 x

projetos
(334)

7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 29/11/2012
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<TÍTULO>
I Mostra Cidade de Deus Mais Educação

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos.

A I Mostra
 Cidade de Deus Mais Educação
 foi realizada no dia 26 de outubro, de 13h às 17h, na Escola Municipal José 
Clemente Pereira. A Mostra contou com a participação de escolas localizadas na 
Cidade de Deus e com a integração das oficinas do Programa 
Mais Educação
 que acontecem nas Escolas do Amanhã.

[FOTO]

A proposta de integração começou a ser pensada a partir da capacitação dos 
educadores comunitários, feita pelo Bairro Educador, onde foi ressaltada a 
import
ncia da integração dos educadores e gestores de projeto, com o objetivo de 
fortalecer o desenvolvimento das atividades nas unidades escolares.

A educadora comunitária da Escola Municipal José Clemente, Darlene da Costa, 
levou a ideia adiante e realizou seis encontros com os educadores das Escolas do
Amanhã da Cidade de Deus a fim de planejar a atividade. Os encontros foram 
itinerantes para que todos pudessem conhecer as escolas. Os encontros foram 
feitos no CIEP Luiz Carlos Prestes, na E. M. Pedro Aleixo,

na E. M. José Clemente Pereira e na E. M. 

A
lberto Rangel.

[FOTO]

No 
ltimo encontro, tivemos a adesão da E. M. Professoranda Leila Barcellos de 
Carvalho, com a presença da educadora Luisa Neves, que também se interessou em 
participar da atividade. 

Vale destacar o apoio dado pelas direções e coordenações que participaram dos 
encontros.

O objetivo geral da atividade foi a integração das oficinas do Programa 
Mais Educação
 nas escolas do Amanhã que fazem parte do Bairro Educador na Cidade de Deus. 
Além disso, buscou-se, através dessa integração, fazer com que os educadores 
comunitários, oficineiros, estudantes e escolas também interagissem, além de 
divulgar as oficinas realizadas nas escolas. As atividades dessas oficinas 
envolveram os seguintes temas: canto coral, dança, artes, horta, capoeira e 
percussão.
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Os estudantes da Escola Municipal José Clemente Pereira realizaram uma 
apresentação de dança, coordenada pelo oficineiro Lucio Costa. Houve também uma 
integração da capoeira das escolas: E. M. Alberto Rangel, a anfitriã E. M. José 
Clemente Pereira e E. M. Pedro Aleixo. A apresentação foi promovida pelo Mestre 
Derli, que atua nas duas unidades escolares, acompanhada pela percussão dos 
oficineiros Iago e Yuri.

[FOTO]

A oficineira de Horta Dirce Teixeira, do CIEP Luiz Carlos Prestes, preparou o 
espaço, na escola anfitriã, para construir uma mini-horta. Já as oficineiras de 
arte exibiram os trabalhos feitos pelos estudantes. O oficineiro de fotografia 
auxiliou as crianças nos registros das atividades e o m
sico Nadinho do Canto Coral fez a apresentação do Hino das Escolas com seu 
grupo.

[FOTO]

A coordenadora do Programa 
Mais Educação
 Christiane Moraes Rosa disse ter ficado satisfeita com o resultado da 
integração e falou como foi importante aquele espaço de troca de experiências 
entre a comunidade escolar.
Texto adaptado do parceiro Bairro Educador

Não deixem de acompanhar as próximas publicações! 

No mês de dezembro, vejam como foi a Maratona de Histórias da 7
 CRE em várias escolas!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

 E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

 RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca/sobrenos.php

Roberta Vitagliano é professora da rede municipal

e representante do Rioeduca na 7
CRE

robertavitagliano@rioeduca.net

twitter: @robertacarmina

[FOTO]
tweet
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 x

 x

projetos
(334)

7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Cidade de Deus vem mostrando seus belos trabalhos!! Para melhorar é necessário 
incluir todas as Unidades Escolares!!! Bjs daquela que espera ser incluída nos 
Projetos do Bairro Educador!
Ieda Ayres ( Diretora do CIEP João Batista dos Santos)
Postado por 
Ieda Costa Ayres
 em 29/11/2012 21:54

Participar do projeto mais educação tem sido de grande louvor, me sinto feliz 
com a satisfação das crianças nas oficinas.
Postado por 
Magnolia Regis

Página 3393



RIOEDUCA 2
 em 30/11/2012 18:49
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 14/11/2012
<TÍTULO>
Aniversário de Faz de Conta

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, educaçãoinfantil, riodeleitores.

Na Educação Infantil, o aprender, o brincar e o imaginar caminham juntos. A 
professora Bianca Pichinine desenvolveu seu projeto baseando-se nessas três 
ações. A E.I. 21 da E.M. Pernambuco, na 3
 CRE, conheceu e comemorou com a boneca Juliana. Vamos conhecê-la também? 

Fazer de conta é muito mais que dramatizar ou fantasiar situações. É trazer para
o mundo real personagens, ações, sentimentos e relações. É vivenciar o 
fantástico ou o imaginado, realizando-o. Na Educação Infantil, o l
dico é essencial para o aprendizado. É através de jogos dramáticos, brincadeiras
e brinquedos que as crianças adquirem conceitos e elaboram seu conhecimento. 
Fazer de conta, então, é ferramenta de aprendizagem.

Sabendo disso, a professora Bianca Pichinine nos conta que 
o projeto propõe, através da brincadeira de faz de conta, o desenvolvimento de 
capacidades de comunicação e interação social, a partir da apropriação pelos 
alunos das linguagens corporal, musical, oral, entre outras, trabalhando 
simultaneamente os aspectos cognitivo, afetivo, social e motor
.

A bela história 
[VÍDEO]
Menina Bonita do Laço de Fita
, de Ana Maria Machado, foi o escolhido. A professora confeccionou uma boneca 
com as características da menina do texto e a apresentou, junto do coelho de pel
cia, outro personagem da história, durante a leitura do livro. Essa boneca 
passou a fazer parte não só das atividades relacionadas ao projeto, mas também 
daquelas do cotidiano das crianças.

[FOTO]

O reconhecimento e a valorização da própria identidade, assim como o 
desenvolvimento da autoestima sobre suas características físicas foram alguns 
dos itens elencados nos objetivos desse projeto
.
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Sendo a identidade conceito primeiro a ser construído na formação do indivíduo, 
aproveitei o fato da personagem não ter um nome para abordar a import
ncia do mesmo, já que as duas coisas estão intimamente ligadas. É claro que a 
ausência do nome na história pode ser explicada pelo fato de ser apenas a visão 
do coelho e, para ele, bastava ser a 
menina bonita do laço de fita
. A escolha do nome pelas crianças através de votos fez com que a boneca fosse 
identificada (como todos nós) e, então, ela passou a fazer parte do cotidiano da
turma como Juliana. O contato com o gráfico de barras foi interessante, pois 
eles adoraram perceber, através do colorido das legendas, o resultado final de 
suas escolhas
,
 nos relata ainda a prof.
 Bianca.

[FOTO]

Além disso, os alunos tiveram a boneca como tema de suas atividades de 
alfabetização, matemática e artes. Representaram os personagens do livro através
de desenhos e origami, e trabalharam esquema corporal com o quebra-cabeça da 
Juliana.

[FOTO]

A interação foi crescendo e impressionou a professora: 
as crianças se afeiçoaram à Juliana e me pediam para que a mesma fizesse parte 
de atividades, como: brincadeira de roda, sessões de vídeo e merenda. Certo dia,
um dos alunos me perguntou se ela cresceria como eles, e também se ela podia ver
e ouvir tudo na sala. Respondi que, na nossa imaginação, tudo pode acontecer
. 
Até mesmo a festa de aniversário da menina! Mais uma oportunidade de 
identificação entre ela e as crianças pela idade e vivência de situações de 
aprendizagem tais como: lista do que seria necessária para a festa, preparação 
das velas do bolo, comparação entre a idade deles e a dela, elaboração do 
convite e planejamento da festa.

[FOTO]

Podemos conferir no vídeo abaixo como foram a releitura e a dramatização da 
história no dia da festa. O trabalho e a cooperação de todos para que tudo desse
certo, tanto na organização quanto na arrumação do evento, mostra que, para 
eles, o fazer de conta é parte do real. Para a professora Bianca
: 
foi gratificante perceber a empolgação das crianças durante cada atividade 
proposta (de alfabetização, com numerais, identificação e escrita do seu nome, 
listas etc.) e seus desdobramentos
.
 A Juliana, agora, faz parte da História da E.I. 21: história de prazer na 
leitura, conhecimento e afetividade.
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[VÍDEO]

Texto (adaptado) e imagens compartilhadas pela prof.
 Bianca Pichinine, através de Ana Cristina Côrrea, coordenadora da E.M. 
Pernambuco

da

3
 CRE

Contate-nos

angela.freitas@rioeduca.net

twitter 
@angeladario

facebook 
Angela Regina de Freitas

[FOTO]
tweet
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3ªcre
(223)

riodeleitores
(165)

educaçãoinfantil
(100)

<COMENTÁRIOS>

Bianca e crianças linda a atividade e festa para a Juliana. Vocês estão de 
parabéns!!! Angela arrasou na postagem. bjão
Postado por 
MONICA FONSECA
 em 14/11/2012 19:02

Parabéns, Bianca pelo lindo trabalho desenvolvido. Trabalhar com você é muito 
gratificante!!! Beijos
Postado por 
Sandra Moraes
 em 14/11/2012 20:33

Parabéns Bianca! Excelente trabalho!
Postado por 
Ana Cristina Corrêa
 em 18/11/2012 12:40

Angela, fizemos tudo com muito carinho. Obrigada pelo e-mail enviado à escola e 
por essa postagem, através da qual pude compartilhar momentos preciosos de 
aprendizagem e alegria.
Postado por 
Bianca Pichinine
 em 22/11/2012 09:10
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 16/11/2012
<TÍTULO>
Sem Medo de Brincar e Aprender

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, riodeleitores, blogsdeescolas.
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O medo nos protege e nos move. Protege dos perigos e nos move para longe deles. 
Não podemos deixar que ele nos paralise. Na Escola Municipal Brício Filho da 3
 CRE, as professoras Juliana Oliveira, de Inglês, Mônica Fonseca, da Sala de 
Leitura e Karen Moreira, da Educação Infantil, espantaram o medo dos alunos com 
um projeto divertido e cheio de simbolismos. Conheça!

Fugir de um animal feroz ou peçonhento, sair de situações que nos oferecem 
perigo e colocar nossas vidas a salvo são algumas das funções do medo. Todas 
elas ajudaram a humanidade a sobreviver desde o início de sua História. Nossa 
vida civilizada de hoje nos afastou de tantos desses medos, porém nos trouxeram 
outros. As crianças ainda conservam alguns deles. A maioria em relação ao 
universo da fantasia. Caveiras, bruxas, fantasmas e monstros se juntam às 
aranhas, cachorros e ratos para amedrontar os pequeninos.

     Mas, na E.M. Brício Filho, esses medos 
não assustam mais. A Prof.
 Juliana Oliveira desenvolveu um projeto relacionado ao Halloween. Bruxas, 
caveiras, morcegos povoaram o esse universo, desmitificando-os através de 
canções, brincadeiras e danças. Passar de assustado a assustador amplia o ponto 
de vista do aluno. Manipular os objetos que assustam, se divertindo com eles, 
faz com que o medo perca seu poder paralisante. E como eles adoraram assistir e 
dançar como as caveirinhas e se fantasiar de bruxas e monstros!

[FOTO]

Já o enfoque da professora Mônica Fonseca, da Sala de Leitura, foi para os 
livros que contam histórias para nos assombrar. Através da leitura mais 
detalhada do texto e das imagens desses livros, o universo do medo fica mais 
próximo e ganha beleza. Eles aprenderam que causar medo e representar o feio ou 
o assustador também é possível e ajuda a aliviar o receio diante de uma situação
difícil. Em mais uma sessão de fantasia e m
sica, ficar com medo estava cada vez mais divertido. As meninas ganharam unhas 
negras adesivas e se sentiram as verdadeiras bruxas. Só que sem nenhuma maldade.

[FOTO]

Com a professora Karen Moreira, da Educação Infantil, o assunto ficou mais 
sério. Nessa faixa etária, o simbólico fala muito alto na imaginação das 
crianças. Então, ela montou todo o cenário para que os alunos pudessem dar fim 
aos próprios medos. Os alunos registraram com desenhos tudo aquilo que apavorava
cada um. O caldeirão da bruxa apareceu na sala de aula e todos puderam 
compartilhar seus medos e 
cozinhá-los
 até eles desaparecerem. Confira nos vídeos como foi importante essa 
participação!
[VÍDEO]
[VÍDEO]

No blog da escola, ficaram registradas todas as atividades do projeto 
Medo o quê? Eu vou Brincar Muito!
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 Passe por lá e brinque com seu medo também.

[FOTO]

Contate-nos

angela.freitas@rioeduca.net

twitter 
@angeladario

facebook 
Angela Regina de Freitas

[FOTO]
tweet

blogsdeescolas
(402)

3ªcre
(223)

riodeleitores
(165)
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<COMENTÁRIOS>

Angela você conseguiu nessa postagem retratar o que realmente aconteceu nesse 
projeto. Parece que você esteve conosco na atividade. Parabéns linda postagem. 
Ficamos muito felizes com a escolha da divulgação do nosso trabalho. Nossos 
alunos estão pedindo muito mais "dia do medo". Obrigada pela divulgação. bjão
Postado por 
MONICA FONSECA
 em 16/11/2012 08:20

Essa parceria deu certo. Minha mulher Mônica está sempre envolvida em sempre 
fazer acontecer com os alunos da escola. Presencio o que faz e planeja, as vezes
fica até altas horas para tudo sair como deseja. É guerreira, profissional e já 
podendo estar em casa aproveitando sua aposentadoria. Essa mulher é maravilhosa 
e uma profissional exemplar. Parabéns a quem relatou o trabalho, ficou muito 
bom.
Postado por 
JORGE BRAGA
 em 16/11/2012 10:34

Nossa agora emocionada com meu marido. Não poderia esperar diferente vindo dele.
Realmente ele sabe que amo o que faço e faço com amor. Não posso me aposentar 
ainda tenho muito ainda para contribuir para uma educação de qualidade. E com 
essas parceiras super profissionais e comprometidas com a educação, nossos 
alunos ganharão muito. Obrigada Karen e Juliana por dividirmos esse lindo 
projeto onde nossas crianças participaram e pediram bis. E muitos ainda virão, 
tenho certeza.
Postado por 
MONICA FONSECA
 em 16/11/2012 13:56

Muito bom de se ver esse projeto. Deu vontade de participar, mexer o caldeirão 
da "bruxa", deixando lá no fiundo os nossos "medos". As professoras Karen 
Cristina, Juliana e Monica estão de parabéns, pois fazem EDUCAÇÃO com amor e 
total dedicação.   (  Prof.Fatima)
Postado por 
Fátima Moreira Cardoso
 em 16/11/2012 18:59

É muito gratificante ver, mesmo com tamanhas dificuldades, o imenso entusiasmo e
prazer das professoras participantes do projeto. Uma ideia maravilhosa, um 
projeto maravilhoso a total participação dos alunos com o tema, me deu até 
vontade de jogar meus medos no "caldeirão". Parabéns professoras pelo carinho e 
vontade de ensinar.
Postado por 
Marco Aurélio
 em 16/11/2012 20:30

Que postagem linda!Parabéns! Amo trabalhar na Brício!QUe venham novas aventuras,
novas experiências, novos projetos,mas que cheguem com a mesma vontade,com o 
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mesmo entusiasmo e dedicação.
PArabéns meninas!
Postado por 
Karen Moreira
 em 16/11/2012 20:36

É com muito alegria e orgulho que parabenizo o trabalho deste grupo e desta 
escola. É a prova que a Educação pública tem seu valor. Tem foco! O compromisso 
é sério! Muitas saudades destes projetos maravilhosos e abençoados quando 
trabalhados com dedicação! NÃO TEM PREÇO!
Parabéns às gestoras,às professoras pelo empenho e coragem em aceitar e 
acreditar no novo e às crianças que acolhem o saber com tanto carinho! Deus as 
abençoe! Bjus
Postado por 
Iara Menezes
 em 16/11/2012 23:35

Bom ver um trabalho por aqui. Estou gostando muito de trabalhar na Brício Filho 
e ver a carinha de decoberta das crianças é mágico. FIco feliz em participar 
desse trabalho.
Postado por 
Juliana Oliveira
 em 18/11/2012 22:01
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 13/11/2012
<TÍTULO>
Apresentação da Orquestra de Vozes Meninos do Rio na Feira Literária das Upps

<TAGS>
Tags: 
projetos.
[VÍDEO]

Criada em 1998, a Orquestra de Vozes Meninos do Rio é composta pelo coro de 23 
escolas da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e tem como objetivo estimular 
a inteligência musical das crianças.

[FOTO]

Cerca de setecentos alunos do 1
 ao 9
 ano das dez Coordenadorias Regionais de Educação realizaram, no dia 7 de 
novembro de 2012, uma belíssima apresentação na Cerimônia de abertura da Feira 
Literária das UPPs no Ginásio Experimental Olímpico Juan Saramanch, próximo a 
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comunidade do morro dos Prazeres em Santa Teresa .

Estiveram presentes várias autoridades como a Secretária de Educação Claudia 
Costin, a Subsecretária de Ensino Helena Bomeny e o Secretário de Segurança José
Mariano Beltrame entre ouros que apreciaram o talento desse grupo de alunos.

[FOTO]

Os alunos foram regidos pelo Maestro J
lio Moretzsohn e coreografados pelo Professor Augusto Maceió
auxiliado pelos professores de dança e m
sica.
 Com um repertório muito rico, os alunos interpretaram as m
sicas 
Jacksoul Brasileiro, Garota de Ipanema, O Xote das Meninas, Cidade Maravilhosa, 
Herdeiros do Futuro, La bamba, Cio da Terra 
e como não poderia faltar a vinheta da Orquestra de Vozes Meninos do Rio.

[FOTO]

Aplaudidos a cada apresentação, os alunos emocionavam a plateia a todo momento. 
Após o encerramento das apresentações, enquanto aguardaram a chega dos ônibus, 
eles
assistiram a apresentação do Coral que é desenvolvido pelo PROERD em outro 
palco.

[FOTO]

O PROERD é um Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, 
presente nas escolas do estado do Rio de Janeiro desde 1992, com o objetivo de 
transmitir mensagem de valorização da vida e afastamento das drogas e da 
violência.

Mesmo depois de ter terminado a
apresentação de abertura a Orquestra de Vozes Meninos do Rio,
ela
emocionou o p
blico que assistia ao Coral do PROERD.
De forma espont
nea e inesperada, participou do Coral do PROERD,
dividindo a m
sica Heald the world 
 Michael Jackson.
 Muito bem ensaiados, pois a m
sica também faz parte do repertório da Orquestra de Vozes Meninos do Rio.

O p
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blico mais uma vez poderá apreciar os jovens talentos da Orquestra de Vozes 
Meninos do Rio que apresentarão
todo o espetáculo mais uma vez em dezembro na escadaria da C
mara Municipal na Cinel
ndia. Com mil vozes vai ser difícil as pessoas não se emocionarem com nossos 
jovens talentos.

No link a seguir poderá ser acessado um pouco da apresentação:

http://www.youtube.com/watch?v=T0E_O9mwzj0
feature=youtu.be

Representante do Rio Educa na E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos

Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

Facebook: Krisna Santos

Twitter: @krisnaleone

Telefone: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Uma das experiências pessoais e profissionais mais fantásticas. Parabéns a 
equipe, aos professores e, sobretudo aos alunos e alunas que participaram com 
muita entrega e alegria. Agradecimento especial a equipe do GEO pelo acolhimento
e aos organizadores da FLUPP pelo carinho e cuidado com nossas crianças. Beijos 
em tod@s!!!
Postado por 
Cláudia Reis
 em 13/11/2012 19:49

Parabéns Orquestra de Vozes Meninos do Rio! Vocês sempre realizado apresentações
maravilhosas e de se tirar o chapéu!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 29/04/2013 00:56
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 14/11/2012
<TÍTULO>
Projeto Atitude Positiva

<TAGS>
Tags: 
1ª cre, projetos.

O
 Projeto Atitude Positiva 
é uma parceria da Secretaria Municipal de Educação com a Glaxo SmithKline (GSK),
o Sistema FIRJAN e a Cia Teatro Preventivo.

Com o objetivo de esclarecer sobre prevenção da Aids e outras doenças 
sexualmente transmissíveis para alunos da Rede P
blica Municipal, o 
O Projeto Atitude Positivas 
apresenta espetáculos teatrais que visam à promoção de sa
de. 

Através dos espetáculos 
Menino e Menina
 e 
O Circo da Vida
, são atendidos alunos
de diferentes faixas etárias. O primeiro destina-se a
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alunos do 6
 ao 9
 ano e o segundo para os alunos do 5
 ano. Este ano, o projeto está sendo desenvolvido em Unidades Escolares da 1
 Coordenadoria Regional de Educação.

O espetáculo 
O Circo da Vida
, realizou algumas apresentações no Teatro Dercy Gonçalves no Graja
 Country Club, para algumas Unidades Escolares como: E.M. Tia Ciata, E.M. 
Benjamin Constant, E.M. Pereira Passos, E.M. Calouste Gulbenkian, E.M. Portugal,
E. M. Jenny Gomes e E.M. Orlando Villas Boas. 

[FOTO]

Em cena, a estória de dois irmãos palhaços Chupetoca e Previnildo que, através 
do humor, falam de formas de prevenção das DSTs/AIDS e o que uma gravidez não 
planejada acarreta na vida dos adolescentes. 

[FOTO]

O Circo da Vida
 busca, ainda, resgatar a import
ncia do amor nas relações afetivas e a solidariedade entre as pessoas.

Antes do espetáculo, os alunos participam de uma din
mica com monitores da Cia Teatro Preventivo tratando de assuntos acerca da 
formação de plateia. 

[FOTO]

Ao final, os alunos recebem uma revista em quadrinhos com o texto da peça dos 
personagens do espetáculo.

[FOTO]

O Espetáculo 
O Circo da Vida
 representou o Brasil na Conferência Mundial de Aids, realizada em Barcelona, em
Julho de 2002.

Já o espetáculo 
Menino e Menina
 foi encenado nas Unidades Escolares com alunos do 6
 ao 9
 anos como: E.M. Benjamin Constant, E.M. Pereira Passos, E.M. Orlando Villas 
Boas e E. M. Jenny Gomes. 
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No mês de novembro, haverá a culmin
ncia do 
Projeto Atitude Positiva 
com as Unidades Escolares que acolheram ou assistiram os espetáculos no SESI de 
Jacarepaguá, com a
 apresentação das atividades desenvolvidas sobre o tema discutido. 

O Projeto Atitude Positiva está em um ano festivo onde completa 10 anos. 

Representante do Rioeduca na E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos

     Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet
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(334)

1ª cre
(1)

<COMENTÁRIOS>

Conheci este projeto na Glaxo através da 5ªCRE, depois tive a oportunidade de 
levá-lo à escola em que eu era CP. O grupo tinha como protagonista um casal que 
era portador do vírus da AIDS e muito profissionais. Eles demonstraram com 
clareza, objetividade e carisma, todo um processo de prevenção, através da arte.
Muito bom e necessário para os adolescentes. Parabéns às UUEE Benjamin Constant,
Pereira Passos, Orlando Villas Boas e Jenny Gomes peça escolha deste projeto 
esclarecedor.
Postado por 
ReginaBizarro
 em 14/11/2012 06:16

Projeto Atitude Positiva uma ideia sensacional para promover a saúde.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 29/04/2013 22:11
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 21/11/2012
<TÍTULO>
Aula Viva nos Caminhos do Rio

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.

O Projeto Caminhos do Rio proporcionou uma experiência 
nica para os alunos do 4
 e do 5
 ano do Ciep Mestre André.

Através de uma visita ao 
Monumento dos Pracinhas
 e ao 
Aterro do Flamengo
, os alunos tiveram uma 
Aula Viva
 sobre fatos que marcaram a nossa História.
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[FOTO]

As turmas 1401 e 1501 do Ciep Mestre André participaram do Projeto Caminhos do 
Rio.

O evento proporcionou uma aula super atrativa sobre a História da fundação da 
Cidade do Rio de Janeiro em observação às mudanças que ocorreram em seus espaços
físicos.

Os alunos
visitaram
 o Monumento Nacional aos Mortos na Segunda Guerra Mundial, popularmente chamado
de 
Monumento aos Pracinhas
, e receberam informações
 sobre a participação do Brasil nas Guerras Mundiais.

O monumento aguçou a curiosidade dos alunos que fizeram muitas perguntas e 
observações.

[FOTO]

As turmas também visitaram o
 Aterro do Flamengo.

Muitos alunos não sabiam porque o lugar recebe este nome, mas depois da aula já 
são capazes de perceber como o lugar mudou o cenário da cidade do Rio de Janeiro
e o
porquê de sua designação.

[FOTO]

O passeio se tornou
um grande mergulho pela História de nossa cidade.
 Além disso,
levou a entender como os fatos passados são relevantes na compreensão do 
presente e mostrou qual é a import
ncia dos monumentos históricos que observamos em nossa cidade.

As Aulas Passeio são fundamentais para a formação integral dos estudantes. Toda 
escola precisa ensinar as disciplinas básicas, mas as boas escolas vão além e 
oferecem atividades complementares, como por exemplo passeios. As atividades 
culturais - como visita a museus, passeio a lugares históricos ou ida ao teatro 
- ampliam a visão de mundo e a bagagem de conhecimentos do aluno.

 Andrea Ramal, doutora em Educação pela PUC-Rio -

[FOTO]
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De volta à escola, os alunos puderam multiplicar em suas rodas de conversa tudo 
o que viram e ouviram durante o passeio.

Os professores aproveitaram para trabalhar diferentes assuntos ligados ao tema e
perceberam como os alunos demonstram entender com mais facilidade após às 
visitas.

Saiba mais detalhes sobre este e outros eventos do Ciep Mestre André, clicando 
neste link:

http://www.ciepmandre.blogspot.com.br/

Professor, compartilhe o seu fazer pedagógico conosco!

Procure o representante da sua 
CRE.
Meus Contatos:
neildasilva@rioeduca.net
Twitter: Prof_Neilda
Tel.: 8160-1709
Fonte:
http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/8-dicas-passeio-escolar-67995
8.shtml

[FOTO]
tweet
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8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

Este passeio foi uma aula sobre a história do Brasil e também a fundação da 
Cidade do Rio de Janeiro. Bons momentos, bons conhecimentos, tudo junto e 
misturado, como é a nossa vida. Parabéns aos alunos e professores que souberam 
aproveitar esses momentos e principalmente aprender. Valeu!
Postado por 
Joelma Vieira
 em 22/11/2012 19:34
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 16/11/2012
<TÍTULO>
Varal Literário

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, riodeleitores.

A Escola Municipal Guilherme Tell está desenvolvendo o projeto Varal Literário 
com todos os alunos desde a Educação Infantil
até o 5
 ano.
 Esse projeto visa ao incentivo
da leitura prazerosa no ambiente escolar. 

A realidade atual afasta cada vez mais os alunos do ato de ler.
 O uso execssivo das novas tecnologias bem
como a falta de incentivo à leitura no ambiente
familiar, têm como consequência dificuldades marcantes com relação ao 
vocabulário, à ortografia e a compreensão de textos escritos.
 Essas dificuldades, por sua vez, são os principais fatores das produções 
escritas
pouco significativas dos alunos.

É necessário que a escola resgate o valor da leitura como ato de prazer; um dos
requisitos para a emancipação social e promoção da cidadania.

A formação de leitores decorre da espontaneidade e do prazer pela leitura.
 Aspectos que nem sempre estão presentes no ambiente escolar, fazendo predominar
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o pretexto instrucional e o 
caráter didatista da leitura que se torna mec
nica
e rotineira.

Um ambiente
onde a leitura é
 apresentada aos sujeitos sem restrições e imposições, proporciona aos alunos o 
exercício de sua autonomia enquanto leitores 
e fascínio pelo ato de ler, tranformando o relacionamento
 com o texto em algo espont
neo, dialógico e afetivo .

Dessa forma, além de ultrapassar a fronteira da mera decifração dos signos 
linguísticos, o aluno começa a delinear uma nova visão de mundo e de leitura.

[FOTO]

Nos Caminhos da Leitura Prazerosa

Não há fórmulas prontas para ensinar a leitura prazerosa do texto literário, mas
existem trajetos que se definem dentro de cada escola com seus professores e 
alunos.
 Cabe
ao primeiro o papel de estimular a criança a apreciar uma boa leitura e
intervir adequadamente, contribuindo para a busca de uma aprendizagem 
significativa.

O projeto 
Varal Literário
, desenvolvido pela 
Escola Municipal Guilherme Tell
, está voltado para a questão do incentivo à leitura no ambiente escolar. Os 
livros são cuidadosamente escolhidos pelos professores e arrumados
em varais ao longo da escola.

Alunos, professores, funcionários e responsáveis tem acesso livre, durante os 
intervalos do lanche, café e almoço, a esse acervo literário .

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Com o projeto, a 
Escola Municipal Guilherme Tell 
demonstra reconhecer a import
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ncia da literatura infantil e do incentivo
para a
formação do hábito de leitura na inf
ncia, idade em que todos os hábitos se formam.

Segundo Bamberger, o desenvolvimento de interesses e hábitos permanentes de 
leitura é um processo constante, que principia no lar, aperfeiçoa-se 
sistematicamente na escola e continua pela vida afora.

Concluindo, é fundamental o reconhecimento do trabalho desenvolvido pela equipe 
da
unidade escolar
que aposta na literatura infantil como um caminho que leva a criança a 
desenvolver a imaginação, as emoções e os sentimentos de forma prazerosa e 
significativa.

Parabéns a toda equipe da Escola Municipal Guilherme Tell por desenvolver nos 
seus educandos a capacidade de aprender a aprender através do domínio da 
linguagem, através da leitura e da escrita, com repercussão em todas as áreas do
conhecimento.

Gostou deste projeto? Deixe uma mensagem para a escola e depois
visite o seu blog para conhecer os outros projetos e atividades realizadas por 
seus professores. Você vai se encantar!

Professora Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca na 6
 CRE

Twitter: @PatriciaGed

E-mail:
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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(247)

riodeleitores
(165)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns equipe da EM Guilherme Tell pelo maravilhoso trabalho! Adorei!!!!!!!!!!
Postado por 
KATIA BARBOZA
 em 16/11/2012 21:18
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 13/11/2012
<TÍTULO>
Concurso Conto de Natal na Educoteca

Parabenizamos
 todos os alunos e 

professores que participaram do concurso 

Um conto de Natal na Educoteca
.

Em breve, os contos serão publicados!

Aguardem!

Alunos:

Vanuza Cordeiro Nery 
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CIEP Armindo Marcílio Doutel de Andrade

Lohany Martins Ferrreira 

E. M. Maestro Pixinguinha

Crislayne Conceição dos Santos

Ginásio Experimental Carioca Rio de Janeiro

Magno Costa Vianna 

CIEP
Armindo Marcílio Doutel de Andrade

Sara do Carmo Silva de Assis 

E. M. Maestro Pixinguinha

Professores:

Martha Maria Gomes 

Ginásio Experimental Carioca Rivadávia Corrêa

Adelaide Aparecida Gomes Nascimento

CIEP Alberto Pasquale

Regiane Cristina Lopes da Silva

E. M. França

Jandira Mendes Coelho

E. M. 
Sarmento

Sabrina Guedes de Oliveira

E. M. Fundação Leão XIII
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[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 22/11/2012
<TÍTULO>
Projeto Estrada para a Cidadania

<TAGS>
Tags: 
1ª cre, projetos.

O projeto 
Estrada para a Cidadania
 promove a formação de professores para a Educação no Tr
nsito e a
Convivência Sustentável com o Meio Ambiente.

A Escola Municipal Portugal (1
 CRE), cujos professores das turmas de 4
 e 5
 ano participaram
de formação continuada, foi presenteada com o espetáculo 
O BRINQUEDO DE BEBEL
, peça teatral integrante do Projeto Estrada da Cidadania, uma parceria com o 
Grupo CCR Ponte.

[FOTO]

Os professores capacitados desenvolveram as questões de Educação no Tr
nsito e Convivência Sustentável com o Meio Ambiente em suas turmas.

Durante a apresentação,
todos os alunos que assistiram ao espetáculo vibraram com as aventura do Urso 
Pimpão e da Menina Bebel.

[FOTO]

Em uma ação do Grupo CCR Ponte, a professora Suelane, acompanhada por 4 alunas, 
foram visitar a instituição onde conheceram um pouco do trabalho.
 Eles
puderam fazer uma bltiz Educativa na Ponte Rio-Niterói.
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[FOTO]

As crianças conversaram com os motoristas e entregaram cartinhas elaboradas por 
elas.
 As cartas mostravam aos motoristas a import
ncia de adotar uma postura de atitudes seguras no tr
nsito.

[FOTO]

Informações e fotos retiradas do blog da E.M. Portugal da 1
 CRE

Representante do Rioeduca na E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos

     Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

1ª cre
(1)

<COMENTÁRIOS>

Projetos como estes devem ser refeitos. Tudo que tem o teor de cidadania é 
excelente para o desenvolvimento educacional do aluno.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 29/04/2013 22:41
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 21/11/2012
<TÍTULO>
Orientando os Jovens na Escolha Profissional

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, protagonismojuvenil.

Com o objetivo de
preparar seus alunos para a escolha da carreira profissional, a Escola Municipal
Isaías Alves levou os educandos do 7
 ano para visitar a FAETEC - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio
de Janeiro - onde eles
foram apresentados aos cursos ministrados, aos procedimentos de ingresso e ao 
estatuto.

Optar por uma carreira para seguir pelo resto da vida não é uma tarefa fácil 
para ninguém, tampouco para um adolescente. Nessa idade, apenas alguns
jovens se conhecem o suficiente para tomar uma decisão acertada. Por isso, não 
raramente, muitos descobrem já adultos que gostariam de ter outra profissão.

As escolas podem e devem ajudar os alunos neste momento tão inquietante. Além da
orientação profissional, a instituição
escolar tem competências para trabalhar como facilitadora, programando palestras
sobre as mais diversas carreiras com empreendedores de diversas áreas, bem como
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organizando visitas dos alunos
à empresas e à escolas técnicas.
 Assim, eles estarão aptos
a conhecer a realidade de cada profissão e os caminhos para trilhá-la.

Pensando em preparar seus alunos para este momento tão importante, a 
Escola Municipal Isaías Alves
 levou os alunos do 
7
 ano 
para visitar a 
FAETEC
 - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro -
 onde conheceram os cursos oferecidos, os procedimentos de ingresso, suas 
instalações e a finalidade desta instituição.

[FOTO]

Conhecendo a FAETEC

A 
FAETEC
 - Fundação de Apoio à Escola Técnica - é vinculada à Secretaria de Estado de 
Ciência e Tecnologia (SECT)
 e oferece formação profissional gratuita, em diversos níveis de ensino, à 
população do Estado do Rio de Janeiro.

A estrutura de ensino da 
FAETEC
 apresenta, de modo primordial, a educação técnica como um pilar relevante na 
formação do indivíduo. Tem por finalidade criar, preservar, organizar, fomentar 
e disseminar o saber científico, tecnológico e cultural por meio do ensino, da 
pesquisa e da extensão.

A instituição pretende, ainda,
formar cidadãos capacitados para o exercício da profissão e da investigação nos 
diversos setores da economia.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Empolgada com a visita a aluna 
Mariana de Oliveira 
declarou: 
O p

asseio até a escola FAETEC foi muito importante para eu escolher o que realmente
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quero ser , não falo por falar. Lá conhecemos duas escolas e
cada uma mostrou uma técnica. A Escola Visconde de Mauá
oferece os cursos de Mec
nica, Eletrônica e Eletrotécnica. E
a Escola Oscar Tenório, os cursos de Patologia, Administração de Hospital e 
Informática. Quero conhecer Técnica de Desenho de
que eu gosto. Eu já sei que quero estudar lá, porque a recepção é boa e os 
cursos são excelentes
!
. 

Gostei muito desse passeio, porque
vi coisas muito interessantes e
que vou praticar.
Espero que eu possa aprender mais.
 Gostei também da maneira
 pela qual
 nos receberam -
com carinho - 
e por nos explicarem coisas que a gente
não esperava. Parabenizo o colégio e os alunos também por serem simpáticos. 
Obrigada
!
, disse a aluna 
Lívia Santiago
.

Diante do entusiasmo e da aceitação dos alunos, só podemos parabenizar a Escola 
Municipal Isaías Alves por possibilitar, a seus educandos, o autoconhecimento, 
bem como a identificação de seus interesses e
a construção de um projeto de vida.

Envie você também as ações que são realizadas com seus alunos em prol de uma 
educação melhor e da formação de verdadeiros cidadãos. Será um prazer divulgar o
seu trabalho!
 Entre em cntato com a representante do Rieoduca da sua CRE!

Professora Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca da 6
 CRE

Twitter: @PatriciaGed

E-mail:
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
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(247)

protagonismojuvenil
(73)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 20/11/2012
<TÍTULO>
Leitura na Tela e no Papel

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescola, eletiva, gec.

O Ginásio Experimental Carioca Von Martius, da 9
 Coordenadoria Regional de Educação, desenvolveu o Projeto 
Leitura na Tela e no Papel
 na Eletiva da Sala de Leitura
onde procura
aliar as novas tecnologias ao 
velho
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 habito
de leitura, levando seus alunos a valorizarem tanto a leitura na tela como no 
papel
.

[FOTO]

O projeto 
Leitura na Tela e no Papel
 vem sendo desenvolvido desde o 2
 semestre de 2011 e foi elaborado pela 
professora Maria Cristina J. Neves
, que atualmente faz parte do grupo de exatas do ginásio, mas que na época era a
professora regente da Sala de Leitura. Na primeira fase, ela contou com a 
colaboração da 
professora Vanessa, 
de História, e hoje conta com a participação da 
professora Juliana, 
também de História.

[FOTO]

O projeto vem sendo publicado no 
Blog Leitura em Tela e no Papel
, criado especificamente para os registros desta Eletiva. Vale a pena conhecer o
blog e todas as etapas deste projeto que estão registradas nos Arquivos 
Publicados e nas Páginas internas 
Lendo no Papel
, 
Lendo na Tela
, 
Vídeos dos Livros
, 
Meninos
 e 
Meninas
.

[FOTO]

Quem nos fala sobre o 
objetivo e o desenvolvimento 
do Projeto 
Leitura na Tela e no Papel
 é a Professora Maria Cristina:

O projeto 
Leitura na Tela e no Papel
 é desenvolvido para compreensão da leitura virtual e da leitura dos livros da 
Sala de Leitura (acervo). Ele se desenvolve em sala de aula com Data-show, som e
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netbooks para o professor e para os alunos, ligados na plataforma da 
EDUCOPÉDIA
, na matéria 
Grandes Obras Literárias
, com alunos de turmas de 7
 ao 9
 anos.

As tecnologias são meios que trazem para o universo cultural, novas formas de 
expressão, de representação e comunicação e implicam novas relações com a 
leitura e escrita. São ambientes em permanente e rápido processo de 
conhecimento. Contribuirá na formação integral do aluno, promovendo a 
criatividade, interpretação, leitura e construção de conhecimentos para produção
de material editado em um 
BLOG
, que será elaborado pelos alunos dessa eletiva.

[VÍDEO]

Vídeo da 1
 edição do projeto em 2011

JUSTIFICATIVA
: A educação abre grandes possibilidades de transformar o ser humano em um 
sujeito participante, reflexivo e responsável pelos seus atos. E as mídias como 
o cinema, o desenho, a TV e a Internet estão intrinsecamente ligados ao 
cotidiano dos jovens. É cada vez mais difícil a escola competir com tamanha 
rotatividade de informações, em que tempo e espaço se confundem e geram 
atividades prazerosas. Pensando em levar aos jovens uma possibilidade de 
inclusão digital através do desenvolvimento de leitura na internet e nos livros 
da biblioteca, buscando modificação e informação de que precisam, desenvolvi o 
projeto 
Leitura na tela e no papel
.

[FOTO]

O 
objetivo geral 
foi contribuir para a construção de uma consciência crítica e cidadã, 
colaborando na inserção do indivíduo num mundo onde a tecnologia é ferramenta 
indispensável à sobrevivência e fator de inclusão social. E os 
objetivos específicos 
foram: levar o aluno a compreender que a Internet é a maior biblioteca do mundo;
levá-los a conhecer novas formas de leitura, expressão, representação e 
comunicação, produzindo textos digitados sobre a leitura do livro; fazer com que
possam criticá-los ou elogiá-los e, de construir sugestões sobre o tema abordado
com criatividade; fazer com que valorizem o desenvolvimento de atividades que 
utilizam como ferramenta, softwares de autoria, edição, para produção de 
material semanal para postagens no 
BLOG
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[FOTO]

O 
Tempo previsto 
para duração de uma eletiva é de um semestre e os conte
dos utilizados foram: Aulas Virtuais da plataforma 
EDUCOPÉDIA
 em Grandes Obras Literárias; Livros com temas diferenciados e Atuais; Leitura 
de textos selecionados ou escolhidos pelos alunos; Montagem de comentários: 
digitação e publicação do trabalho no
 BLOG
.

As 
Estratégias
 foram a apresentação e identificação das aulas da plataforma 
EDUCOPÉDIA
, a utilização de aplicativos e ferramentas de autoria de blogs como: internet
 e cliparts, a composição e digitação de pequenos textos, enfocando diferentes 
opiniões sobre a leitura escolhida e pesquisas de imagens, sons ou textos que 
abordem o assunto lido.

[VÍDEO]

Vídeo da 2
 edição do projeto em 2012

Utilizamos diversos 
recursos
 como: Data-show, som ambiente, diversos netbooks, Internet, Livros, a 
composição de um BLOG, leitura em voz alta para compreensão de todos, resumos 
semanais sobre a leitura lida e publicação de comentários dos alunos no Blog.

[FOTO]

Procuramos
 avaliar o projeto 
através da observação quanto aos seguintes aspectos: leitura, criatividade, 
organização, envolvimento, sociabilidade, autonomia, participação, hábitos e 
atitudes; Relato/avaliação, escrita e digitação sobre o que foi vivenciado na 
Eletiva; Comentários críticos e sugestões postados no 
Blog da Eletiva
.

[FOTO]

O que as tecnologias digitais nos trazem de especial é a ampliação das 
possibilidades de produzir conhecimentos, divulgá-los e compartilhá-los.
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Prof
 M
 Cristina J. Neves

Venha participar você também deste espaço.

Compartilhe conosco uma atividade que a sua escola realizou.

Contatos da Representante da 9
 CRE:

     Prof
 Márcia Cristina Alves

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

     Tel.: 94420157

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

blogdeescola
(73)

gec
(66)

eletiva
(1)

<COMENTÁRIOS>

Essas nossas professoras são maravilhosas ! Parabéns !
Postado por 
Alex
 em 20/11/2012 15:00

Parabéns pela iniciativa! Gostei muito da idéia.
Postado por 
Lucia
 em 20/11/2012 19:50

Parabéns professoras Cristina ,Juliana e Vanessa da Von Martius pelo maravilhoso
trabalho !!!!!
Postado por 
Glaucimar Silva
 em 23/11/2012 09:16

Parabéns professoras Cristina ,Juliana e Vanessa da Von Martius pelo maravilhoso
trabalho !!!!!
Postado por 
Glaucimar Silva
 em 23/11/2012 09:32
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 22/11/2012
<TÍTULO>
Trilhas Entre Pais 
&
 Filhos
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<TAGS>
Tags: 
9ªcre, riodeleitores.

A E. M. Professora Orminda Rodrigues da 9
 CRE desenvolveu, este ano, em parceria com a Natura e o MEC, o 
Projeto Trilhas
, em que, além de outras atividades voltadas para a leitura, envolveu também os 
pais na Roda de Leitura 
Entre Pais 
 Filhos
.

[FOTO]

O 
Projeto Trilhas
 é uma iniciativa da Natura em parceria com o Ministério da Educação (MEC), 
levando para crianças de escolas p
blicas de todo o Brasil o incentivo à leitura. O principal objetivo é inserir as
crianças do 1
 ano do Ensino Fundamental em um universo letrado através de um conjunto de 
materiais elaborados para instrumentalizar e apoiar o trabalho docente no campo 
da leitura, escrita e oralidade. 

Para saber mais acesse o site 
Projeto Trilhas
.

[FOTO]

Este ano, o Projeto Trilhas chegou à E. M. Prof
 Orminda Rodrigues para a alegria da turma 1103. Todos ficaram encantados com os
livros e jogos que estavam na caixa. Toda semana, às sextas-feiras, a turma 
aprende e se diverte com os jogos e todos os dias, ao final da aula, os livros 
ficam à disposição dos alunos e um deles é escalado para ler um dos livros para 
a turma. Depois é feita uma votação para escolher um título para a professora 
também ler. Um dos livros preferidos pela turma é 
[VÍDEO]
A Casa Sonolenta
.

[FOTO]

O material trouxe resultados excelentes para a turma! Alunos que não liam, 
sentiam vontade de ler ao observar os colegas lendo. Além dos jogos, que também 
favorecem o processo de alfabetização.
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[FOTO]

Trilhas Entre Pais 
 Filhos

A 
Professora Gersilaine 
nos relata que: 
Conversando com a turma sobre o significado da palavra 
trilha
, eles responderam que é caminhar. Nasceu então a ideia de pintar os pés para 
fazer um cartaz com as pegadas representando a 
trilha
. E como a Educação é uma via de mão dupla, entre a escola e os pais, resolvemos
ampliar a atividade para os pais também. As crianças levaram para casa um 
tubinho de cola colorida para pintar os pés, junto com seu responsável, e 
colocar numa folha de papel ofício sua impressão digital, para confeccionarmos o
cartaz 
Trilhas Entre Pais 
 Filhos
. Os pais foram bem participativos, então os convidamos para um dia agradável, 
para interagir uns com os outros numa roda de leitura 
Entre Pais 
 Filhos
. Foi uma delícia!

[FOTO]

A escola fez o registro desta atividade e preparou uma bela apresentação com a 
imagens do Projeto, como podemos ver a seguir:
trilhas

Parabéns à toda equipe da E. M. Professora Orminda Rodrigues e, especialmente, à
professora Gersilaine, pelo projeto desenvolvido e por compartilhá-lo conosco.

Venha participar você também deste espaço. 

Compartilhe conosco uma atividade que a sua escola realizou.

Contatos da Representante da 9
 CRE:

     Prof
 Márcia Cristina Alves

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

Página 3428



RIOEDUCA 2
     Twitter: 
@marciacrisalves

     Tel.: 94420157

[FOTO]
tweet

9ªcre
(227)

riodeleitores
(165)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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Terça-feira, 13/11/2012
<TÍTULO>
Corrida de Orientação - Diversificando o Conteúdo de Educação Física

A ORIENTAÇÃO PEDESTRE COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DO 
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

A Prefeitura do Rio de Janeiro convida todos os professores de Educação Física 
da Rede a participar da Clínica de Orientação Pedestre que se realizará no dia 
24 de novembro de 2012, às 8h. A aula teórica acontecerá na escola Tia Ciata e a
aula prática no Campo de Santana.

Orientação Pedestre é uma atividade esportivo-ecológica que tem como objetivo 
percorrer pontos de passagem obrigatórios, utilizando-se de um mapa específico e
o praticante poderá também se utilizar de uma b
ssola como auxílio à navegação. É praticada ao ar livre, em geral nos parques p
blicos, áreas de fazendas, bosques e florestas, mas o seu aprendizado básico 
pode ser feito no espaço físico de cada escola.

Desenvolve, além das capacidades físicas, as capacidades intelectuais e pode nos
servir como excelente ferramenta pedagógica e interdisciplinar, para o 
aprendizado dos conceitos de praticamente todas as disciplinas.

[FOTO]

INSCRIÇÕES

APOSTILA DA CLÍNICA DE ORIENTAÇÃO

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 19/11/2012
<TÍTULO>
Astronomia Encanta Jovens Cientistas

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

Quem não gosta de ver um céu estrelado? Que dirá, então, aprender mais sobre ele
de um jeito bem especial? Os alunos da
 Escola Municipal João de Camargo
, situada em São Cristovão, tiveram essa oportunidade na própria unidade. No dia
8 de novembro, o 
SESC
, parceiro constante da João de Camargo, levou o encanto do planetário até as 
crianças.

Planetário Móvel

O Planetário Móvel é uma c
pula inflável onde imagens do céu noturno são projetadas em 180
 e, nele, os alunos podem observar e entender os movimentos celestes. O 
equipamento foi instalado no pátio da escola, atraindo a curiosidade de todos! O
que será que acontecia dentro daquela bolha? Os alunos do 3
 ao 5
 ano logo descobriram, e aprenderam um pouco mais sobre o universo em que 
vivemos.

[FOTO]

Os olhos curiosos eram a prova de que experiências como esta despertam o 
interesse dos jovens cientistas. Eles perceberam que a ciência está presente em 
nossas vidas e que é importante conhecer cada vez mais sobre o mundo em que 
habitamos.
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[FOTO]

Eliene Braga, gestora da unidade, e toda sua equipe consideram que essa 
iniciativa estimula o interesse dos alunos pela Astronomia, além de contemplar 
alguns conte
dos do Caderno Pedagógico de Ciências, sendo assim um grande aliado na 
aprendizagem dos alunos.

Jovens Cientistas

A equipe do SESC também proporcionou momentos l
dicos, nos quais os alunos puderam interagir com jogos projetados na sala de 
leitura. Certamente, essas atividades proporcionaram momentos inesquecíveis!

[FOTO]

Olhar estrelas tão de perto e conhecer nosso universo de um modo tão especial 
tocou a emoção das crianças. Assim, dia 8 de novembro é uma data que ficará 
guardada na memória das crianças, afinal, quando perguntados sobre o que 
aprenderam no planetário, eles descrevem as maravilhas dos planetas e, 
principalmente, falam sobre a import
ncia de cuidar de nossa Terra, lugar que vivemos e amamos.

Pra conhecer ainda mais os projetos dessa Escola Municipal de Sucesso,

     clique no link abaixo:

http://emjcamargo.blogspot.com.br/

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o 
representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe. *

Contatos:

Rute Albanita

Professora e Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: @Rute_Albanita

Página 3432



RIOEDUCA 2
[FOTO]

projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 22/11/2012
<TÍTULO>
A Escola que se Transformou em Livro

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.
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Nos mês de outubro, foi realizada na 
Escola Municipal Alice do Amaral Peixoto
 uma linda Maratona de Histórias. Os professores optaram por trabalhar com os 
Clássicos Infantis, os preferidos pela criançada. O projeto abordou de forma 
ampla a import
ncia que a contação de histórias tem para as crianças. Por meio delas, as 
experiências infantis são enriquecidas, desenvolvendo diversas formas de 
linguagem.

[FOTO]

A Coordenadora Pedagógica professora Aureana Oliveira, a professora da sala de 
leitura Letícia Lugão, os professores regentes e as diretoras Márcia Cristina e 
Marcia Rossana trabalharam com muita dedicação para que o projeto 
Entrou por uma porta e saiu pela outra... quem quiser que conte outra...
 se tornasse um grande sucesso.

[FOTO]

A contação de histórias foi realizada num espaço acolhedor, convidativo e 
agradável para que os jovens ouvintes se sentissem motivados e curiosos. Os 
professores acreditam que as experiências vivenciadas pelos estudantes na hora 
da contação influenciam positivamente e, assim, muitos se tornam leitores 
apaixonados por toda a vida.

[FOTO]

A Escola Municipal Alice do Amaral Peixoto
 investiu tempo, planejamento e caprichou nos figurinos usados pelos professores
contadores! A escola se transformou num grande livro encantado... Eram bruxas, 
fadas, princesas e rainhas desfilando pelos corredores da grande unidade. Como 
não se apaixonar por um evento tão cheio de cores e magia?

[FOTO]

A equipe se produziu com empenho, afinal, todo esforço era pouco no gratificante
trabalho de encantar as crianças com a magia das histórias infantis. A ideia do 
projeto nasceu da vontade dos professores em incentivar os alunos a apreciarem a
leitura. Eles já sabem que quando contam uma história para uma criança não estão
apenas transmitindo o conte
do, mas promovendo seu encontro com a leitura, possibilitando desenvolver no 
ouvinte o prazer de ler e o valor pelo livro.

[FOTO]

Após o término da Maratona de Histórias, todos se sentiram gratificados com o 
resultado. Os olhos curiosos, a participação com perguntas, as risadas altas e 
comentários espont
neos
 demonstraram a emoção que os jovens sentiram! Certamente, a grande plateia vai 
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querer mais Maratonas!

Pra conhecer ainda mais os projetos dessa Escola Municipal de Sucesso,

     clique no link abaixo:

http://emapeixoto.blogspot.com.br/

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o
 representante do Rioeduca em sua Coordenadoria
 e participe. *

Contatos:

Rute Albanita

Professora e Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

     ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: @Rute_Albanita

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns a Aureana e toda Equipe Pelo excelente trabalho.!!!
Postado por 
Alexandre Roque
 em 23/11/2012 09:38

Que prazer olhar e saber de um projeto tão bonito como este... PARABÉNS a todos 
os envolvidos... principalmente aos professores que encarnaram os 
personagens....
Postado por 
José Luiz
 em 23/11/2012 13:53

Agradeço à Coordenadora Aureana, que incentivou os professores, inclusive 
colaborando na aquisição dos figurinos. 
A direção participou também ...  nos divertimos muito ! Os olhinhos deles 
brilhavam a cada história contada... 
Foi lindo !
Parabéns Leticia Lugão e Aureana Oliveira o Projeto foi um Sucesso !!!
Postado por 
Rosana Mello
 em 25/11/2012 02:22

Parabéns equipe maravilhosa !
Postado por 
RosanaMello
 em 28/11/2012 23:19

Agradeço aos meus queridos colegas que vestiram a camisa e proporcionaram esse 
momento tão mágico aos nossos alunos. parabéns Equipe Alice!!! Cada vez mais 
unida em prol do nosso objetivo maior..."Educar com amor!"
Postado por 
Letícia Lugão Oliveira
 em 10/12/2012 21:23
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 19/11/2012
<TÍTULO>
Ler para Aprender a Ler!

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, projetos.

O mundo mágico da leitura proporciona uma viagem sem fronteiras para onde a 
imaginação levar.
 A escola, que tem a formação de leitores como um dos objetivos principais, deve
despertar no aluno o interesse e o prazer
pela leitura logo na primeira inf
ncia.

Ler todos os dias. É assim que a ação passará a ser corriqueira e, com o tempo, 
se tornará um hábito inadiável. 

O ato de ler pode ser considerado um ritual.
 Veja como a Professora Laura desenvolve esse ritual com a sua turma.

[FOTO]

Durante o mês de outubro,
a turma 1.101 (1
 ano) do CIEP Dr. João Ramos de Souza, passou a utilizar a cadeira e o microfone
para ler em voz alta como se os alunos
estivessem em um palco.

O tema
do trabalho, 
LER PARA APRENDER A LER
, foi estabelecido
de acordo com o projeto da SME que visa a estimular o hábito da leitura por 
prazer entre alunos e professores.

A cada dia, a professora escolhia 3 alunos para que, no dia seguinte, 
realizassem a leitura do livro 
O Ratinho, o Morango Vermelho Maduro e o Urso Esfomeado
.

[FOTO]

Diariamente, a professora reservava 50 minutos da aula para a leitura do livro 
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pelos
alunos escolhidos no dia anterior.
 Um
de cada vez subia na cadeira, colocava o microfone, lia as páginas e mostrava a 
figura para os demais.
Os outros alunos observam e votavam no final.

A leitura do livro deveria ser completa, mesmo quem não conseguia ler com 
fluência não ficava de fora!
 Deveria pelo menos ler silabicamente ou soletrar a palavra. Os próprios colegas
de classe votavam para
atribuir os conceitos
MB, B, R ou I.

     Como consequência houve
uma notável diminuição das faltas e uma disputa de quem iria ser o próximo 
leitor, pois todos queriam ler no dia seguinte!

     A culmin
ncia do projeto foi o simulado para a prova Alfabetiza Rio realizado durante os 
dias 12, 13 e 14 de novembro.
Os alunos fizeram 30 questões de leitura, escrita e matemática, exigindo 
concentração, leitura e atenção.

     As regras eram:

     1
 Não falar durante a prova;

     2
 Não levantar ;

     3
 Não copiar a prova do colega.

     Os resultados das provas eram anotadas 
em uma tabela exposta no mural.
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[FOTO]

As regras foram obedecidas a risca e o resultado foi um sucesso!

     No 
ltimo dia de prova, após o somatório das notas, estabeleceu-se o ranking geral.
 Os
10 melhores alunos foram premiados com bombom e um diploma
em que se lia: 
Nas Olimpíadas, os melhores levam Ouro! Aqui também! Os melhores levam 
Ouro Branco
!

     A premiação ocorreu na presença da 
diretora Patrícia e da coordenadora Mônica, para alegria dos pequenos!
 Texto:

Professora Laura Fantti Davilla -

CIEP Dr. João Ramos de Souza

Parabéns à Professora Laura por levar seus alunos a descobrirem o mundo da 
leitura, 
da fantasia, permitindo-lhes regular e compreender as suas próprias vivências.

Ana Accioly

     Professora e Representante Rioeduca.net 
da 4
Coordenadoria Regional de Educação

     anaaccioly@rioeduca.net

     Twitter: @Ana_Acioly

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

Meus pequenos mereceram este carinho! =)
Postado por 
Laura Fantti Davilla
 em 19/11/2012 02:04

Parabéns a profª Luara por desenvolver o gosto pela leitura em seus alunos! Ler 
é prazer! É aprender! Bjs e Muita Luz!
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 22/11/2012 21:31

PARABÉNS. Prof.LAURA
Cada dia que passa vejo a felicidade do nosso pequeno com cada aprendizado dele.
a felicidade que ele demonstra por ter aprendido uma coisa nova, emfim,fico 
muito satisfeito com a captação deles, isso não tem preço.
Postado por 
Luiz Carlos de Oliveira e Silva
 em 29/11/2012 23:31

Acho muito importante o incentivo aos primeiros contatos com o mundo da leitura,
pois e´ assim que nascem os grandes homens.
Postado por 
Elizabeth Gomes Barbosa
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 em 30/11/2012 12:30
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 15/11/2012
<TÍTULO>
Ler por Prazer é na E.M. Fernando Tude de Souza

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, projetos.

Trabalhar a 
Literatura de Cordel em sala de aula
nos ajuda a 
despertar no aluno
o senso crítico e a capacidade de observação da realidade social, histórica, 
política e econômica.
 Além disso,
os textos dos cordelistas também ampliam as possibilidades de debate sobre esses
temas e nos colocam em sintonia com a visão sociointeracionista de aprendizagem.

Para que os textos sejam realmente
compreendidos é necessária uma visão interdisciplinar que exige muito mais
 do que a decodificação de sinais.
Chiappini (2005)

[FOTO]

Realizamos uma 
Maratona Literária na E.M. Fernando Tude de Souza que contou com a presença do 
autor cordelista, GONÇALO FERREIRA, presidente da Academia Brasileira de 
Literatura de Cordel (ABLC). Na 
tarde do encerramento das atividades
os alunos puderam ver seus cordéis expostos, assistir a
uma palestra, degustar um delicioso 
Chá Literário
 com o autor e receber autógrafos.
 Professora
Claudia Cristina - Sala de Leitura

[FOTO]

A poesia de cordel é um instrumento capaz tanto de estimular o hábito da 
leitura, como também de encantar as crianças pela musicalidade das rimas, pela 
temática que geralmente remete à cultura nordestina e pelas metáforas que abrem 
caminho para boas discussões. Esse tipo de literatura também é carregado de toda
uma expressividade e historicidade relacionada à cultura popular.
 Eis, então,
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a necessidade de contemplar o cordel em sua expressão literária e como prática 
sócio-discursiva.

No trabalho com a literatura popular/cordel, compartilhamos conhecimentos 
culturais, históricos, científicos e morais.
 Esses conhecimentos, no entanto, não devem ser vistos como objetivo e sim como 
conseq
ência desse trabalho. A

partir do contato com a literatura de cordel garantimos a ação de valorização da
cultura brasileira.

Parabéns a todos da Escola Municipal Tude de Souza por trabalhar com a arte 
 poesia, representação e musicalidade e ainda por representar um aliado criativo
para a experiência com a literatura popular. 

Ana Accioly

     Professora e Representante Rioeduca.net 
da 4
Coordenadoria Regional de Educação

     anaaccioly@rioeduca.net

     Twitter: @Ana_Acioly

[FOTO]
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projetos
(334)

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

que lindo
Postado por 
murilo
 em 04/12/2012 10:03
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 22/11/2012
<TÍTULO>
Arte na Creche Municipal Doutor Antônio Monteiro

<TAGS>
Tags: 
4ªcre projetos.

Para um desenvolvimento global da personalidade,
é importante que a criança entre em contato com os diversos tipos de artes desde
cedo.

A 

utilização dos
diferentes materiais artísticos durante a inf
ncia,
proporciona grande liberdade, satisfação, prazer, além de formar um adulto 
completo e sensível.

A Arte 
é uma expressão do universo cognitivo e afetivo de cada ser que revela seus 
pensamentos e sentimentos ao trabalhar com ela.
 É
uma reelaboração da realidade.
As pessoas veem a mesma coisa de maneira diferente e a reconstroem usando 
formas, ritmos, linguagens e elementos diversos. 
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Veja como o trabalho desenvolvido na Creche Municipal Dr. Antônio Monteiro 
promove o incentivo ao gosto estético, a habilidade motora e a destreza manual,
fornecendo harmonia ao todo.

[FOTO]

A produção artística deve estar ligada ao tema trabalhado em uma história, a uma
brincadeira, um jogo, uma m
sica, um vídeo, ou um assunto estudado.
 É preciso que faça
parte do cotidiano, não apenas como 
técnica
, mas como expressão da linguagem artística.

[FOTO]

Diversificar os ambientes e variar ainda mais os materiais é um ingrediente 
básico para que a Arte flua entre as nossas crianças.

[FOTO]

O principal objetivo é criar situações de observação e conversa a partir
de imagens
de artistas, da relação com diferentes materiais, ajudando a ampliar as 
referências dos alunos como apreciadores de Arte.

[FOTO]

Parabéns a todos da equipe dessa Unidade por estimular a produção artística 
proporcionando as condições ideais para que as crianças 
criem e apreciem obras de arte.

Ana Accioly

     Professora e Representante Rioeduca.net 
da 4
Coordenadoria Regional de Educação

     anaaccioly@rioeduca.net

     Twitter: @Ana_Acioly

[FOTO]
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4ªcre projetos
(6)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns !!  Este é um lugar de crianças felizes!!
Equipe motivada por uma direção que proporciona um ambiente propício para  a  
aprendizagem.
Postado por 
Simone J.Abdala
 em 15/12/2012 10:39
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 23/11/2012
<TÍTULO>
Colhemos o que Plantamos!

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, educaçãoinfantil.

Os alunos da Creche Municipal Zilka Salaberry estão
cultivando diversos alimentos na horta, incentivados pelo projeto 
Colhemos o que plantamos
. A ação tem como objetivo ensinar a
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import
ncia de uma alimentação saudável.

O papel desempenhado pela escola na formação de hábitos alimentares é muito 
importante.
É nela que grande n
mero de crianças permanece por um longo período de tempo.

Estabelecendo um ambiente favorável à vivência de saberes e de
sabores, a escola pode e deve estimular
uma relação saudável da criança com o alimento, através de atividades 
recreativas e da construção de hortas. Com isso, propõe-se que o conhecimento 
sobre o processo de sa
de seja construído, por cada aluno, pela ação compartilhada com os outros.

As informações básicas sobre sa
de e nutrição transmitidas de maneira simples e atraente para crianças afetam a 
sua própria maneira de viver.
Elas
serão transmissoras dessas informações para seus pais e para a comunidade onde 
estão inseridas.

[FOTO]

A má alimentação pode ter sérias consequências
 para a criança em idade escolar. Ela pode ficar facilmente fatigada, incapaz de
participar completamente das experiências de aprendizagem e
 até perder aulas por estar frquentemente doente. 

Por este motivo, a escola e a família são muito importantes nessa idade, pois é 
por meio delas que a criança passa a conhecer novos alimentos.

Sabemos que, desde cedo, as crianças estão atentas ao mundo e aprendem com muita
facilidade. Portanto, suas primeiras refeições são determinantes para formar 
hábitos alimentares, além de garantir condições de sa
de para cresceram e se tornarem adultos que saberão fazer escolhas mais 
saudáveis.

Horta na Escola é Sinônimo de Alimentação Saudável

Como vimos, os hábitos alimentares são formados na inf
ncia e se mantêm por toda vida. Segundo 
Euclydes
, a alimentação saudável, além de proporcionar prazer, fornece energia e outros 
nutrientes que o corpo precisa para crescer, se desenvolver e para manter a sa
de . A alimentação deve ser a
 mais variada possível para que o organismo receba todos os tipos de
 nutrientes.

Pensando em promover bons hábitos alimentares e auxiliar no desenvolvimento de 
seus alunos, a 
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Creche Municipal Zilka Salaberry
, através do projeto 
Colhemos o que Plantamos
, construiu, com suas crianças, uma horta no pátio da creche.

A equipe da creche aproveitou um dos espaços da instituição para criar canteiros
e, cada turma pode plantar, colher, semear, apreciar
o crescimento dos
alimentos cultivados.
 O projeto envolve toda
 a comunidade escolar, pois os alunos levam os conhecimentos adquiridos para 
casa, influenciando os hábitos alimentares de seus familiares.

[FOTO]

As educadoras levaram seus alunos para a horta que foi logo percebida pelas 
crianças como um espaço
 envolvente, encantador e de muitas descobertas. Lá eles aprenderam como 
plantar, cuidar e colher os alimentos.

Depois de colhidas, as hortaliças foram encaminhadas para a cozinha da creche e 
utilizadas no preparo de lindas e saborosas saladas para serem consumidas pelos 
próprios alunos e professores. Tudo fresquinho e feito com muito carinho!

[FOTO]

[FOTO]

Ao realizar o projeto 
Colhemos o que Plantamos
, a 
Creche Municipal Zilka Salaberry 
demonstra a consciência de que o tema deve ser inserido na escola devido a sua 
import
ncia na promoção da sa
de
bem como na formação de valores e hábitos saudáveis.

Parabéns a toda equipe da Creche Municipal Zilka Salaberry
 por investir e promover sa
de através da alimentação e, assim, garantir a melhoria da qualidade de vida dos
seus estudantes.

Envie o seu projeto para ser publicado no Portal Rioeduca! Vamos trocar 
experiências e dividir saberes! Este espaço foi feito pra você, professor (a)! 
Utilize-o para apr

imorar sua prática pedagógica!

Professora Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca na 6
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 CRE

Twitter: @PatríciaGed

E-mail:
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

6ªcre
(247)

educaçãoinfantil
(100)

<COMENTÁRIOS>

Maravilhoso trabalho da encantadora Creche Zilka. Parabéns a toda equipe e 
abraços nos meus miudinhos! Imagino a farra que foi o plantio e a colheita. 
Lindo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Postado por 
KATIA BARBOZA
 em 23/11/2012 21:19
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Tive o prazer de conhecer a horta.A mesma feita com toda dedicação e carinho.
Parabéns à direção,professoras,agentes e principalmente as lindas crianças.
Postado por 
Patrícia Lopes
 em 23/11/2012 23:24
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 26/11/2012
<TÍTULO>
Os Cantinhos Mágicos da Aprendizagem

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

A 
Creche Municipal Espaço Livre da Criança,
 situada na Rua Laurindo Rabelo 184, bairro do Estácio, desenvolve um trabalho 
de excelência com as crianças matriculadas em sua instituição. Para Andrea, 
gestora da creche, e toda sua equipe, qualidade em educação está em primeiro 
lugar. Assim, desenvolvem projetos em que brincar e aprender estimulam os 
pequenos num cotidiano que favorece escolhas, possibilita o desenvolvimento da 
autonomia e a aprendizagem através do l
dico.

A professora Célia Márcia e as educadoras da Turma de maternal I entendem que a 
organização do trabalho pedagógico na Educação Infantil deve proporcionar à 
criança o desenvolvimento da autonomia e a capacidade de construir as suas 
próprias regras e meios de ação de modo flexíveis. Assim, criaram vários 
cantinhos na sala de atividades que propiciam aos pequeninos brincar e aprender 
ao mesmo tempo. As educadoras utilizam os espaços pedagógicos com objetivo de 
possibilitar às crianças a interação, organização pessoal, além de proporcionar 
momentos prazerosos e espont
neos.

Cantinhos Mágicos

[FOTO]

No sala de atividades, há 
vários cantinhos interessantes, enriquecedores e que despertam na turminha ainda
mais vontade de explorar, conhecer e brincar. Conheça cada um dos quatro lindos 
espaços que a criançada utiliza todos os dias:

Espaço Beleza... Belezura 

[FOTO]
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É um ambiente aconchegante, no qual as crianças podem utilizar roupas, 
acessórios e viajar no mundo da fantasia. Neste momento, representam, imitam, 
brincam de fazer compras, ir ao shopping... Se tornam mães, pais, médicos, 
astronautas e super-heróis!!!

Que delícia de comida 

[FOTO]

Neste espaço, há potinhos, panelinhas, pratinhos, talheres, copos e até mesmo um
fogão de brincadeira! Imagina só quantas comidinhas gostosas, as crianças fazem!

Cantinho da Imaginação 

[FOTO]

Neste espaço, os pequenos podem ter ao alcance das mãos: livros, revistas, 
jornais e demais tipos de material escrito. Eles 
contam, recontam 
e criam novas historinhas! Também podem desenhar, pintar e usar a imaginação! 

Quebrando a Cabeça 

As crianças adoram este ambiente, pois é repleto de 
joguinhos! Este é o espaço 
que possibilita aos alunos 
adquirirem 
noções matemáticas, socialização e integração de forma l
dica e muito criativa!

As crianças, as famílias e toda 
equipe da Creche Municipal Espaço Livre da Criança estão muito felizes com o 
sucesso deste trabalho!

Pra conhecer ainda mais os projetos dessa Escola Municipal de Sucesso,

clique no link abaixo:

http://felizespaco.blogspot.com.br/

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o 
representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe. *

Contatos:

Rute Albanita
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Professora e Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

     ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: @Rute_Albanita

[FOTO]

projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

PARABÉNS a equipe gestora e todos os funcionários, pelo belo trabalho!
Postado por 
Jose Luiz
 em 26/11/2012 14:03
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belo trabalho!!! parabéns! continuem assim
Postado por 
Fábia Orkut
 em 26/11/2012 15:18
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 29/11/2012
<TÍTULO>
Multiplicando Ações de Excelência na Educação

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

A

Escola Municipal Portugal, localizada na Avenida do
Exército 175, no Bairro Imperial de São Cristóvão, tem demonstrado a qualidade 
de seu trabalho através das ações de excelência desenvolvidas por toda equipe. O
quadro de professores e profissionais são comprometidos e dedicados, o que só 
pode resultar em sucesso na aprendizagem dos jovens alunos.

[FOTO]

Sucesso e Excelência em Educação são qualidades construídas em um processo de 
esforço coletivo, amor ao trabalho, estudo e capacitação. A gestão democrática 
tem o apoio da comunidade e os professores acreditam no potencial de seus 
alunos.

Entre tantas ações, selecionamos algumas para compartilhar com os leitores de 
nosso portal:

PRÊMIO SESI QUALIDADE NA EDUCAÇÃO 2012

[FOTO]

Dia 21 de novembro, no 
Centro de Convenções Sulmérica
, durante o Seminário 
Conecta 2012
, a Escola recebeu o 
Prêmio SESI de Qualidade na Educação 2012.

O Prêmio, uma iniciativa da FIRJAN, em parceria com o Canal Futura, premiou as 
40 escolas municipais que alcançaram os melhores resultados na conjugação de 
variáveis
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selecionadas do IDEB 2011 e IDFM- Educação 2009. Esse 
ltimo indicador utiliza dados do

Censo Escolar e leva em conta, entre vários itens, o nível de Formação do corpo 
docente que compõe as unidades escolares.

Orquestra de Vozes Meninos do Rio

[FOTO]

Mais uma vez os alunos da unidade brilharam na belíssima apresentação da 
Orquestra

     de 
Vozes Meninos do Rio
, da qual a Escola Portugal é integrante através do trabalho desenvolvido
pela professora de m
sica Marta Broxado. É realmente uma grande alegria para toda comunidade ver a 
felicidade no olhar, nos sorrisos e vozes dos estudantes!

Tr
nsito e Consciência

[FOTO]

No dia 18 de outubro, a Professora Suelane e quatro
alunas foram visitar a CCR Ponte, onde puderam conhecer um pouco do trabalho, 
além de realizarem uma bltiz Educativa na Ponte Rio-Niterói. Nessa oportunidade,
as crianças conversaram com os
motoristas e entregaram cartinhas que foram elaboradas por elas, mostrando a 
eles a import
ncia de adotar uma postura de atitudes seguras no tr
nsito.

A unidade também recebeu o espetáculo 
O BRINQUEDO DE BEBEL
, peça teatral integrante do Projeto 
Estrada da Cidadania, 
uma parceria do Grupo CCR Ponte com a nossa Coordenadoria Regional de Educação. 
O Projeto trabalhou as questões de Educação no Tr
nsito e Convivência Sustentável com o Meio Ambiente.

História e Arte: Mosaicos Romanos

[FOTO]
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As turmas do 6
 ano experimental estão estudando, neste bimestre, a história da Roma Antiga e 
sua produção cultural. Nessa perspectiva, as crianças trabalharam arte com 
mosaicos, que ganham destaque dentre tantas outras
formas de expressão da arte romana - escultura, arquitetura etc. Na sala de 
aula, os mosaicos confeccionados pelos alunos refletiram os sentimentos e 
sensações dos alunos-artistas. 

A Escola Municipal Portugal é reconhecida por ser uma escola p
blica de qualidade, e esse mês o projeto de leitura foi publicado no portal do 
MEC, demonstrando que trabalhos excelentes devem ser compartilhados com todo o 
país e com o mundo! Clique na figura abaixo, confira a publicação 
e multiplique esta ideia!

[FOTO]

Pra conhecer ainda mais os projetos dessa Escola Municipal de Sucesso,

     clique no link abaixo:

http://escolamunicipalportugal-rio.blogspot.com.br/

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o 
representante do Rioeduca em sua Coordenadoria 
e participe. *

Contatos:

Rute Albanita

Professora e Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

     ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: @Rute_Albanita

[FOTO]
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projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a equipe da Escola Portugal, merecem o sucesso por um excelente 
trabalho.  Grande abraço a todos.
Postado por 
Ines Resende
 em 29/11/2012 21:13
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 03/12/2012
<TÍTULO>
10ª CRE e FCC: Educação e Voluntariado Empresarial

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, protagonismo.

O Projeto de Voluntariado Empresarial 
Almanaque das Profissões
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 representa uma parceria muito bem sucedida da 10
 Coordenadoria Regional de Educação com a Fábrica Carioca de Catalisadores, a 
FCC S.A.

[FOTO]

A empresa, uma ind
stria química que se destaca pela tecnologia de ponta, está localizada em Santa 
Cruz, Zona Oeste do Rio de Janeiro.
 Há vários anos, ela vem realizando projetos socioambientais voltados para 
milhares de crianças e adolescentes que estudam nas escolas p
blicas municipais da região.

Em 2011, com o objetivo de mobilizar adolescentes dos anos finais do Ensino 
Fundamental, foi lançado o Projeto Voluntariado Empresarial Almanaque das 
Profissões, baseado em livro com o mesmo título publicado pela empresa dois anos
antes, com recursos da Lei Rouanet.

Segundo informações enviadas pela FCC S.A., o projeto nasceu da vontade de fazer
a diferença na educação de crianças e jovens, divulgando, simultaneamente,
o conte
do do 
Almanaque das Profissões
.

Na opinião dos alunos que participaram das palestras promovidas pela FCC 
S.A, a iniciativa da empresa alcançou seus objetivos, pois todos receberam 
informações sobre carreiras dos mercados formal e informal.

Considerando o 
Almanaque das Profissões
 como um guia voltado à orientação vocacional de estudantes do Ensino 
Fundamental e Médio e do Programa de Educação de Jovens e Adultos, a obra aborda
os diversos tipos de formação e de ingresso na universidade, apresentando 
quarenta profissões e dez pequenos negócios que podem representar grandes 
oportunidades de crescimento.

A parceria da Fábrica Carioca de Catalisadores S.A com a 10
 CRE para este projeto começou em 2011, por intermédio do N
cleo de Educação Ambiental, contando com a participação de alunos do PEJA do 
CIEP Ismael Nery e das escolas municipais Coronel Berthier, Liberdade e Princesa
Isabel (Ginásio Experimental Carioca).

No ano letivo de 2012, o n
mero de participantes foi ampliado, passando a contar com as seguintes escolas: 
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IPEG, André Vidal de Negreiros; Jornalista Carlos Castelo Branco; Gandhi; 
Joaquim da Silva Gomes; Fernando de Azevedo; Eduardo Rabelo; Álvaro Valle; 
Emiliano Galdino; CIEP Ismael Nery; Adalgisa Neri e Zélia Carolina.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Segundo dados das pesquisas com os alunos após a realização das palestras, o 
índice de satisfação foi excelente, garantindo a continuidade do projeto em 2013
com novas apresentações de voluntários da FCC S.A.

Também para o próximo ano, a Fábrica Carioca de Catalisadores S.A. pretende 
atualizar e publicar mil exemplares do 
Guia das Profissões
, além de disponibilizar o texto do livro na internet para que qualquer aluno ou
instituição interessada possa conhecê-lo.

Outra iniciativa elogiável da FCC S.A, também em benefício dos alunos, será a 
apresentação, durante as palestras, do seu Programa de Aprendizado.
 O objetivo é que
 os adolescentes com mais de 14 anos possam saber mais sobre os critérios para 
concorrer às vagas de aprendizes da Fábrica Carioca de Catalisadores
e para ter a possibilidade de participar deste processo em outras organizações 
do entorno. 

Além do Voluntariado Empresarial Almanaque das Profissões, a FCC S.A. tem 
mantido estreita parceria com a 10
CRE/SME Rio
através de iniciativas socioculturais e ambientais, nas áreas de educação, sa
de, conscientização ambiental e geração de renda.
Dentre essas iniciativas,
podemos destacar: 
Projeto Universo ao seu Redor
; 
Programa de Visitação ao Horto Florestal FCC S.A.
 e 
Projeto M
sica dá Futuro
,realizado em 2011, com vistas à sensibilização de crianças e jovens para a m
sica erudita.

Para se ter uma ideia do significado da parceria que a FCC S.A mantém com a 10
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 CRE, vale destacar que no Projeto Universo ao seu Redor, realizado juntamente 
com a Fundação Planetário/Secretaria Municipal de Cultura, foram contemplados 
5.500 alunos, de 62 escolas.
 No programa permanente da empresa para visitação ao Horto Florestal FCC S.A., 
iniciado em 2006, mais 2.600 alunos passaram a ter contato com a Educação 
Ambiental, enquanto no Projeto M
sica dá Futuro, apenas em 2011, cerca de 7.200 crianças e adolescentes puderam 
desfrutar do privilégio de acesso à m
sica erudita.

O sucesso da parceria da 10
 Coordenadoria Regional de Educação com a Fábrica Carioca de Catalisadores S.A. 
é consequência, em grande parte, do engajamento dos diretores das escolas 
envolvidas, da coordenação do N
cleo de Educação Ambiental da 10
 CRE e
da participação voluntária dos profissionais da FCC S.A, que falam sobre a sua 
ascensão profissional, dando testemunho de vida durante as palestras 
apresentadas aos alunos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Com a colaboração de Patrícia Ramon, analista de RH da Fábrica Carioca de 
Catalisadores S.A., a quem agradecemos pelo envio do release e fotos.

Sinvaldo do Nascimento Souza

     E-mail: sinvaldosouza@rioeduca.net

     Twitter: @SinvaldoNSouza

     Facebook/SinvaldoSouza

[FOTO]
tweet
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10ªcre
(292)

protagonismo
(3)

<COMENTÁRIOS>

Ficamos felizes em acompanhar esse projeto fantástico!
Postado por 
NEA 10
 em 28/12/2012 18:00
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 21/11/2012
<TÍTULO>
Escola e Comunidade

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, protagonismojuvenil, blogsdeescolas, blogsderioeducadores.
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A escola está sempre inserida em uma comunidade e com ela interage para o 
crescimento de todos. Conhecer as necessidades e potencialidades do bairro faz 
parte do processo educativo dos alunos. A professora Joice Pinter e toda a 
comunidade escolar da E. M. Levy Neves da 3
 CRE comemoraram os 30 anos da escola estreitando estes laços.

A professora Joice Pinter, de Língua Portuguesa, já vinha desenvolvendo um 
trabalho voltado para a ação dos alunos sobre os temas estudados, como vimos na 
postagem 
Protagonismo Tirando a Droga de Cena
. Com a proximidade da comemoração dos 30 anos da escola, ela propôs que os 
alunos escrevessem reportagens que mostrassem os bairros atendidos pela escola: 
Tomás Coelho e Engenho da Rainha. A partir das atividades previstas pelo caderno
pedagógico dos alunos e das pesquisas realizadas por eles, as reportagens 
retratariam os problemas do bairro, mas também a busca de soluções. A 
apropriação do bairro pelos alunos conscientiza e mobiliza uma aprendizagem 
aplicada diretamente para a vida. Confiram as melhores reportagens publicadas no
blog 
Escrevinhar pra Valer
.

[FOTO]

Esta e outras atividades foram destaque da celebração dos 30 anos da 
E.M. Levy Neves
 e marcam também a estreia do blog da escola. A exposição dos trabalhos 
realizados durante todo o ano letivo apresentou a história da escola e de seu 
entorno, suas modificações ao longo do tempo e o reconhecimento do ambiente, 
através de maquetes, artesanato e outras representações. Em toda a amostra, está
presente o resgate da relação afetiva entre aluno e escola e a valorização de um
histórico de serviços prestados neste período.

[FOTO]

Além disso, a partir das perguntas dos alunos da turma 1602 e com as imagens 
registradas por eles na escola, a professora Jo Joice elaborou o 
Game do Patrono

. É um jogo de perguntas e respostas sobre a história de Levy Neves, 
cirurgião-dentista que empresta o nome à escola. O objetivo é que o jogo possa 
ser utilizado por outras turmas para que todos conheçam mais sobre seu patrono. 
No blog da escola
, você pode encontrar a maioria das respostas e jogar 
também.
[VÍDEO]
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Em vídeo publicado no blog da escola, podemos conferir as imagens e os trabalhos
expostos na festa. Leiam também as poesias da turma 8801 da professora Solange 
sobre a marca que a escola deixa na vida de seus alunos. Comunidade e escola 
Plantando Sonhos e Colhendo Realidades
, como pretende o projeto político pedagógico desta unidade escolar, só podem 
render bons frutos.
[VÍDEO]

[FOTO]

Contate-nos

angela.freitas@rioeduca.net

twitter 
@angeladario

facebook 
Angela Regina de Freitas

[FOTO]
tweet

blogsdeescolas
(402)
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3ªcre
(223)

protagonismojuvenil
(73)

blogsderioeducadores
(64)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 23/11/2012
<TÍTULO>
Ler e Cantar na Educação Infantil

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, riodeleitores, educaçãoinfantil.

A Educação Infantil é feita de m
sica, leitura e fantasia. O EDI Padre Nelson Del Mônaco contemplou este três 
pilares em seu projeto Leitura desde cedo e... para sempre. Vamos conferir? 

Aprender na Educação Infantil não pode passar longe da ludicidade, do jogo e da 
brincadeira. A 
fantasia 
ajuda a elaborar as ações do cotidiano e a inserir a criança no mundo real sem 
deixar a imaginação de lado. A 
m
sica 
alegra e facilita a memorização e a 
leitura
 abre as portas do mundo de histórias que esperam por eles. Unir essas três 
ferramentas em um só projeto garante o prazer de aprender.

     O Espaço de Desenvolvimento Infantil 
Padre Nelson Del Mônaco tem apenas dois anos de vida e já percebeu a import
ncia de apresentar a leitura em voz alta desde a mais tenra idade. No primeiro 
semestre, as crianças ouviram histórias da turma da Mônica, lendas e parlendas e
ficaram ligados nas ações da Rio+20. A inauguração da Sala de Leitura Maurício 
de Sousa foi o ponto alto deste período e cada sala de aula foi batizada com o 
nome de um de seus personagens.
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[FOTO]

No segundo semestre, depois de vôos em tapetes, galinhas e seus ovos de ouro, 
princesas e príncipes e até o Lobo Mau foram apresentados às turminhas. Em 
outubro, o destaque é o subprojeto 
Leitura através da M
sica
. As cantigas de ninar, de roda e os jogos musicais se transformaram em 
livrinhos musicais. As crianças leram as canções e ilustraram em grandes livros 
que eles próprios podem folhear e reler. As cantigas tradicionais foram cantadas
e dramatizadas e tornaram-se parte da rotina deles.

[FOTO]

O trabalho continua. Está prevista a leitura crítica da fábula 
A Cigarra e A Formiga
, uma ótima oportunidade para que os alunos soltem a sua imaginação. O EDI Padre
Nelson Del Mônaco está iniciando sua vida pedagógica com a leitura como guia. 
Com certeza, o objetivo de que seus alunos 
tornem-se cidadãos capazes de conviver socialmente de forma saudável
 tem tudo para ser atingido. O blog também é recém-nascido, mas já podemos 
conferir as atividades realizadas por eles. Acessem e conheçam o empenhado 
trabalho dessa equipe.

[FOTO]

Contate-nos

angela.freitas@rioeduca.net

twitter 
@angeladario

facebook 
Angela Regina de Freitas

[FOTO]
tweet
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3ªcre
(223)

riodeleitores
(165)

educaçãoinfantil
(100)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 21/11/2012
<TÍTULO>
Você Sabe se Comportar em Sala?

<TAGS>
Tags: 
protagonismojuvenil.

Na escola, costumam ocorrer alguns problemas devido à falta de boas maneiras. 
Para evitá-los, devemos seguir 
algumas regras de boa convivência
.

[FOTO]

O bom senso deve nos acompanhar em qualquer circunst
ncia e lugar de nossa vida. 
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 A situação, desta vez, refere-se às regras de convivência e ao modo como nos 
relacionamos uns com os outros.

Dentro da escola, embora muitas vezes pareça tudo tranquilo e harmonioso, 
ocorrem diversos inconvenientes originados a partir da ausência de boas 
maneiras. Para evitá-los seguem algumas dicas de como se comportar dentro da 
escola:

Dirigir-se às pessoas sempre de forma educada, utilizando termos como: 
com licença
, 
por favor
, 
obrigado
 e 
desculpe
;

Cumprimentar os professores, funcionários e colegas ao chegar e quando se 
retirar;

Tratar com respeito todas as pessoas, independentemente da idade ou do cargo;

Não tocar em objetos alheios dispostos sobre a mesa sem a devida autorização do 
dono;

Ter pontualidade nos horários pré-estabelecidos;

Respeitar as normas da escola, como uso dos uniformes, entre outras;

Não é recomendável, em sala, ter atitudes como pentear o cabelo, pintar unhas, 
usar o celular;

Procurar se relacionar de forma harmoniosa com colegas, professores e 
funcionários da escola;

Não entrar em conversas alheias, a não ser que seja convidado;

Evitar pegar objetos emprestados (caneta, lápis, borracha, livro etc.), porém, 
se o fizer, não se esqueça de devolver;

Não interromper a aula dos professores para conversar assuntos desnecessários.

Para aprender é preciso que a escola mantenha um clima de bem-estar. A boa 
convivência num mesmo espaço exige normas que precisam ser compreendidas e 
respeitadas por todos. Por isso, não custa nada seguir essas pequenas dicas.

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal

e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail: 
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mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
tweet

protagonismojuvenil
(73)

<COMENTÁRIOS>

Excelente matéria. tenho acompanhados suas postagens e estou achando os temas 
fantásticos.Parabéns.
Postado por 
MONICA FONSECA
 em 21/11/2012 16:43

Olá Adorei as dicas. Sempre construo regras com meus alunos no inicio do ano, 
mas durante vamos recordando e colocando outras. Uma boa aula depende muito do 
comportamento dos alunos e do professor.
Postado por 
Cris Chabes
 em 24/11/2012 14:00
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Estas atitudes são fundamentais na vida saudável da Escola e cabe a nós 
educadores trabalhar estes valores.  Parabéns pela postagem!
Postado por 
Ana Márcia da Silva Vieira
 em 25/11/2012 10:05

Procure chegar sempre no horário, evitando muitas faltas;Sente-se com boa 
postura, olhando sempre para frente;Cuide da higiene da sua carteira, não as 
rabiscando em hipótese alguma;Levante a mão para falar ou perguntar algo ao 
professor(a). Mostre interesse nas aulas e participe sempre que possivel, 
expressando suas opiniões;Não deixe para fazer os trabalhos na última hora...
Postado por 
Helena(by troia)
 em 30/04/2013 18:36
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 26/11/2012
<TÍTULO>
Os Benefícios do Esporte Para as Crianças

<TAGS>
Tags: 
família, educaçãofísica.

Pela crescente exposição na mídia, cada vez mais crianças e jovens passam a 
praticar exercícios que melhoram a condição física, trazem bem-estar, combatem o
sedentarismo e a obesidade infantil.

[FOTO]

Os esportes têm um papel fundamental na formação de crianças e jovens, pois 
desenvolvem conhecimentos, habilidades, valores e posturas que contribuem para 
um crescimento saudável e para a formação da cidadania.

Nesse sentido, cabe aos pais, desde cedo, incentivar seus filhos na prática de 
atividades físicas.

Entre os esportes mais indicados para os jovens está a Natação, pois é a 
atividade mais completa que existe. Trabalha o sistema respiratório, melhora o 
desenvolvimento motor, o equilíbrio e a postura. Sendo também indicada para 
crianças alérgicas e asmáticas.

Já os esportes como Vôlei, Futebol e o Basquete desenvolvem o aspecto 
psicológico, auxiliando a trabalhar em equipe, a conviver com os diferentes 
tipos de personalidades, aprender a perder e a ganhar.

O Judô e o Caratê trabalham muito a disciplina. São esportes individuais e 
altamente técnicos. Nem sempre o mais forte vence. A mentalização e a 
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concentração são muito trabalhadas nessa modalidade.

Além de todos os benefícios citados com a prática de esportes, os pais devem 
saber o que os seus filhos poderão aprender:

Os valores da sa
de. Através da prática esportiva, os jovens acabam adotando um estilo de vida 
mais saudável;

O valor da cooperação. As atividades de equipe só conseguem atingir os objetivos
quando todos unem esforços em torno de um projeto comum;

O valor da amizade. A prática favorece a possibilidade de fazer amigos;

O valor da derrota. O esporte ensina as crianças a compreenderem que a vida se 
faz de sucessos e insucessos. E que é importante aprender com os insucessos que 
vão surgindo ao longo da vida e que a derrota contabiliza também como uma grande
vitória, mediante as novas experiências.

Algumas práticas esportivas já se encontram inseridas no planejamento das 
escolas da Rede P
blica :

http://www.rioeduca.net/blogViews.php?bid=14
id=2603

http://www.rioeduca.net/blogViews.php?bid=14
id=2845

http://www.rioeduca.net/blogViews.php?bid=17
id=2803

Porém, antes de iniciar a prática de qualquer esporte, é necessária a 
autorização médica, sendo esta, emitida através de atestado comprovando que seu 
filho está apto a praticar a modalidade.

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal 

e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
tweet
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educaçãofísica
(30)

família
(2)

<COMENTÁRIOS>

Muito bom , os esportes ajudam muito , principalmente na disciplina !
Postado por 
Marie Mariah
 em 26/11/2012 19:20

O esporte é importante para a saúde e para o bem-estar do ser humano. Para a 
criança pode ser um fator fundamental de desenvolvimento, desde que contribua de
forma positiva para o seu físico e para a sua mente. 
Postado por 
Helena(by troia)
 em 30/04/2013 06:02
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 28/11/2012
<TÍTULO>
Como Superar o Nervosismo na Hora das Provas
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<TAGS>
Tags: 
protagonismojuvenil.

Em fração de segundos, você esqueceu tudo. A caneta não fica parada em sua mão, 
que está suada e trêmula. Suas pernas incontroláveis, seu coração a mil, 
adrenalina lhe vencendo e o famoso nervosismo supera tudo mais uma vez. O que 
fazer para contornar essas sensações?

[FOTO]

E ao sair da sala de aula, após a prova, você volta à tranquilidade. Mas é aí 
que retorna à consciência e percebe quantos erros cometeu, pois não conseguiu 
parar para pensar nas questões.

Diante disso, você até se pergunta: 
E agora? O que fazer para vencer toda essa ansiedade?

Confira algumas dicas capazes de ajudar você a manter o equilíbrio necessário 
para realizar as provas:

Para diminuir o nervosismo e a ansiedade, tranquilize a mente. Aquilo em que 
você foca sua atenção se torna maior se você visualizar muito a dificuldade que 
terá para fazer a prova. É bem possível que aumente a tensão de tal modo que 
questões fáceis pareçam impossíveis. Por isso, mantenha o foco nas questões, e 
não em sua capacidade de resolvê-las ou não;

Comece a ver a prova como algo agradável, visualize-se calmo e tranquilo;

Outro passo para se livrar do nervosismo é a consciência de que você está 
preparado. O processo preparatório deve ser constante e o aprendizado, a cada 
dia enriquecido. Tendo a convicção de que está reformulando e ampliando seus 
conhecimentos, você terá maiores chances de manter a calma;

Procure começar pelas questões que você já sabe responder. Esse hábito faz com 
que sua autoconfiança seja restaurada aos poucos no momento de tensão provocada 
pela circunst
ncia da avaliação; 

Busque relaxar bastante nas horas que antecedem o momento de fazer as provas. 
Quanto mais o seu corpo e mente entrarem em descanso, maior será a possibilidade
de controlar a ansiedade;

Não existem grandes segredos para a manutenção da serenidade enquanto se 
trabalha nas respostas de uma prova. O que existe é a necessidade de se pôr em 
prática aquilo que teoricamente sabemos que é o ideal.

Na hora 
daquela 
prova, portanto, é importante que você permaneça atento, concentrado e tendo 
consciência de que houve um preparo precedente.
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Uma boa prova e sucesso sempre!

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal

e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
tweet

protagonismojuvenil
(73)

<COMENTÁRIOS>

legal  isso  gostei  na  hora  da  prova  eu  vou  me  concentrar  e  sem  
nervozissimo   tomar  contar  de   mim  bjs  e  valeu
Postado por 
andre   luiz
 em 28/11/2012 10:36
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Adorei as dicas , a melhor coia é relaxar rsrs !
Postado por 
Marie Mariah
 em 30/11/2012 10:01

Vou aproveitar as dicas para esse final de semana rs , beijo querida !
Postado por 
Marie Mariah
 em 30/11/2012 10:17

É imprescindível manter a calma e a concentração desde o início da prova. Cada 
pessoa tem uma maneira própria de se organizar e fazer uma prova.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 30/04/2013 06:04
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 03/12/2012
<TÍTULO>
Mentiras e Verdades na Infância.

<TAGS>
Tags: 
família.

Os pais devem estar atentos às diferenças entre o que é fantasia e mentira na 
inf
ncia.

[FOTO]

A imaginação infantil parece não ter limites: amigos invisíveis, histórias 
fantásticas, aventuras narradas em detalhes que parecem reais. E é importante 
que seja assim. Afinal, a fantasia é parte essencial do desenvolvimento humano e
deve permanecer conosco, ainda que aos poucos vá cedendo espaço cada vez maior à
realidade.

Mas como identificar entre o que é fantasia e o que é mentira? E o que fazer? 
Como lidar com as mentiras das crianças?

Estar atento ao comportamento das crianças é fundamental para que os pais 
identifiquem a mentira e saiba lidar com ela.

Normalmente, as crianças maiores mentem por temer repreensões e castigos, para 
fugir das suas responsabilidades, chamar a atenção dos pais ou melhorar a 
autoestima.
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Se a criança, na fase pré-escolar, traz um material escolar estranho e diz que 
uma amiguinha lhe deu de presente, confirme se essa história é real. Se não, 
diga à criança que aquilo não é seu e que não lhe foi dado, fazendo-a devolver 
em seguida.

Outro motivo que pode levar as crianças a mentir é o exemplo dos pais. Se os 
pais mentem, ela acabará achando natural e ficará sujeita a fazer isso.

A criança deve sentir que ao contar a verdade terá a admiração dos pais, 
professores e amigos, que a mentira tem 
perna curta
 e logo será descoberta e desaprovada pelos mesmos.

Broncas severas ou castigos podem levar a criança a mentir mais vezes, para não 
receber novamente esse tipo de punição.

Mostrar os benefícios da verdade e os prejuízos que a mentira traz para a 
própria criança e para as outras pessoas é o melhor caminho.

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal 

e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Muitas vezes, a criança faz uso da fantasia e da mentira para encobrir situações
problemáticas para ela, como a separação dos pais, ou a chegada de um irmão
Postado por 
Helena(by troia)
 em 30/04/2013 06:07
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 05/12/2012
<TÍTULO>
Sarau na Escola Municipal Emiliano Galdino

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, maratona escolar, evento.

O sarau está na moda. O evento cultural muito comum no século XIX, cujas origens
remontam ao ano de 1522, vem sendo redescoberto e reeditado pelo caráter de 
inovação, descontração e satisfação proporcionado aos participantes.

A Escola Municipal Emiliano Galdino, da 10
 Coordenadoria Regional de Educação, apresentou pela terceira vez o Sarau 
Poético que neste ano prestou homenagens aos escritores Jorge Amado e Ariano 
Suassuna e ao Rei do Baião, Luiz Gonzaga.

Luiz Gonzaga e Jorge Amado foram homenageados pelo ano do centenário de 
nascimento.
O escritor Ariano Suassuna, que completou 85 anos de vida no dia 16 de junho, 
foi o nome escolhido pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro na 
Maratona Escolar, em parceria com a Academia Brasileira de Letras.

[FOTO]
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O sarau
inicialmente era realizado em casas particulares onde as famílias se reuniam ao 
redor do piano, do cravo ou de qualquer outro instrumento musical para a prática
de manifestações artísticas, declamações, danças e leitura de livros.
O sarau da Escola Municipal Emiliano Galdino, mesmo com características 
diferentes daquelas do século XIX, reuniu as famílias dos alunos que 
prestigiaram o evento.

Também não faltou a boa m
sica, cantada e tocada pelos alunos com o apoio das professoras do Segundo Turno
Cultural que é um projeto da Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a 
Secretaria Municipal de Educação.

Na reedição do Sarau Poético da Escola Municipal Emiliano Galdino, que aconteceu
na tarde do dia 5 de novembro de 2012, 
Dia Nacional da Cultura
, houve concurso de poesias contando com a participação de 23 alunos, do 5
 ao 9
 ano.

Foi muito bem escolhida, a data para a realização do III Sarau Poético.
 Dia em que comemora no Brasil o 
Dia Nacional da Cultura
 álém do aniversário do jurista, jornalista e escritor Rui Barbosa, brasileiro 
natural da Região Nordeste, como Ariano Suassuna, Jorge Amado e Luiz Gonzaga.

[FOTO]

[FOTO]

Da turma 1501,
participaram os alunos: Amanda Muniz; Gabriel Sanderval; Pedro da Conceição e 
Hudson.

O 6
 ano foi representado pelas alunas Carolyne Bastos, da turma 1603 e Marcyele, da
turma 1604.

O aluno Luís Felipe, da turma 1702 foi o representante do 7
 ano, e a aluna Quézia, da turma 1901, representou o 9
 ano.

O oitavo ano foi o que contou com o maior n
mero de alunos participando do concurso de poesias. Pela turma 1801 se 
inscreveram Adriele Cristine; Ana Caroline; Ana Carolina; Francisco Antônio; 
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Francisco Bruno; Jesiel; Layla e Nathália Sant
Ana. A turma 1802 foi representada pelos alunos: Ana Beatriz; Ester; Milena 
Souza; Rabesh; Silvia Garcia e Victor Norte, a aluna Jéssica de Souza 
representou a turma 1804.

Com o poema intitulado 
Sanfoneiro nordestino
, em homenagem a Luiz Gonzaga, o Rei do Baião,
o aluno Pedro da Conceição Ribeiro de Souza, da turma 1501, obteve o primeiro 
lugar no concurso de poesias da Escola Municipal Emiliano Galdino.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Em segundo lugar, destacou-se a aluna Amanda Cardoso Muniz de Andrade, também da
turma 1501, com o poema intitulado 
Salve Luiz
, lembrando que, além do baião, Luiz Gonzaga também foi intérprete de xote e 
xaxado.

O escritor paraibano Ariano Suassuna teve a sua biografia e obra lembradas pela 
aluna Sílvia Garcia Rangel, da turma 1802, com o poema intitulado 
Obras de Ariano
, classificado em 3
 lugar no concurso realizado pela Escola Emiliano Galdino.

Sinvaldo do N. Souza, professor representante do Rioeduca na 10
 CRE.

     E-mail: sinvaldosouza@rioeduca.net

     Twitter: @SinvaldoNSouza

     Facebook.com/SinvaldoSouza

[FOTO]
tweet
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10ªcre
(292)

evento
(29)

maratona escolar
(1)

<COMENTÁRIOS>

Muito obrigado, meu querido amigo. Espero sempre poder ratificar tão belas 
palavras.
Postado por 
Átila Hernandes Lourenço
 em 05/12/2012 09:47

Que maravilha de evento!!! Parabéns à Escola e ao Sinvaldo pela cobertura para o
blog!
Postado por 
Erika Ferraz Ueoka Machado dos Santos
 em 05/12/2012 15:33
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 16/11/2012
<TÍTULO>
Resultado da 1ª etapa do processo de seleção do GEO

[FOTO]

Resultado da primeira etapa do processo de seleção para professores do Programa 
Ginásio Experimental Olímpico

Atenção: A segunda etapa acontecerá no dia 24/11/2012, às 8h.

Endereços:

Os professores selecionados para a E. M. Félix Mielli Venerando (Caju) e E. M. 
Juan Antônio Samaranch (Santa Teresa) 
realizarão a 2
 etapa na Rua Marcel Proust, 201, anta Teresa (GEO Santa Teresa).

Os professores selecionados para a E. M. Doutor Sócrates realizarão a 2
 etapa na Rua Bidu Sayão, s/n
, Pedra de Guaratiba. VO Pedra de Guaratiba

Confira o resultado:

Informamos que o não comparecimento à 2
 etapa 

incidirá na desclassificação do candidato.

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Gostaria de saber em que consistirá a segunda etapa de seleção para o GEO visto 
que sou de inglês e fui selecionada. Devo levar algum documento?
Postado por 
Danielle da Motta Corrêa da Silva
 em 16/11/2012 23:16

No que consiste a segunda etapa para o GEO, não tive acesso ao edital e não sei 
como será
Postado por 
Sérgio de Carvalho Sampaio
 em 17/11/2012 11:56

GOSTARIA DE SABER SE A CLASSIFICAÇÃO/RESULTADO DO GEO (ILHA DO GOVERNADOR) AINDA
VAI SAIR OU JÁ ESTÁ INCLUSO NA RELAÇÃO QUALQUER UMA UNIDADE?
Postado por 
CARLOS HENRIQUE REGO GONÇALVES
 em 18/11/2012 21:01
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 10/12/2012
<TÍTULO>
Eco design como proposta para um mundo melhor

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, pet, extensividade.

Jean Piaget é citado na abertura do projeto. Segundo as palavras do epistemólogo
suíço, 
a principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas 
novas, não simplesmente repetir o que outras gerações já fizeram.
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Fazer coisas novas, inovar, ser capaz de renovar, de introduzir novidades,
 de fazer algo como não era feito antes e
de restaurar são as propostas do projeto do Polo de Educação pelo Trabalho 
Fernando de Azevedo, sempre visando a
um mundo melhor.

Para que o mundo seja melhor, o projeto Eco design considera que o seu primeiro 
objetivo é
despertar a necessidade de cuidar do nosso Planeta

A preocupação com o Planeta começa a partir da atitude de cada um.
Na avaliação dos alunos integrantes do projeto,
os pressupostos fundamentais para isso são a participação, a assiduidade, a 
organização, a responsabilidade, a criatividade, as habilidades e a socialização
.

Os resultados têm sido positivos. 
As oficinas do Eco design começaram no mês de agosto.
Os alunos inscritos foram incentivados a repensar o conceito de 
lixo
 e a desenvolver novos produtos utilizando resíduos secos fornecidos pelo 
Banco Verde
.

[FOTO]

Conforme já publicamos aqui no Portal do Rioeduca, o 
Banco Verde/Bazar Verde
, também de iniciativa da professora Maril
cia Galvão Ferreira da Silva, recebeu o prêmio do PINCE 2009 (Programa Inovar 
para Crescer, da Associação Comercial do Rio de Janeiro) e do 
Aprender e Ensinar Tecnologias Sociais
, em 2010, da Fundação Banco do Brasil.

Do Projeto 
Eco design: proposta para um mundo melhor
, estão participando as alunas Thamires Teixeira, Laila, Lidiane Rita, Ana 
Carolina Lisboa e Laysa Barroso, todas orientadas pela professora Maril
cia Galvão.

De acordo com as informações estampadas no banner do projeto, a meta é 
desenvolver produtos originais, 
teis, funcionais e de bom gosto.

Página 3480



RIOEDUCA 2
Também pelo banner, pode-se entender que design ecológico ou ecodesign é o 
termo para uma crescente tendência mundial nos campos da arquitetura, engenharia
e design em que o objetivo principal é desenvolver produtos, sistemas e serviços
que reduzam o uso de recursos não-renováveis e/ou minimizem o seu impacto 
ambiental,
se tornando amigáveis para o meio ambiente.

Além de difundir a inovação na Escola Municipal Fernando de Azevedo, onde está 
localizado o Polo de Educação pelo Trabalho, o projeto Eco design incentiva a 
prática dos 3 R
s (reduzir, reaproveitar e reciclar), agregando valor aos materiais 
reaproveitáveis, difundindo o conceito de empreendedorismo.

Tudo isso tem resultado em
in
meras ações e iniciativas que comprovam o protagonismo dos alunos participantes.
 Um dos casos
foi a
Mesa do Conhecimento
 cuja denominação teve origem por ter sido a mesa confeccionada com livros 
didáticos de anos letivos anteriores que a escola seriam descaratdos pela 
escola.

A 
Mesa do Conhecimento
 foi uma das atrações do Festival de artes, cultura e esportes, realizado no 
Centro Cultural Municipal de Santa Cruz Dr. Antonio Nicolau Jorge, atualmente 
pertencente à SME Rio.

Para apresentar e divulgar o Projeto 
Eco design
, que tem como subtítulo 
Educação na construção da sustentabilidade
 e conta com patrocínio do 
Banco Verde/Bazar Verde
, foi produzido um conjunto de slides em Power point com a seguinte frase 
conclusiva: 
Reciclar é se reformar. Mudar por prazer é mudar para renascer.

A frase, de autoria da psicóloga Jovana Lídia Bernardi aparece no Blog 
http://doeseusorriso.blogspot.com.br/ e foi compartilhada pela professora Maril
cia Galvão, responsável pelo projeto Eco design, pela sua colaboradora, 
professora Ivana Cristina e pelos alunos André Lucas, Aryane dos Anjos, 
Karollyne Irineu, Julyana Oliveira, Felipe Roberto, J
lio César, Cássio Vieira, Gabriele Sales, Izabele Sales, Vitória Rosa, Thalia 
Eiras, Luana Giannini, Laís Silva, Rafaela Paulino, Ana Carolina e Lucas 
Andrade, conforme listagem constante do Power point.

Página 3481



RIOEDUCA 2

[FOTO]

[FOTO]

Os trabalhos produzidos a partir do projeto comprovam que os alunos do Polo de 
Educação pelo Trabalho Fernando de Azevedo passaram a perceber que a natureza 
por si só não gera resíduos, que o 
lixo
 deve ser visto com novos olhares e que é possível desenvolver produtos a partir
de resíduos secos.

[FOTO]

Estimulando a criatividade, incentivando a busca de novas formas de fazer o que 
já existe, desenvolvendo a percepção das necessidades dos outros e instigando a 
procura do belo no dia-a-dia, o projeto Eco Design do Polo de Educação pelo 
Trabalho está concorrendo ao Prêmio PINCE 2012, do Programa Inovar para Crescer,
da Associação Comercial do Rio de Janeiro.
Nós do Rioeduca estamos torcendo para mais uma conquista da professora Maril
cia e dos seus alunos.

Agradecimentos do Rioeduca à professora Maria Beatriz Loureiro de Macedo, pelo 
envio das fotos e texto do projeto Eco design.
Leia também:

O Banco Verde do PET Fernando de Azevedo

http://www.rioeduca.net/blogViews.php?bid=14
id=2332

Educação pelo Trabalho na Escola Municipal Fernando de Azevedo, da 10
 CRE

http://www.rioeduca.net/blogViews.php?bid=14
id=1275

BLOG DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO DE AZEVEDO - 10
 cre

http://www.rioeduca.net/blogViews.php?bid=14
id=790

Sinvaldo do N. Souza, professor representante do Rioeduca na 10
CRE

     E-mail: sinvaldosouza@rioeduca.net
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     Twitter: @SinvaldoNSouza

     Facebook.com.br/SinvaldoSouza

[FOTO]
tweet

10ªcre
(292)

pet
(8)

extensividade
(7)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
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[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 12/12/2012
<TÍTULO>
Maratona de Histórias no CIEP Barão de Itararé

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, rio, uma cidade de leitores, maratona de histórias.

     Twitter: @SinvaldoNSouza

     Facebook.com.br/SinvaldoSouza

[FOTO]
tweet

10ªcre
(292)
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rio
(19)

uma cidade de leitores
(5)

maratona de histórias
(4)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pelo trabalho! Saudades dessa escola...
Postado por 
Fabiana
 em 12/12/2012 22:21

Foi um momento mágico e gratificante. Adorei o reencontro
Postado por 
Aneize
 em 13/12/2012 15:15

Adorei a iniciativa do evento.Parabéns!!!! Saudades de toda equipe.
Postado por 
Ana Cristina Gomes
 em 13/12/2012 15:18

Importante demonstrar o trabalho de qualidade desenvolvido pela equipe do Barão
Postado por 
Leticia Brandão
 em 13/12/2012 15:25

Parabéns a todos que contribuíram  para esse maravilhoso evento!!!!!
Postado por 
Maria Angela
 em 13/12/2012 15:29

VALEU O ESFORÇO DE TODOS. FOI UM DIA MARAVILHOSO PRINCIPALMENTE PARA AS NOSSAS 
CRIANÇAS.OBRIGADA PELA POSTAGEM.
Postado por 
ROSÂNGELA ELIAS DOS ANJOS FRANÇA
 em 13/12/2012 21:50

É muito bom saber que vcs envolveram toda a comunidade escolar no trabalho de 
leitura e emoção!Parabéns!
Postado por 
Maria Cristina
 em 13/12/2012 23:05

O CIEP Barão de Itararé sempre dando um show  na Educação Pública. Sempre 
perfeito nos seus trabalhos pedagógicos! Parabéns para toda equipe!
Postado por 
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Helena (by troia)
 em 20/01/2013 19:37

 OLÁ ME CHAMO WANDERSON FUI ALUNO DESTA MARAVILHOSA ESCOLA AGORA MORO NA EUROPA 
E QUERIA MUITO SABER DAS PROFESSORAS ANTIGAS DESTA ESCOLA FUI ALUNOS DE VARIAS 
AMEI TDS! + LEMBRO MUITO MUITO DAS MINHAS ULTIMAS MARTHA MARIA TELLES E KÁTIA 
FORAM 2 PROFESSORAS QUE MARCARAM MINHA VIDA E DE OUTROS ALUNOS DE CERTEZA SE 
PUDEREM ME AJUDAR FICO MUITO GRATO OBRIGADA DESDE JÁ.WANDERSON CELIO DA SILVA 
CONCEIÇAO
Postado por 
wanderson celio da silva conceiçao
 em 12/09/2013 19:53
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 27/11/2012
<TÍTULO>
Mestre Vitalino - A Arte do Cotidiano

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescola.

A professora Carla Medeiros Brum da E. M. Atenas, uma das Unidades Escolares da 
9
 CRE, após uma aula passeio com a turma 1304 ao Museu Casa do Pontal, 
desenvolveu o Projeto 
Brasil, um país multicultural - contribuição do povo brasileiro através da arte 
do cotidiano
.

[FOTO]

Professora Carla Brum e a Turma 1304

Vitalino Pereira dos Santos, Mestre Vitalino, se consagrou com sua arte de fazer
bonecos em Caruaru, onde nasceu, em 1909. Ele usava o barro para se comunicar 
com o povo, já que não conhecia o mundo da escrita e da leitura. Fez da sua arte
um movimento de representação da sociedade da época através do relato fiel do 
cotidiano.

[FOTO]

Um homem simples, de vida economicamente difícil, não deixou de representar a 
sua história para o mundo. Esse paralelo foi mostrado para os alunos já que eles
também precisam potencializar suas próprias habilidades e competências para 
transformarem a sua realidade - assim como fez Mestre Vitalino ao desenvolver 
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sua habilidade artística.

[FOTO]

[FOTO]

É nessa vertente que a escola tem um papel fundamental: mostrar a realidade e 
capacitar os alunos a fim de contribuírem para uma sociedade melhor, mais justa 
e igualitária.

Na escola, além de assistirem ao documentário sobre o Mestre Vitalino, algumas 
obras foram reproduzidas com massa de modelar, assim como foram ampliados os 
conhecimentos a respeito da vida e obra do artista através de pesquisa em grupo.
Colocando a mão no 
barro
 quer dizer, na massinha de modelar...

[FOTO]

Releitura da vida cotidiana em homenagem a Mestre Vitalino.

BRINCADEIRAS INFANTIS

[FOTO]

TRABALHO: VIOLEIRO, CASA DE FARINHA, VENDEDOR

[FOTO]

EMOÇÕES: RELAÇÕES FAMILIARES E MORTE

[FOTO]

Textos produzidos em sala pelos alunos, a partir da proposta:

     Desenhe e escreva, use a sensibilidade e
a imaginação e seja também um artista.

[FOTO]

Os textos selecionados mostram a pluralidade acerca da obra figurativa que tem 
como representante Mestre Vitalino. Os textos foram colocados na íntegra, com 
seus erros ortográficos para evidenciar uma prática pedagógica pautada na 
coerência de buscar no dia a dia a construção de uma educação significativa e 
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com qualidade. Em que o erro faz parte do processo e é através dele que 
crescemos e desenvolvemos nossas potencialidades. Afinal, as práticas de leitura
e escrita precisam ter significado para quem escreve, pois nada adiantaria se os
educandos não refletissem sobre sua escrita e reproduzissem textos mec
nicos desprovidos de significados e significantes.

O livro 
Mestre Vitalino
 de André Neves, editora Paulinas, faz parte do acervo da Sala de Leitura e é 
perfeito para produção textual e enriquecimento sobre a cultura nordestina.

[FOTO]

[FOTO]

Visite o Museu Casa do Pontal e descubra a arte de um povo simples que se 
reinventa através de suas obras. Para mais informações acesse 
www.museucasadopontal.com.br
.

Acesse esse e outros projetos no 
Blog da E. M. Atenas

Venha participar você também deste espaço.

Compartilhe conosco uma atividade que a sua escola realizou.

Contatos da Representante da 9
 CRE:

     Prof
 Márcia Cristina Alves

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

     Tel.: 94420157

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

blogdeescola
(73)

<COMENTÁRIOS>

Lindo! Parabéns a professora Carla e aos alunos da turma 1304, que como Vitalino
mostram o poder de superação, da força de vontade para transformar o cotidiano 
na eterna arte de viver os sonhos.
Postado por 
maria
 em 27/11/2012 07:28
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 29/11/2012
<TÍTULO>
Novembro de Artes na Creche Emílio

<TAGS>
Tags: 
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9ªcre, blogdeescola, artes.

A Creche Municipal Emilio Ibrahim Lázaro Jubram Dib da 9
 CRE vem desenvolvendo, ao longo do ano, o Projeto 
De Onde venho, de onde vem?
 e neste mês de novembro foi a vez das Artes.

[FOTO]

O 
Blog da Creche Emílio
,
no mês de novembro, caprichou
na divulgação do
seu Projeto, com muita alegria e entusiasmo dos pequenos artistas. Vamos 
conferir na postagem das professoras 
Fernanda, Talita, Maria Aparecida, Amanda, Adneia, Patrícia, Kátia, Andreia e 
Jaqueline.

Dando continuidade ao nosso 
Projeto 
De Onde venho, de onde vem?
, 
chegamos a uma das mais importantes áreas que é sem d
vida as ARTES. Neste conglomerado de títulos (Pintura, Literatura, Poesia, 
Musica etc.) e em muitas outras formas é que abordaremos a M
SICA.

Estudos apontam que a influência positiva da m
sica é significativa e consistente em todos os aspectos do desenvolvimento e em 
todos os estágios da vida. Mas, nos pequeninos, seu impacto pode ser mais 
marcante. Nessa perspectiva, é necessário criar condições e possibilidades de 
percepção, de criação, de expressão e de comunicação musical para essas 
crianças, respeitando a maneira como eles interagem com o universo sonoro, 
devendo ser o fundamento das propostas de musicalização para crianças do 
berçário ao maternal.

Da conversa informal, com explicações sobre o que iremos ouvir, até a escolha do
instrumento, torna-se um caminho onde, além de aguçar os canais de percepção, 
incentiva sobretudo, a sua interação ativa com a m
sica, abrindo espaços para as experimentações infantis.

[FOTO]

Vivenciar entre Mozart, Vinícius de Moraes, cantigas folclóricas, m
sicas cantadas pelas professoras no dia-a-dia significa possibilitar, de forma l
dica, o contato com a m
sica por meio do canto, da dança, tocando instrumentos e até mesmo apreciando 
todas essas sonoridades. Estas vivências proporcionam momentos de intensas 
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explorações, percepções e experimentações individuais e coletivas, necessárias 
ao desenvolvimento. Em um desses momentos, nossas crianças do Maternal II se 
deliciaram com Mozart e não perderam o ritmo.

[FOTO]

As crianças vivenciam e demonstram seus sentimentos com o corpo inteiro: se 
estão alegres, pulam, correm e brincam sempre com muito barulho. Se estão 
tristes ou são tímidos, encolhem-se e sua expressão corporal é reveladora do que
sentem.

Wallon, em seus estudos, nos lembra que a criança pequena utiliza seus gestos e 
movimentos para apoiar seu pensamento, como se este se projetasse em suas 
posturas.

O movimento é uma linguagem que comunica estados, sensações, ideias: O CORPO 
FALA.

     Deste modo cabe falar sobre a import
ncia de levar as crianças a apreciar as danças tanto como forma de arte como na 
vida. 

[FOTO]

A dupla do projeto Playando, os educadores 
André e Munique,
estão fazendo um belíssimo trabalho. Com apresentação do Funk, do Forró, do 
Samba com suas jogadas de pernas, da Dança de Roda. O exemplo de 
Tio André 
com a 
Prof
 Jaqueline 
deu motivo para 
Izaque 
dançar com 
tia Munique
.

[FOTO]

Em todas as turmas, a alegria foi contagiante e o recado foi dado: 
Dança é a 
nica arte na qual nós mesmos somos o material de que ela é feita
.
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[FOTO]

A m
sica sempre está com eles! Nossos pequenos do 
Maternal 1 C
 se divertiram durante a confecção de chocalhos e tambores. Nosso projeto está 
indo de vento em popa!

[FOTO]

Ainda em relação às Artes, vamos explorando novas formas de desenhar... As 
crianças do 
Maternal 1 B 
perceberam que podemos fazer desenho com carvão e sujar as mãos após fazer a 
arte! Eles adoraram!

[FOTO]

Inspirações e produções artísticas... Vincent Van Gogh, Romero Britto, Auguste 
Renoir, Augusto Rosa, C
ndido Portinari, Salvador Dalí. Nossos pequenos tiveram contato com esses e 
outros artistas e se inspiraram junto com suas professoras e produziram grandes 
obras-primas. Perceberam que não só artistas renomados criam grandes obras!

[FOTO]

A turma do 
Maternal 1 B
 se inspirou no quadro de Van Gogh 
O Jardim Branco
 e produziram uma linda tela.

E o
Projeto continua! Para conferir o que ainda vem por aí é só acessar o 
BLOG da CRECHE EMÍLIO
.

Parabéns à equipe da C. M. Emilio Ibrahim Lázaro Jubram Dib pelo belo trabalho 
que vem desenvolvendo!

Venha participar você também deste espaço. 

Compartilhe conosco uma atividade que a sua escola realizou.

Contatos da Representante da 9
 CRE:

     Prof
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 Márcia Cristina Alves

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

     Tel.: 94420157

[FOTO]
tweet

9ªcre
(227)

blogdeescola
(73)

artes
(14)

<COMENTÁRIOS>
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Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 14/12/2012
<TÍTULO>
Jane e May, Uma Viagem pela Olimpíada de Língua Portuguesa

<TAGS>
Tags: 
5ªcre.

No mês de novembro, Jane Nunes e Mayara Dias Martins, respectivamente professora
e aluna da Escola Municipal 05.14.024 Almirante Newton Braga de Faria, foram a 
São Paulo receber a premiação dos semifinalistas da Olimpíada de Língua 
Portuguesa Escrevendo o Futuro, edição 2012.

Por uma iniciativa do Ministério da Educação e
Cultura (MEC) e da Fundação Ita
 Social, com coordenação técnica do Cenpec 
 Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, a 
entrega da premiação dos semifinalistas da Olimpíada de Língua Portuguesa 
Escrevendo o Futuro aconteceu em São Paulo, entre os dias 12 e 15 de novembro. 

Muitos professores
da rede municipal da cidade do Rio de Janeiro se inscreveram com a finalidade de
incentivar a melhoria da leitura e escrita de seus alunos.

[FOTO]

A professora de Língua Portuguesa Jane Nunes, responsável pela Sala de Leitura e
regente do 6
 e 8
 anos da Escola Municipal 05.14.024 Alte. Newton Braga de Faria, não poupou 
esforços e conseguiu atrair a atenção para a leitura e produção textual de seus 
alunos. Trabalhou com os alunos do 8
 ano, inscritos na categoria Memórias, e conseguiu incentivar a aluna Mayara 
Dias Martins a ficar entre as semifinalistas de todo Brasil.

[FOTO]

Num relato emocionante, a professora Jane Nunes nos conta como foram os dias em 
que ela e sua aluna May, como é carinhosamente chamada por todos, estiveram em 
São Paulo neste
evento
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cultural.

Uma aventura fantástica, esta é minha definição para o caminho que percorri ao 
lado de meus alunos ao participar mais uma vez da Olimpíada de Língua Portuguesa
Escrevendo o Futuro, edição 2012. Digo que foi uma aventura porque a cada ano 
que se passa fica mais difícil conseguir atrair a atenção de nossos alunos para 
a leitura e a produção textual diante da influência que eles sofrem da Internet 
e suas redes sociais. Talvez esse seja mesmo o maior desafio, atrair os alunos, 
conquistá-los e mostrar a eles que o prazer que a leitura traz não se iguala a 
nenhum outro. Apesar de acreditar no trabalho que fiz junto aos alunos e, 
principalmente, no que eles produziram, não imaginava que pudéssemos ir tão 
longe, chegando à classificação de semifinalistas. 

Tive, então, o texto de minha aluna do oitavo ano Mayara Dias da Silva Martins 
selecionado na categoria Memórias. A surpresa foi imensamente feliz, tanto para 
ela quanto para mim. 

F

omos então
para São Paulo no dia 12 de novembro e retornamos no dia 15 de novembro com as 
despesas custeadas pela Comissão da Olimpíada de Língua Portuguesa. Ao chegar 
lá, fomos recebidas por guias da Comissão, levadas para hotéis, pois eu fiquei 
hospedada em um e minha aluna em outro. Os segmentos ficavam separados: aluno e 
professor. Nos encontrávamos no almoço, após as oficinas das quais 
participávamos.

Logo no primeiro dia, houve a premiação dos alunos e professores semifinalistas,
que receberam medalhas de bronze. Os alunos tiveram a oportunidade de 
entrevistarem o maestro João Carlos Martins, que é uma pessoa admirável, não só 
por seu talento, mas por sua história de vida e sua simpatia. Os meninos 
guardarão esse encontro em suas memórias para sempre. Fizemos uma excursão por 
alguns pontos históricos de São Paulo ao lado de outros professores e alunos de 
todo o país. 

[FOTO]

Foi uma experiência inesquecível, a troca de informações, o convívio com pessoas
de outros estados brasileiros, que vivem outras realidades, foi muito valioso 
para todos. Muitas vezes deixamos de mostrar nosso trabalho por falta de tempo 
ou até mesmo por achar que não é bom o suficiente, mas se não nos aventurarmos, 
jamais poderemos saber se esse trabalho mereceria reconhecimento e foi isso que 
ficou como lição para mim, que vale a pena se expor e acreditar no trabalho 
feito com responsabilidade e dedicação
, finaliza a professora.

[FOTO]

A Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro desenvolve ações de 
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formação de professores com o objetivo de contribuir para a melhoria do ensino 
da leitura e escrita nas escolas p
blicas brasileiras.

Agradeço à professora Jane Nunes que, logo após seu retorno ao Rio de Janeiro, 
enviou-me
este lindo relato. Agradeço, também, à aluna Mayara pela persistência e 
entusiasmo com que participou destes momentos. E desejo-lhe um caminho repleto 
de muito estudo, alegrias e sucesso, pois
a Olimpíada de Língua Portuguesa foi seu primeiro passo. Parabéns!

Escolas e professores, participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e/ou atividades que 
impactaram a aprendizagem de seus alunos.

Acompanhem e comentem nos blogs das Escolas da Rede Municipal de Educação da 
Cidade do Rio de Janeiro. 

Clique 
aqui
 para saber o e-mail do seu representante. 

Representante do Rioeduca na 5
CRE _ Professora
 Regina Bizarro 

Twitter: @rebiza / Facebook: rebiza 

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

[FOTO]
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5ªcre
(268)

<COMENTÁRIOS>

Querida amiga Re, fiquei muito feliz com a homenagem que você fez para mim e 
para May. Muito obrigada pelo carinho. É muito bom receber uma homenagem tão 
especial e linda. OBRIGADA MESMO. Bj.
Postado por 
Jane Nunes
 em 14/12/2012 08:10

Parabéns a escola e aluna pelo projeto !
Postado por 
Marie Mariah
 em 14/12/2012 09:00

Fiquei muito feliz com a homenagem que a professora Regina fez a mim e a minha 
querida professora Jane Nunes. Muito bom ver nosso esforço reconhecido. Foi uma 
esperiencia maravilhosa,  fico muito feliz de poder compartilhar um pouco com 
vocês. Muito obrigada!
Postado por 
Mayara Martins
 em 14/12/2012 14:26

Essa Jane é um espetáculo !!!!
Parabéns, querida !!
Bjs e saudade.
Postado por 
Ana Carla
 em 14/12/2012 21:17

Parabéns!
Postado por 
Keli
 em 14/12/2012 21:19

Parabéns pelo ótimo trabalho desenvolvido Jane!!!!
Postado por 
Andrea
 em 18/12/2012 16:01

Parabéns a Professora Jane Nunes e a aluna Mayara Dias Martins! Muito orgulho de
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fazer parte desta rede!
Postado por 
Helena (by troia)
 em 20/01/2013 13:48
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 26/11/2012
<TÍTULO>
Brincadeiras de Animação

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, blogsdeescolas, artesvisuais.

Os alunos da Escola Municipal Bombeiro Geraldo Dias, localizada no bairro da 
Tijuca, participaram do Festival do Rio 2012.

O Festival do Rio 2012 aconteceu nos meses de setembro e outubro.
Durante esse período, o Rio de Janeiro foi conhecido como capital mundial do 
cinema. Além da participação de produtores profissionais, o espaço também foi 
aberto às escolas de nossa rede. 

O cinema é uma forma de arte que contribui com nosso conhecimento; nos leva a 
uma percepção crítica e poética diante dos fatos que nos cercam diariamente.
 A Mostra Geração é um espaço, dentro deste grande evento que propicia a 
participação de crianças e jovens iniciantes apresentando suas obras.
Eles têm a oportunidade de estar em contato com obras de grandes mestres do 
cinema e também de conhecer o trabalho
dos inciantes na área. 
É o cinema de diferentes formas, todas elas mágicas, envolventes e muito 
prazerosas.
 ( Informações consultadas no portal 
Festival do Rio 2012
) 

A Escola Municipal Bombeiro Geraldo Dias, além de outras duas unidades escolares
da Tijuca, participou da Mostra Geração, realizada no dia 04 de outubro de 2012,
na Estação SESC Rio, com o filme 
Brincadeiras de Animação
, criado pelos alunos do 1
 ao 3
 anos do Ensino Fundamental, sob a supervisão da professora Gisele Felix.

[FOTO]

A professora Renata Carvalho, representante do portal Rioeduca, na 2
CRE, após visitar o blog da escola entrou em contato com a unidade escolar. A 
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professora Gisele Félix, responsável pela produção do trabalho, enviou um relato
contando como foi participar da Mostra Geração no Festival do Rio 2012.

O objetivo do trabalho foi a compreensão do processo de realização da 
animação
, já que os alunos assistiam a diversas animações e não conheciam seu modo de 
produção. Esta seria, assim, mais uma possibilidade de comunicação e de 
expressão conquistada por eles.

Partimos, então, da realização de desenhos livres com a proposta de dar-lhes 
movimento. Também demos 
vida
 a bonecos de massinha, objetos e brinquedos, além de realizar movimentos 
impossíveis
 com nossos corpos, como deslizar ou voar (pixilation).

O trabalho foi realizado nas aulas de Artes nas turmas do 1
, 2
 e 3
 anos, com alguns pequenos exercícios no EI-10, e foram reunidos em um vídeo.

Gostamos do resultado final e resolvemos inscrevê-lo para seleção no Programa 
Vídeo Fórum - Festival do Rio.

Foi muito gratificante para as crianças a experiência de ver seus trabalhos 
valorizados e expostos em uma enorme tela de cinema, com tantos espectadores.
Foi muito enriquecedor que
elas vissem as produções de outras crianças e trocassem suas experiências. Esse 
incentivo fez com que eles ficassem mais envolvidos ainda com a realização de 
outros trabalhos.
 - Professora Gisele Félix

[FOTO]

Clique e assista ao vídeo criado pelos alunos da Escola Municipal Bombeiro 
Geraldo Dias, que foi exibido na Mostra Geração do Festival do Rio, dia 04 de 
outubro, no cine Estação SESC Rio.
[VÍDEO]

Quer conhecer mais sobre o trabalho desta escola? Visite seu blog!

http://embombeirogdias.blogspot.com.br/

Professor, o portal Rioeduca é um espaço feito por e para professores. Participe
também! Entre em contato com o 

representante

Página 3499



RIOEDUCA 2
 de sua CRE para divulgar o blog ou projetos desenvolvidos por sua escola.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Contato:

     Professora Renata Carvalho 
 Professora da rede e representante do Rioeduca, na 2
CRE

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet

blogsdeescolas
(402)

2ªcre

Página 3500



RIOEDUCA 2
(192)

artesvisuais
(68)

<COMENTÁRIOS>

Vi o video e achei superinteressante, sou regente de turma da Creche Municipal 
Raizes do Salgueiro e vou sugerir atividades nessa linha com massinha para as 
crianças dos maternais
Postado por 
MARIA FERNANDA VERNES DE ANDRADE
 em 26/11/2012 13:31

É com muito orgulho que trabalho na Escola Bombeiro Geraldo Dias.Um trabalho de 
qualidade, de profissionais competentes, envolvidos e  motivados a cada vez mais
fazer com que nossos alunos sejam crianças felizes  e se tornem cidadãos 
íntegros e valorizados pela sociedade!
Postado por 
Janete Machado
 em 26/11/2012 22:51
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 27/11/2012
<TÍTULO>
Juventude e Poesia

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, blogsdealunos.

Matheus e Gabriel, alunos do 8
 ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Madrid, criaram o blog 
Cartas de um Jovem Poeta
 para compartilhar a autoria e o gosto pela poesia.

Os blogs são uma forma de publicação da Web 2.0 que propicia a autoria.
Eles integram
uma geração da web que propõe o compartilhamento das informações e a
colaboração na construção do saber. Uma das características da Web 2.0 é que 
podemos deixar de ser simplesmente receptores de informações -
como acontecia na Web 1.0, vista apenas como repositório -
para sermos produtores de conhecimentos e informações
 compartilhadas e discutidas no universo online.

A professora Renata, representante do portal Rioeduca na 2
CRE, ao visitar o blog 
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Cartas de um Jovem Poeta
, entrou em contato com a professora Nívea Segreto, professora de Língua 
Portuguesa da Escola Municipal Madrid, que mediou o contato com os meninos 
poetas. 
Assim, conseguimos conhecer um pouco sobre estes jovens e o interesse deles pela
poesia.

[FOTO]

A professora Nívea nos enviou um relato contando como os alunos desenvolveram o 
gosto pela leitura e pela criação de textos poéticos.

No 
ltimo bimestre, a turma 1.802 da Escola Municipal Madrid realizou uma pesquisa e
uma apresentação sobre a história do RAP (em inglês, a sigla significa 
Rhythm and Poetry
, ou seja, 
ritmo e poesia
) através do Projeto UCA (Um Computador por Aluno) nas aulas de Língua 
Portuguesa. 

[FOTO]

A pesquisa incentivou a produção de textos visuais e muitos poemas que foram 
apresentados e lidos publicamente, em sala de aula, pela professora Nívea 
Segreto. Essas atividades motivaram os alunos Gabriel Cícero Veras e Matheus 
Mayworm, ambos com 14 anos, na criação de um blog no qual divulgariam suas 
produções poéticas.

Cartas de um Jovem Poeta 
 O gosto pela poesia

O gosto pela poesia começou no 6
 ano, quando minha professora de Língua Portuguesa, Eliana Dittadi, nos mostrou 
poetas famosos como Mário Quintana, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de 
Moraes e Shakespeare. Tanto Eliana Dittadi quanto Nívea Segreto me ajudaram com 
a gramática e, principalmente, com a pontuação.
 Desde então, escrevo minhas poesias.
 Criei meu blog para que o mundo as visse.
, diz Gabriel Cícero, da E.M. Madrid.

[FOTO]

O encontro de Gabriel Cícero com Matheus Mayworm, na turma 1.802, aproximou as 
afinidades e o gosto por poemas. Segundo Matheus, suas primeiras produções 
poéticas aconteceram ainda na inf
ncia. Este ano, ele e Gabriel tornaram-se amigos e pensaram em uma forma de 

Página 3502



RIOEDUCA 2
divulgar suas produções através da internet. Gabriel foi quem sugeriu a criação 
dos blogs poéticos para,
inclusive, divulgar os textos um do outro. 

As aulas de português me
incentivaram no momento em que a professora Nívea Segreto começou a recitar 
poesias e ler textos conosco em sala de aula.
 Isso me ajudou, assim como ajudou o Gabriel. Principalmente com a pontuação 
que, até o momento, não era assim tão boa... Tudo começou quando a professora 
leu um poema, então me veio a ideia de mostrar para ela e ver como iria reagir. 
É... Deu no que deu...
, afirma Matheus.

[FOTO]

Fiquei um pouco envergonhado, porém feliz ao mesmo tempo. Acho que é um pouco de
medo de ser 
zoado
 pelos meus colegas, mas depois que a professora Nívea as leu em sala, perdi o 
medo de escrever e recitar minhas poesias, tendo assim incentivo para a criação 
do blog.
, afirma Gabriel. 
Inicialmente, Matheus compartilhou da mesma insegurança: 
Fiquei com um pouco apreensivo, pois não sabia se meus amigos iriam aceitar ou 
não.

Os jovens poetas chegaram a compor dois textos juntos para o blog, mas 
consideraram 
saudável
 a separação a fim de que cada um criasse seu próprio espaço virtual para a 
divulgação.
 Atualmente, a timidez e insegurança iniciais se converteram em um sensacional 
processo criativo, respeitado e admirado por todos os colegas de classe. 
Isso colaborou não só em um melhor desenvolvimento das habilidades linguísticas 
na produção escrita, mas também no incentivo à leitura, no desenvolvimento das 
sensibilidades, em uma melhor relação social com os colegas e na elevação da 
autoestima desses meninos.
, diz a professora Nívea Segreto.

Gabriel amplia seu acervo poético através de leituras de escritores consagrados,
nos quais se inspira: 
Eu me volto muito às poesias e sonetos de Shakespeare, mas também leio muito 
Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, principalmente os poemas de amor
que eles escrevem. Isso prende minha atenção aos poetas e poemas.
. Já Matheus busca suas inspirações em situações experienciadas no dia a dia: 
Sempre me inspirei em um amor, nas amizades, nos meus sentimentos... E também 
uso a poesia para denunciar governos corruptos!
.

Parabéns ao Gabriel e ao Matheus pela iniciativa de compartilhar os textos 
poéticos e estimular o gosto pela poesia. Agradecimentos à professora Nívea 
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Segreto por nos enviar o relato deste lindo trabalho.

Clique e conheça o blog 
Cartas de um Jovem Poeta

Gostou desta publicação? Clique em curtir para compartilhá-la com seus amigos no
Facebook
 e deixe um comentário
.

Contato:

     Professora Renata Carvalho 
 Professora da rede e representante do Rioeduca, na 2
CRE

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet

Página 3504



RIOEDUCA 2

2ªcre
(192)

blogsdealunos
(10)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns professores e alunos! Lindo trabalho!
Postado por 
Elena Gurgel Pires
 em 27/11/2012 17:28

Esses dois são garotos muito bons, alegres e centrados, ao mesmo tempo. Parabéns
pelo blog e pelo gosto pela poesia! E parabéns, Nívea, pelo incentivo! Beijões.
Postado por 
Paula Martins
 em 27/11/2012 18:38

Parabéns aos jovens poetas Gabriel e Matheus pelo belíssimo trabalho! Parabéns a
você também, Renata Carvalho, pela 100ª publicação no Rioeduca! Vamos que vamos!
Postado por 
Nívea Segreto
 em 27/11/2012 19:06

Parabéns equipe Madrid!!!! Um abraço especial para os alunos Gabriel e Matheus e
para querida Nívea!!!
Postado por 
Morgana Rezende
 em 29/11/2012 02:40
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 23/11/2012
<TÍTULO>
Uma Vitória para ser Compartilhada!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, troféurioeduca.

A noite do dia 21 de novembro brilhou para a Educação Carioca! 

A segunda edição do Troféu Rioeduca aconteceu na Casa de Show Vivo Rio, onde 
projetos e Blogs foram premiados numa noite repleta de beleza e alegria! 

Celebração e reconhecimento do trabalho feito pelas equipes das escolas da 
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Prefeitura do Rio de Janeiro!

[FOTO]

A segunda edição do Troféu Rioeduca aconteceu na noite do dia 21 de novembro, no
Vivo Rio.

Após a votação popular, os projetos e Blogs selecionados passaram pelo j
ri e receberam a feliz notícia de sua premiação nesta grande festa!

Independente de saírem com o troféu nas mãos, era visível a alegria dos 
representantes das escolas, por estarem recebendo a valorização e a visibilidade
de seu trabalho, que é desenvolvido diariamente dentro das unidades escolares.

[FOTO]

A 8
 Coordenadoria de Educação recebeu 
duas indicações para o Troféu Rioeduca 2012.

A Escola Municipal Professor Lauro Travassos concorreu na categoria 
Rio Sustentável, 
com o projeto 
Por Um Mundo Melhor
.

A equipe chegou ao evento muito confiante e saiu com o sonho realizado!

[FOTO]

A Escola Municipal Leonardo da Vinci concorreu na categoria 
Rio Belas Artes, 
com o projeto 
Cantando e Aprendendo com Zé Zuca
.

A equipe que atuava na escola em 2011 foi convidada pela atual gestão para estar
presente neste importante momento.

Todos saíram muito satisfeitos, pois o projeto da escola foi o escolhido para 
receber o Troféu!

[FOTO]

A Escola Municipal Leonardo
da Vinci foi a vencedora do Troféu Rioeduca na categoria Rio Belas Artes!
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Meu 
Agradecimento a Deus, ao grupo de professores maravilhosos da escola, aos amigos
que votaram, aos jurados que escolheram e reconheceram o trabalho de qualidade 
que foi realizado!

 professora Mariza Sousa, nossa diretora do ano de 2011, 
ano em que o projeto foi realizado e enfim a Zé Zuca, que nos inspirou com sua 
obra a fazer um trabalho tão bonito e de grande relev
ncia para nossos alunos!

Professora Célia Vimercate - E.M. Leonardo da Vinci

[FOTO]

As escolas Leonardo da Vinci e Professor Lauro Travassos desejam compartilhar 
essa linda vitória com as escolas da 8
 Coordenadoria de Educação, pois reconhecem que o trabalho de todas é uma 
superação diária das dificuldades e obstáculos, porém o alvo principal de 
oferecer Educação de Qualidade, nunca deixou de ser o primeiro pensamento a cada
dia!

O Rioeduca parabeniza às escolas Leonardo da Vinci e Professor 
Lauro Travassos pelo Troféu Rioeduca 2012!
Meus Contatos:
neildasilva@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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8ªcre
(193)

troféurioeduca
(32)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns às nossas escolas e a todas que fazem um trabalho louvável com as 
crianças, jovens e adultos desta cidade maravilhosa!!! Foi um momento e tanto 
para nós!!!
Postado por 
Jô Cruz
 em 23/11/2012 09:52

Parabéns às escolas da 8ª CRE. Sucesso para o próximo ano.
Postado por 
Viviany
 em 23/11/2012 11:50

Parabéns as Escolas Leonardo da Vinci e Prof. Paulo travasso pela conquista.
A todos Direção, Equipe, Alunos e Comunidade.
PARABÉNS!!!!!!!!
Postado por 
SERGIO ALMEIDA
 em 23/11/2012 12:40

A MÚSICA DE ZÉ ZUCA DEU O TOM E FEZ A DIFERENÇA NA E. M. LEONARDO DA VINCI... E 
A E. M. PROF LAURO TRAVASSOS TRABALHA POR UM MUNDO MELHOR. EDUCAÇÃO DE VERDADE É
ISSO:  FAZER SENTIDO NA VIDA DOS QUE ENSINAM E DIS QUE APRENDEM...  QUEM É QUEM 
NESSE PROCESSO NÃO IMPORTA, MAS SIM, O RESULTADO DO TRABALHOBEM FEITO E 
COMPROMETIDO.  PARABÉNS EQUIPES!!!  PARABÉMS 8 ª CRE!!!
Postado por 
VIVIANE LAZARINI
 em 23/11/2012 13:53

Só agradecer, agradecer e agradecer... Super feliz por todos da Leonardo da 
Vinci, principalmente por este ser um presente merecido, no ano em que a escola 
completa 50 anos.
Postado por 
Celia  Regina Vimercate S. Oliveira
 em 23/11/2012 19:04

Parabéns professora Neilda pelo trabalho realizado junto às escolas da 8CRE.
Postado por 
Vânia Videira de Deus
 em 23/11/2012 22:26

Página 3508



RIOEDUCA 2
Como amigo e conhecedor do trabalho, desenvolvimento e seriedade pedagógica 
promovidos por esse corpo docente, em prol da Escola Municipal Leonardo Da 
Vinci, cabe a todos nós parabenizarmos a Escola e aos responsáveis diretos e 
indiretos pela conquista do Troféu Rioeduca 2012, tão relevante no tocante ao 
merecido reconhecimento desse mesmo trabalho diário. Comemorem essa conquista, 
me convidem e Parabéns a todos!!!!
Postado por 
Celso B Durans
 em 24/11/2012 08:24

Parabéns a Escola Profº Lauro Travassos , a sua direção, seus professores, 
alunos e familiares por fazerem acontecer com o Projeto por um mundo 
melhor.Praticas de educação como essa precisamos celebrar e destacar para 
sociedade carioca, com um pouco de boa vontade e amor pelo que fazemos podemos 
sempre mais...e viva um mundo melhor.....
Postado por 
Adilson Dantas
 em 24/11/2012 11:26

Parabéns professora Neilda pelo belíssimo evento !
  E por acreditar em nosso trabalho!
  agradeço em nome da equipe Lauro travassos.
Postado por 
prof. Simone
 em 24/11/2012 12:28

Parabéns pelo reconhecimento do trabalho realizado pela equipe da Escola 
Leonardo da Vinci. Professora Soraia é bom ver o quanto você acredita no 
trabalho da sua equipe e mostra para todos que não importa quem começou, mas os 
frutos que eles estão dando para o sucesso dos alunos da escola e a realização 
do trabalho da equipe. Parabéns sempre!!
Continue acreditando no trabalho de qualidade realizado pelas escolas públicas 
da Cidade do Rio de Janeiro.
Postado por 
Jacqueline Costa
 em 24/11/2012 12:52

A Gestão da Escola Leonardo da Vinci, parabeniza e agradece a todos os 
Professores,Alunos,Funcionários e Responsáveis por esta conquista.  
Parabéns!!!!!!!
Postado por 
Soraia Rodrigues de Souza.
 em 24/11/2012 18:29

"Mais importante que a vontade de VENCER é a CORAGEM de começar". Parabèns à 
todos envolvidos neste trabalho e força para recomeçarem!
Postado por 
Janaina Rodrigues
 em 25/11/2012 18:18

Fico feliz pela conquista. Fico ainda mais contente em saber que existem 
profissionais íntegros resistem e lutam por uma Educação melhor. Parabéns a toda
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equipe, e sobretudo a minha irmã Célia Vimercate.
Postado por 
Jacson Matos
 em 25/11/2012 20:49

Parabéns,às escolas da 8ªCRE, Lauro Travassos e Leonardo da Vinci pelo trabalho 
realizado e pela vitória alcançada.
Postado por 
Martha Nogueira
 em 30/11/2012 10:45

Parabéns a essa escola tão querida , fui aluna.Hoje sou Fisioterapeuta e só 
tenho a agradecer á todas as professoras e diretoras em especial minha eterna 
TIA ROSANE.
Postado por 
cristiane  mendes
 em 16/01/2013 00:10
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 28/11/2012
<TÍTULO>
Rio, Uma Cidade de Leitores... e de Escritores!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.

Para comemorar os 90 anos da Semana de Arte Moderna, professores e alunos do 6
 ano de diversas escolas da Rede Municipal do Rio de Janeiro iniciaram um 
importante projeto que culminou no lançamento do livro 
Poesia Concreta na Escola
. 

O livro apresenta diversas produções dos alunos e surpreende pela criatividade e
beleza dos poemas. 

Entre os
alunos autores
está Luann Frederick, aluno da Escola Municipal Roberto Simonsen.

[FOTO]

No material Pedagógico do 4
 bimestre de 2011, os alunos foram convidados a conhecer os Poemas Concretos.

As atividades propostas no material levaram professores de Língua Portuguesa e 
seus alunos a se aventurarem como autores.
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Após visitarem à Sala de Leitura de suas escolas, conhecerem diferentes autores 
de Poemas Concretos e participarem de Rodas de Leitura nas aulas de Língua 
Portuguesa, os alunos sentiram-se inspirados a criarem poemas que surpreendem 
pela criatividade e beleza.

É com objetivo de vermos mais sorrisos como este que nossa equipe tem trabalhado
com tanta dedicação, pois desejamos que todos possam sentir-se como Luann 
sentiu-se hoje!

 Iussinara de Freitas

[FOTO]

O aluno 
Luann Frederick cursava o 6
 ano
em 2011
quando sua professora de Língua Portuguesa,
Mônica Andréa dos Santos, trouxe a proposta que fazia parte do Caderno 
Pedagógico.

Seguindo todas as orientações recebidas, a professora conseguiu contagiar a 
turma num clima de reflexão e criação poética.

A Coordenadora Pedagógica, Viviane Lazarini, encaminhou alguns poemas produzidos
pelos alunos
para participar de uma
 seleção
na Secretaria Municipal de Educação.

Talento para fazer despertar a poesia que existe em cada aluno é algo mais que 
especial! 

É neste despertar que dividimos o que somos com o
mundo e deixamos uma marca na História....

Viviane Lazarine -
 Atual Coordenadora Pedagógica da E.M. Leonardo da Vinci

[FOTO]

O poema de Luann Frederick foi um dos selecionados para compôr o livro 
Poesia Concreta na Escola.

Esse acontecimento trouxe muito orgulho para toda a equipe da Escola Municipal 
Roberto Simonsen, que vem buscando, nos 
ltimos anos, transformar o perfil de seus alunos, com propostas de mais 
conhecimento e cultura.

É possível experimentar o gostinho do sucesso, quando damos oportunidade a 
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nossos alunos!

Mônica A. dos Santos - Prof. de Língua Portuguesa na E.M. Roberto Simonsen

[FOTO]

A solenidade de lançamento do livro aconteceu no dia 23 de novembro no prédio da
SME, na Cidade Nova.

O Rioeduca parabeniza
 Luann Frederick e os demais alunos da Prefeitura do Rio de Janeiro que tiveram 
seus poemas publicados no livro 
Poesia Concreta na Escola.

Esta ação faz parte do projeto 
Rio, Uma Cidade de Leitores
 e por que não de Escritores também?

Sua escola participa de projetos que
 são significativos para seus alunos?

Entre em contato com o Rioeduca e compartilhe com a Rede!
Meus Contatos:
Email: 
neildasilva@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pelo lindo trabalho!!!Que a poesia continue presente na vida de cada um
que trabalha e se dedica com  compromisso e dedicação como vocês!!
Postado por 
Celia  Regina Vimercate S. Oliveira
 em 28/11/2012 19:43

QUE DELÍCIA VER ESSE BROTO FLORESCER E FRUTIFICAR!!!!!  PARABÉNS IUSSINARA, 
MÔNICA E LUAN.... A AOS OUTROS ALUNOS CUJAS POESIAS IGUALMENTE LINDAS, NÃO FORAM
SELECIONADAS.  VOCÊS SÃO TUDO DE BOM!!!!
Postado por 
VIVIANE LAZARINI
 em 28/11/2012 19:55

Sorriso encantador do Luann!!! Parabéns a todos!!! E como não dizer...Éééééé da 
oitava!!!
Postado por 
Jô Cruz
 em 28/11/2012 23:25

Que felicidade ao dar uma passada por aqui e ver o Luann, ele foi meu aluno na 
1ª turma que eu tive. Um orgulho poder vê-lo se destacando. Isso  nos anima a 
manter a fé na profissão! Parabéns Iussinara pelo ótimo trabalho que vem fazendo
na E.M. Roberto Simonsen.
Postado por 
Cristina
 em 11/12/2012 14:50
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 26/11/2012
<TÍTULO>
Blog, a Valorização dos Trabalhos da Criança

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, blogescolar.

Em um ambiente acolhedor e seguro, a criança vivencia
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diversas formas de relacionamento, expande suas experiências,
assume
outros
papéis e encontra novos desafios na convivência diária. Nessa perspectiva, o 
registro das experiências é uma importante forma de reconhecer a singularidade 
da expressão de meninos e meninas
 Permite também
compreender
a import
ncia da autoria em seu processo criador.

Blogs podem ser uma ferramenta a serviço da valorização das produções da 
criança.

[FOTO]

A nossa própria alma apanha-nos em flagrante nos espelhos
que olhamos sem querer.

     Mário Quintana

Um blog destinado a registrar as vivências da turma faz das crianças o foco de 
seus processos de constituição como
seres humanos em diferentes contextos: social, cultural, capacidade intelectual,
criatividade, estética, expressividade e emocional.

Nessa pespectiva, o blog é uma ferramenta indispensável para organizar, analisar
e reavaliar ações pedagógicas. Ali eles demonstram de que forma se relacionaram,
pensaram, simbolizaram, apreenderam, articularam determinados conte
dos e de que maneira esses conte
dos se concretizaram em recortes do conhecimento apreendido.

O aluno, quando alimenta o blog, se situa melhor dentro dos conte
dos desenvolvidos, estabelece relações entre o que já sabe, o novo e outras 
áreas do conhecimento. Dá sentido ao que aprendeu, torna-se mais crítico e 
exigente em relação a si mesmo e ao ensinar/aprender.

Confira essa proposta no blog das turmas de 5
 ano da Escola Municipal Presidente Eurico Dutra.

[FOTO]

A participação dos pais na vida dos seus filhos é muito importante. Eles 
precisam estar cientes dos grandes feitos que suas crianças realizam. O blog 
luarosa2006.blogspot.com nasceu deste pensamento.
 Com este recurso, os pais, que nem sempre podem estar presentes na escola, e 
também aqueles que gostam de incentivar a vida escolar dos seus filhos, 
têm
a possibilidade de ficar sabendo o quanto suas crianças são valorosas. As 
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crianças sentem-se importantes e cada vez mais capricham nas atividades.

O

blog
 luarosa2006.blogspot .com

 foi desenvolvido pelas turmas 1501 e 1502 da E.M. Presidente Eurico Dutra , 
professora Raquel Oliveira em 2012.
 Texto: Professora Raquel 
Oliveira

Parabéns a equipe da
Escola Municipal Presidente Eurico Dutra

por
ampliar 
conceitos e 
possibilidades para a elaboração coletiva do saber através da utilização das 
novas tecnologias em sala de aula.

Ana Accioly

     Professora e Representante Rioeduca.net 
da 4
Coordenadoria Regional de Educação

     anaaccioly@rioeduca.net

     Twitter: @Ana_Acioly

[FOTO]

Página 3515



RIOEDUCA 2

4ªcre
(164)

blogescolar
(1)

<COMENTÁRIOS>

Vale a pena dar uma espiadinha no blog: ele está D+ !!!! Parabéns à tia Raquel e
aos alunos do 5º ano. Beijinho em todos.
Postado por 
Claudia Cabral
 em 26/11/2012 20:17

PARABÉNS! ADOREI! BEIJINHOS A TODOS DA ESCOLA.
Postado por 
MARIANA
 em 26/11/2012 22:10

Parabéns , está muito legal!
Postado por 
Barbosa
 em 27/11/2012 06:39

Parabéns pelo trabalho e dedicação! Muito legal!
Postado por 
Renata
 em 28/11/2012 12:42
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 22/11/2012
<TÍTULO>
CONVITE

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 30/11/2012
<TÍTULO>
Troféu Rioeduca 2012 - Noite de Alegrias

Em noite de festa no Viva Rio, 9 projetos e 3 blogs recebem o Troféu Rioeduca 
2012

O que mudou na avaliação deste ano?

A elaboração do regulamento contou com a parceria da CED, representando a 
E/SUBE, de modo que houvesse um olhar ainda mais atento para a relev
ncia pedagógica, o impacto sobre a aprendizagem e a observação das habilidades 
referendadas pelas Orientações Curriculares da Rede.
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É importante que estejamos cada vez mais conscientes da finalidade pedagógica 
dos projetos desenvolvidos pelas Unidades Escolares, bem como da finalidade da 
utilização de blogs como ferramenta de aprendizagem.

No contexto escolar, os blogs devem favorecer aproximação entre a escola e sua 
comunidade, professores e alunos. Se bem utilizado, o blog escolar, por exemplo,
permite maior reflexão sobre o Projeto Político Pedagógico.

Uma das grandes import
ncias do blog é fazer com que a aula não fique restrita às horas em que o aluno 
passa na escola. Com o blog, os alunos acabam instigados a estudar mais e 
partilhar suas experiências para além do ambiente escolar.

Este ano a Seleção ocorreu em três etapas: 

1
 Habilitação dos Inscritos 
 Foram ao todo 219 blogs e 162 projetos inscritos. A equipe E/SUBTE analisou e 
habilitou aqueles que estavam de acordo com as exigências do regulamento.

2
 Votação 

Através do Portal Rioeduca 
 Foram selecionados e classificados mediante votação aberta a funcionários(as) e
alunos(as) da rede, com e-mail rioeduca.net, através do formulário 
disponibilizado pelo Portal Rioeduca.

3
 Avaliação Final

Este ano, os finalistas foram avaliados levando-se em consideração cinco 
critérios, sendo três subjetivos e dois objetivos.

Subjetivos:

Interação das Escolas com a comunidade;

     Relev
ncia Pedagógica

     Relev
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ncia sociocultural dos projetos e blogs;

Objetivos:

Impacto na Aprendizagem (indicadores de rendimento IDEB e IDERIO das UEs)

     Observ
ncia às Orientações Curriculares

Para avaliação dos critérios subjetivos, contamos com a participação de 
educadores renomados como Andrea Ramal (Doutora em Educação e Consultora de 
Educação da TV Globo), Mary Sue Carvalho Pereira (Educadora, Pesquisadora e 
Formadora de docentes nas áreas de integração Corpo e Mente), Marcos Cordiolli 
(educador e autor de Currículo Escolar: teorias e práticas e Sistemas de Ensino:
políticas e legislação educacional no Brasil) etc. 

Para avaliação objetiva, cruzamos dados dos resultados de avaliações como IDEB e
IDERIO.

Outra novidade para este ano foi a criação da modalidade Blog de Aluno 

Com a rede municipal do Rio de Janeiro incentivando cada vez mais a criatividade
e o protagonismo do aluno, o Troféu Rioeduca, pela primeira vez, premiará um 
blog desenvolvido por alunos. Sob a tutoria de um professor, os blogs inscritos 
deveriam ter finalidade pedagógica e podiam ser do Grêmio Escolar, de uma 
determinada turma, de representantes de turmas, ou mesmo de em 
nico aluno ou aluna da Unidade Escolar.

Para o ano de 2013, o subsecretário Rafael Parente anunciou algumas novidades, 
dentre elas a Metodologia de Projetos Rioeduca que será submetida às sugestões 
da rede antes de sua efetiva implementação que ocorrerá em fevereiro de 2013. 
Essa metodologia servirá como par
metro para a participação de blogs e de projetos do Trof
u Rioeduca 2013.

Com uma linda cerimônia, à altura dos nossos finalistas, o vídeo gravado nas EM 
Pereira Passos e EM João de Camargo emocionou a plateia. 
Afinal, depois de mais de dois anos de caminhada, o Portal Rioeduca consegue, 
cada vez mais, ser uma integração e uma extensão do que acontece nas nossas 
escolas.

ASSISTA AO VÍDEO:
[VÍDEO]

Assista também ao vídeo com os finalistas e premiados
[VÍDEO]
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[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Parabens a Escola Municipal leonardo da Vinci por mais esta Conquista "O troféu 
Rioeduca 2012".
Neste Ano onde a Escola completa 50 anos, voces etão encerrando com chave de 
ouro.
Parabéns a todos, Direção, Professores, Funcionário de Apoio, Alunos e 
Comunidade.
Postado por 
Sergio Almeida
 em 23/11/2012 09:23

Parabéns pela publicação! Clara, objetiva, elucidativa. Entendi perfeitamente os
critérios que foram avaliados e pretendo participar em 2013 com a minha creche.
Postado por 
Selma
 em 01/12/2012 11:12

Muito bom ver o sucesso das Escolas Pereira Passos e João de Camargo da 1ª CRE! 
Escolas com gestores e professores que amam seu fazer pedagógico e marcam 
positivamente a vida de seus alunos. Um grande abraço às equipes. Ines Resende
Postado por 
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Ines Resende
 em 02/12/2012 17:23
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 04/12/2012
<TÍTULO>
Culminância do Projeto Metrô Ecologia em Ação

<TAGS>
Tags: 
5ª cre, 6ªcre, projetos.

O Projeto Metrô Ecologia em Ação é fruto da parceria entre a empresa Metrô Rio e
a Associação Ambientalista Defensores da Terra. Seu objetivo é mobilizar a 
sociedade com temas da agenda 21 local, principalmente os relacionados à coleta 
seletiva, à reciclagem e ao
consumo consciente.

[FOTO]

Este ano, a culmin
ncia do Projeto aconteceu no Hall da Estação do Metrô da Central do Brasil com a
presença dos alunos das Unidades Escolares que participaram do projeto em 2012.

[FOTO]

Na culmin
ncia, foram expostos os trabalhos plásticos feito pelos alunos com material 
reciclável
 e um painel com fotos das ações realizadas nas Unidades Escolares.
 Houve também apresentação de
jogral e de dança.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Participaram da culmin
ncia alunos das escolas: E.M. Maestro Pixinguinha ( 5
 CRE), E.M. Monte Castelo (6
 CRE), E.M. Escultor Leão Veloso (6
 CRE) e E.M. Charles Anderson Weaver (6
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CRE).
Representante do Rioeduca na E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos

     Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet

projetos
(334)

6ªcre
(247)

<COMENTÁRIOS>
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Trabalhos realizado com todo capricho e dentro do tema proposto. Parabéns a 
todos!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 29/04/2013 00:21
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 28/11/2012
<TÍTULO>
Aprender e Ensinar

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, capacitação.

Todo profissional precisa rever suas práticas e assimilar novas maneiras de 
conduzir seu trabalho. No magistério, o aprender faz parte do ensinar. A equipe 
de Tecnologia Educacional da 3
 CRE encontrou um jeito prático para ajudar os professores em sua busca pelo 
saber.

Mestre não é quem sempre ensina, mas quem, de repente, aprende.

     João Guimarães Rosa

Na profissão em que ensinar é a missão, aprender não pode ficar de fora. Como 
tantas outras profissões em que só a formação básica não dá conta das diferentes
situações com que nos deparamos em nosso cotidiano, no magistério, é necessária 
a atualização profissional. Ainda mais com o advento das tecnologias 
educacionais e o uso das redes sociais na educação.

     A equipe de Tecnologia Educacional da 3
 CRE, formada pelos professores Andréa Fonseca, Eduardo Miguez e Luciene Vales, 
estudou a melhor maneira de proporcionar uma formação que contemplasse as 
funcionalidades das tecnologias à nossa disposição de modo a envolver um n
mero significativo de professores.

     Como nos conta a equipe: 
o oferecimento de cursos online é uma importante estratégia para atender a um n
mero maior de professores, em seus variados horários de centro de estudos. Ao 
mesmo tempo, os cursos nessa modalidade utilizam a própria tecnologia no 
processo de aprendizagem, o que possibilita, também, aos professores a 
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aprendizagem através das vivências e experiências online.

     As avaliações dos cursos têm sido 
bastante positivas, pois a plataforma de cursos online da 3
 CRE se tornou um canal para conhecimento de novas ferramentas, troca de ideias 
e
 percepção da possibilidade de autonomia na produção de mídias.

[FOTO]

Os primeiros cursos online 
Educação Digital
 e 
Refletindo sobre o uso das TICs na Educação
 apresentaram a professores, coordenadores e gestores as potencialidades das 
novas tecnologias na dinamização da aprendizagem. Eles puderam produzir 
materiais para uso em sala de aula ou nas reuniões de pais e professores. 
Apresentações, mapas mentais, bate-papos virtuais e outras ferramentas de estudo
e interação online que possibilitam uma reflexão sobre a prática pedagógica 
diária. A formatura dessa primeira turma foi abrilhantada pelos trabalhos 
apresentados. O professor aprendeu e aplicou seus conhecimentos, levando-os aos 
seus alunos e comunidades escolares.

[FOTO]

O depoimento da professora Mônica Fonseca nos mostra como a oportunidade 
refletiu em sua prática pedagógica:
Os cursos a dist
ncia proporcionados pela 3
 CRE foram uma conquista para nós professores. O 1
 curso 
Refletindo sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação
 me fez conhecer questões atuais envolvendo o uso das novas tecnologias na 
escola, permitindo assim que acrescentasse subsídios para desenvolver na minha 
prática profissional. Daqui por diante, poderei preparar minhas aula, com maior 
riqueza de detalhes. A resposta para tudo que aprendi com os cursos é poder 
compartilhar esse aprendizado com todos os meus alunos. Espero que esses cursos 
continuem em 2013. Obrigada e parabéns para as minhas professoras Luciene e 
Andréa.

[FOTO]

Para o segundo semestre, já estão online os cursos 
Edição e Produção de Vídeos Educativos
 e 
Histórias em Quadrinhos na Sala de Aula
. Mas as ações presenciais não deixaram de ocorrer. Depois do 
Café com Tecnologia
, os encontros dos cursos online, as oficinas da 
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Educopédia
 e Transformação 3.0 aumentaram a interação entre os professores da 3
 CRE, que conta ainda contam com os espaços virtuais da rede social e do 
blog
. Aproveitem o convite das professoras Andréa Fonseca 
(andreaafonseca@rioeduca.net) e LucieneVales (lucienevales@rioeduca.net): 
O conhecimento produzido pode e deve ser compartilhado, por isso convidamos a 
visitarem a 
plataforma de cursos da 3
 CRE
, onde encontram-se disponíveis os primeiros cursos, bem como fornecemos nossos 
contatos para trocas de experiências.

[FOTO]

Texto adaptado enviado pela equipe AIT 3
 CRE

Contate-nos

angela.freitas@rioeduca.net

twitter 
@angeladario

facebook 
Angela Regina de Freitas

[FOTO]
tweet
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3ªcre
(223)

capacitação
(52)

<COMENTÁRIOS>

Oi Angela,

Adoramos a matéria e esperamos que tenhamos ainda mais alunos no ano que vem.
Monica, obrigada pelo carinho! 

Beijos!
Postado por 
Luciene
 em 28/11/2012 07:38

Angela fiquei muito feliz por ser convidada a prestar esse depoimento.Estou 
adorando participar e aprender mais sobre a aplicação das novas tecnologias. 
Espero que a 3ª Cre e minhas adoráveis e pacientes professoras Luciene e Andréa 
continuem com mais cursos em 2013. Já estou no segundo curso onde aprendi editar
fotos e vídeos e assim enriquecer na apresentação dos trabalhos das crianças. 
Obrigada e parabéns Angela pela linda postagem. Profª Luciene obrigada também 
pela sua sempre paciência, competência e carinho. bjs
Postado por 
MONICA FONSECA
 em 28/11/2012 22:50

Não poderia ser diferente, onde tem mãos de Luciene Vales, tem sucesso! Parabéns
amiga Lu, parabéns Angela!
Postado por 
Regina Bizarro
 em 30/11/2012 14:50
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 30/11/2012
<TÍTULO>
Valorizando Nossas Conquistas
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<TAGS>
Tags: 
3ªcre, troféurioeduca.

Um projeto pode durar um ano, um semestre, um mês, uma semana ou mesmo um dia. 
Ele precisa ser significativo para quem nele atua e ter sua relev
ncia pedagógica reconhecida. Foi o que fizemos na noite de 21 de Novembro, no 
Troféu Rioeduca. A 3
 CRE também marcou presença.

Em sua segunda edição, o Troféu Rioeduca premiou 9 projetos e 3 blogs que 
participaram das três etapas do processo. Inicialmente, se inscreveram 219 blogs
e 162 projetos. A primeira fase do concurso envolveu a triagem dos concorrentes 
a partir do regulamento. Na etapa seguinte, alunos e funcionários escolheram 
seus favoritos em votação realizada pelo Portal Rioeduca. A competição chegou ao
n
mero de três finalistas por categoria após uma seleção feita por especialistas 
em educação, como a doutora em Educação Andrea Ramal, a professora Mary Sue 
Carvalho Pereira e o escritor Marcos Cordiolli. (Fonte: 
SME - Secretaria Municipal de Educação
)

[FOTO]

A 3
 CRE esteve entre os finalistas em quatro categorias representando os vinte e 
nove projetos apresentados no portal Rioeduca ao longo do período selecionado. 
Chegar à final de uma premiação assim, na maior rede de educação da América 
Latina, é motivo de orgulho e muita alegria.

[FOTO]

Ficamos entre os finalistas na categoria 
Rio Aquarela do Brasil
 que contemplou os projetos de valorização, produção e proteção da cultura 
nacional. A Escola Municipal Félix Pacheco, com seu trabalho 
Identidade do Povo Brasileiro na E.M. Félix Pacheco
, valorizou o folclore nacional em diversas atividades integradas ao projeto.

[FOTO]

A Escola Municipal Hermenegildo de Barros valorizou a história do bairro em que 
se encontra sua comunidade escolar: Engenho da Rainha. A apropriação do bairro, 
com seus problemas e potencialidades, foi registrada aqui em 
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Resgatando Valores com a E. M. Hermenegildo de Barros
 e indicada como finalista da categoria 
Rio Cidadania
.

[FOTO]

Nosso terceiro representante entre os projetos foi na categoria 
Rio Saudáve

l 
que analisou os projetos relacionados à sa
de e bem-estar da comunidade escolar. A Escola Municipal Suécia, no 
Projeto Recreio Legal da E. M. Suécia
, buscou a valorização da convivência saudável entre os alunos durante os 
horários de recreio.

[FOTO]

Na categoria 
Blog de Educadores
, a representante da nossa CRE foi a prof.
Ana Cristina Côrrea
, de Educação Física, que registra as atividades realizadas por ela nas escolas 
em que atua (atualmente, na 
E.M. Suécia
 e na 
E.M. Pernambuco
).

[FOTO]

Ainda não foi dessa vez que o Troféu Rioeduca veio se juntar às outras 
premiações da 3
 CRE, mas sabemos da import
ncia em valorizar o trabalho pedagógico de qualidade. Conheça detalhes desses e 
outros projetos nos blogs citados. 

Seu projeto ainda não apareceu por aqui? Entre em contato pelo e-mail abaixo. 
Ano que vem pode ser o seu projeto no Troféu Rioeduca!

[FOTO]

Parabéns aos nossos finalistas e a todos os inscritos!

Contate-nos

angela.freitas@rioeduca.net
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twitter 
@angeladario

facebook 
Angela Regina de Freitas

[FOTO]
tweet

3ªcre
(223)

troféurioeduca
(32)

<COMENTÁRIOS>

Muito bom e feliz por ter participado pela primeira vez dessa competição e 
chegar com o blog da E.M.Brício Filho em oitavo lugar. Ano que vem estaremos lá 
novamente na competição. Valeu muito a pena pois nossos alunos entenderam que 
mesmo não ganhando e torcendo muito para isso, fomos importantes, pois estávamos
na frente, para que muitas pessoas se movimentassem a procura de votos e assim 
conhecerem a existência desse prêmio. Boa postagem Angela. Parabéns
Postado por 
MONICA FONSECA
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 em 30/11/2012 13:25

Adoramos ter ficado na final !!!
Ano que vem tem mais !!!
Aguarde-nos !!!

Obrigada a todos
Postado por 
Escola Hermenegildo de Barros
 em 30/11/2012 17:55

Olá Angela,ficamos muito felizes em estarmos na finalista.É muito gratificante 
vermos nosso trabalho reconhecido,com certeza no ano que vem estaremos na 
torcida novamente.
Um abraço
Lais Coutinho
Postado por 
Lais Coutinho
 em 30/11/2012 18:07

Parabéns!!! Feliz em estar na 3CRE e na expectativa de um 2013 cheio de 
conquistas!!! Bjus
Postado por 
Elidia
 em 30/11/2012 20:13

Muito feliz por ter meu blog de educadora na final. Feliz por ver a escola na 
qual trabalho, a E.M. Suécia também na final em outra categoria. Feliz por ver 
minha antiga coordenadora Raquel, agora diretora da E.M. Hemenegildo também na 
final. O dia 21/11 foi muito especial, pois estava entre amigos e vendo o 
reconhecimento do meu trabalho. 
Toda a equipe da 3ª CRE está de parabéns!
Que em 2013 eu possa estar lá novamente e com toda essas pessoas que lutam e 
acreditam na Educação!
Postado por 
ANA CRISTINA CORRÊA
 em 01/12/2012 16:38
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 05/12/2012
<TÍTULO>
Nas Ondas do Saber

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, protagonismojuvenil, blogsdeescolas.

Estimular os alunos a desenvolver suas potencialidades com prazer e adquirir os 
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conhecimentos necessários à sua vida adulta é o papel de toda a escola. A Escola
Municipal Londres tem um projeto que continua marcando a história de seus 
alunos.

A tecnologia aproxima pessoas até seus interesses e recordações. Os blogs das 
nossas escolas são visitados não só pela atual comunidade escolar, mas por 
ex-alunos e professores. Navegando pelo blog da E.M. Londres, me deparei com o 
depoimento, infelizmente, anônimo, mas muito significativo:

Faz 8 anos que saí dessa escola e mudei de estado mas nunca esqueci e não vou 
esquecer essa linda escola que me incentivou muito e da RÁDIO LONDRINHO, onde eu
fui um repórter, piadista e locutor. Mas agora eu trouxe para minha cidade esse 
projeto de rádio na escola e estou participando!!!! Abraços a Todos!!!!

E que projeto foi esse que proporcionou um aprendizado tão marcante na vida 
desse ex-aluno? Que memória é essa que ainda atua na vida dessa pessoa formada 
em nossas escolas municipais?

A Rádio Londrinho nasceu em 2004 sob a atenção da professora Solange Carvalho da
Sala de Leitura. Foi criada a partir do curso oferecido pela Multirio com o Zé 
Zuca da Rádio Maluca. Os objetivos eram integrar os projetos da escola, 
exercitar o hábito da leitura e da escrita, estimular a autoestima do alunos e o
saber ouvir, essencial para acompanhar esta mídia.

[FOTO]

Então, aquele ex-aluno do comentário participou das primeiras edições da Rádio 
Londrinho. Certamente, também deve ter participado dos primeiros concursos de 
cartazes para a rádio. Este ano o concurso esteve bem movimentado, com mais de 
20 inscritos. A eleição foi bastante disputada e os vencedores ficaram muito 
orgulhosos.

[FOTO]

A Rádio Londrinho vai ao ar uma vez por bimestre e funciona como uma rádio ao 
vivo. Os locutores se revezam apresentando os reportéres, piadistas e 
artistas
 da escola. A leitura tem espaço privilegiado e as histórias aparecem sob vários
formatos: dramatizações, contação, fantoches e outras. Os concursos e desafios 
também têm sua vez. O soletrando é o mais esperado deles.

[FOTO]

A plateia faz seu papel e mantém o silêncio que só é quebrado quando o DJ solta 
o som. A Rádio Londrinho, nas ondas do saber (iê,iê!), vem marcando ouvintes e 
locutores com a aprendizagem significativa e cheia de prazer. As professoras 
Solange Carvalho e Waleria Gomes conduzem todos os envolvidos em busca da 
Criança Cidadã: Construindo o Caminho do Amanhã
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 que é o projeto político pedagógico da escola.

[FOTO]

No blog da escola, mais detalhes das apresentações e de outras atividades. 
Embarque você também nas ondas do saber. Confira os vídeos que trazem imagem das

ltimas apresentações. Visitem e comentem!

[FOTO]

Imagens e informações do blog da escola.

Está realizando um projeto que está marcando vidas como esse? Então,

Contate-nos

angela.freitas@rioeduca.net

twitter 
@angeladario

facebook 
Angela Regina de Freitas

[FOTO]
tweet
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blogsdeescolas
(402)

3ªcre
(223)

protagonismojuvenil
(73)

<COMENTÁRIOS>

Nossa !!! Me emociono em realizar cada programa e em ver como os membros da 
equipe vão crescendo enquanto alunos e cidadãos .Gosto muito de trabalhar com a 
Rádio ,estou aprendendo muito com a Prof Solange, mestre nessa arte.Fico muito 
orgulhosa de fazer parte desse trabalho maravilhoso,que faz os olhinhos dos 
nossos alunos ficarem brilhando enquanto estamos nas ondas do saber !!!!!
Postado por 
Waléria Monteiro
 em 05/12/2012 11:06
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 26/11/2012
<TÍTULO>
CONVITE

No próximo dia 27, às 10h, no salão de Exposições do Centro de Convenções 
SulAmérica, haverá a cerimônia de diplomação dos Agentes Comunitários de Sa
de e Defesa Civil, Guardiões do Rio e dos alunos da Rede Municipal de Ensino, 
integrantes do sistema de Alerta e Alarme Comunitário para chuvas fortes.

Estarão sendo certificados cerca de 1.500 alunos de unidades escolares 
existentes nas proximidades das comunidades em alto risco geológico da 1
, 2
, 3
, 4
, 5
 e 7
CREs , que participaram dos exercícios simulados nas unidades escolares, que têm
como objetivo esclarecer as ações de prevenção quanto a desastres locais, com 
treinamento simulado de desocupação das áreas de risco para as áreas seguras e a
elevação dos níveis de segurança comunitária contra desastres.

Há 117 (cento e dezessete) comunidades no Município do Rio de Janeiro, mapeadas 
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pela Geo-Rio, que possuem residências em áreas de alto risco geológico e muitos 
alunos da Rede Publica Municipal de Ensino, residem nessas áreas.

     Os alunos da Rede P
blica Municipal de Ensino, moradores das comunidades em lide, possuem um forte 
potencial de mobilização de suas famílias nas situações emergenciais 
relacionadas com a chuva forte.

     . 

A parceria entre a Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Educação é 
fundamental para a redução de desastres focais, pois ao realizarem os exercícios
simulados com os alunos, os agentes da Defesa Civil ressaltam a import
ncia da prevenção de desastres, despertando a atenção do p
blico escolar para outros importantes temas, como: as construções irregulares, o
despejo de lixo em locais inadequados, a obstrução dos cursos d
água, a erosão do solo e o desmatamento, que agravam e aumentam os riscos de 
escorregamento de terras ou deslizamentos das encostas.

Importante: a referida cerimônia não é aberta ao p
blico em geral, somente convidados, visto o espaço físico do salão ser limitado.

Atenciosamente.

Isabel Linhares

     E/SUBG/CGG

     Secretaria Municipal de Educação

     isabellinhares@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 28/11/2012
<TÍTULO>
Por que é Importante Jogar?

<TAGS>
Tags: 
6ªcre.

A professora Andréa Cardoso
se destaca como grande alfabetizadora, utilizando o Programa Alfa e Beto.
 Em 2011, ela foi homenageada pela Secretaria Municipal de Educação por ter 
conseguido um resultado de 100% dos alunos alfabetizados.
 Para repetir o sucesso,
 desenvolve suas aulas
 com o auxílio de jogos que formam tanto o cognitivo quanto o afetivo.

Os jogos e brincadeiras estão entre os vários recursos que os professores têm
a sua disposição.
 São
 instrumentos pedagógicos importantes e determinantes para a formação da 
criança.
 O ato de jogar e brincar possibilita o desenvolvimento de habilidades 
necessárias para o processo de alfabetização e letramento.
 Durante
a realização dessas atividades, as crianças vivenciam diversas experiências, 
interagem, organizam o pensamento, tomam decisões, desenvolvem a abstração e 

Página 3535



RIOEDUCA 2
criam maneiras diversificadas de jogar, brincar e produzir conhecimento.

Sabendo que tanto o jogo quanto a brincadeira estão atrelados ao mundo infantil,
a 
professora Andréa Cardoso
 utiliza-o como parte do ato de educar.
 Esta opção demonstra seu compromisso consciente, intencional e modificador da 
sociedade.

[FOTO]

A 
professora Andréa Cardoso 
desenvolveu com os alunos da turma 1.101, da 
Escola Municipal Claudio Ganns
, um jogo denominado 
Bingo de Palavras
. Em um primeiro momento, ela realizou, com
as crianças,
a leitura das palavras que utilizaria no bingo.
 As palavras foram retiradas do manual de consciência fonética do Programa Alfa 
e Beto. Em seguida, os
educandos dobraram o papel oferecido pela professora para confeccionarem as 
cartelas.

[FOTO]

[FOTO]

Depois da cartela devidamente dividida,
cada criança escolhia, no manual de consciência fonética, as palavras que 
gostaria de ter na sua cartela de bingo. Trabalhando com jogos, a 
professora Andréa 
conta com um ambiente descontraído, onde a aprendizagem acontece naturalmente.

O momento do sorteio foi de grande alegria e expectativa para os alunos. Todos 
ficaram ansiosos para ver a palavra que seria sorteada e verificar se
estava em sua cartela. A felicidade tomava conta daquele que a tinha escrita.

[FOTO]

[FOTO]

A professora Andréa Cardoso se destaca como grande alfabetizadora
devido a este
trabalho de excelência que
realiza,
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utilizando o Programa Alfa e Beto. Em 2011,
ela foi homenageada pela Secretaria Municipal de Educação por ter conseguido um 
resultado de 100% dos alunos alfabetizados.

[FOTO]

É possível, através de jogos e brincadeiras, formar indivíduos com autonomia, 
motivados para muitos interesses e capazes de aprender rapidamente.

Parabéns à professora Andréa Cardoso pelo brilhante trabalho de alfabetização 
que vem desenvolvendo com seus alunos. Com o emprego de jogos em suas aulas,
 está garantindo um clima de prazer fundamental para ela, enquanto
educadora,
e para
seus educandos; pois a sala de aula é um espaço de encontro, de inclusão e
de trabalho m
tuo. E, somente assim, ela pode ser significativa para o aluno e para o 
professor.

Gostou desta postagem? Envie você também o seu projeto para a representante do 
Rioeduca da sua CRE! Vamos aproveitar este espaço de interação e troca de 
experiências! Nós somos a seXta CRE!

Professora Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca na 6
 CRE

Twitter: @PatriciaGed

E-mail:
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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6ªcre
(247)

<COMENTÁRIOS>

A professora Andrea vem desenvolvendo um lindo trabalho com seus alunos.
É um orgulho tê-la em nossa Equipe.
Parabéns professora Andrea Cardoso!!!

Obrigada pela linda postagem Patrícia Fernandes.

Nós somos a 6ª CRE!!!
Postado por 
Valdéris
 em 30/11/2012 13:51

Parabéns professora pelo belo trabalho!
Postado por 
Christiane Penha
 em 01/12/2012 12:31

Parabéns Andréa seu trabalho é magnifico. Sinta-se feliz e motivada! Bjs
Postado por 
Luciane
 em 02/12/2012 23:38

Parabéns minha querida pela valorização do seu trabalho. Muito sucesso na sua 
vida profissional.
Postado por 
Andréa dos Anjos Arêas
 em 10/12/2012 21:14
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 04/12/2012
<TÍTULO>
9ª CRE no Prêmio SESI Educação 2012

<TAGS>
Tags: 
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9ªcre.

A 9
 CRE teve cinco Unidades Escolares vencedoras no Prêmio SESI de Educação 2012, 
reconhecidas entre as escolas que obtiveram os melhores resultados apontados 
pela conjugação dos indicadores do IFDM 
 Educação 2009 e IDEB 2011.

[FOTO]

O Prêmio SESI Educação é uma iniciativa do Sistema FIRJAN, em parceria com o 
Canal Futura e o PNUD. 

O Prêmio consolida os objetivos do tema Educação, apresentado no Mapa do 
Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, que propõe a melhoria da qualidade 
da Educação Básica, imprescindível e urgente, para o favorecimento do 
desenvolvimento sustentável de todo o Estado do Rio.

O objetivo é difundir as melhores práticas em gestão de educação através do 
reconhecimento e valorização das secretarias municipais de educação e gestores 
das escolas municipais que obtiveram os melhores resultados apontados pela 
conjugação dos indicadores do IFDM - Educação 2009 e IDEB 2011.

O IFDM - Educação (Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal de Educação), 
criado em 2008, surgiu da necessidade de se monitorar periodicamente as 
potencialidades de desenvolvimento socioeconômico de uma região, considerando as
diferentes realidades de sua menor divisão federativa: o município. É uma 
resposta à ação 97 do Mapa de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, que 
propôs a criação de um índice para realizar este acompanhamento e planejar ações
de valorização e estímulo da qualidade na educação para o desenvolvimento huma

no, econômico e social do Estado.

Para o Prêmio SESI Educação, edição 2012, foi considerado o IFDM - Educação 2009
alcançados pelos municípios. As escolas foram avaliadas pelos resultados obtidos
no Ensino Fundamental nos seguintes indicadores componentes do IFDM - Educação 
2009: distorção idade-série e percentual de docentes com ensino superior.

O IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) foi criado em 2007 pelo 
Ministério da Educação por meio do Instituto Nacional de Estudos e de Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Seu objetivo é medir a qualidade da 
educação por escola e por rede de ensino numa escala 
nica em todo o Brasil, que varia de zero a dez. São considerados para o cálculo 
deste índice a taxa de rendimento escolar (aprovação e evasão) e o desempenho 
dos alunos no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e na Prova
Brasil. Assim, para o IDEB de uma escola ou rede crescer, é preciso que o aluno 
aprenda, não repita o ano e frequente a sala de aula. 

[FOTO]
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A cerimônia de entrega do Prêmio ocorreu no dia 21 de novembro no Centro de 
Convenções Sul América na Cidade Nova, com a presença do presidente do Sistema 
FIRJAN, Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira, dentre outras autoridades. As escolas da 
9
 CRE contempladas com o Prêmio SESI Educação 2012 foram: 
E. M. Atenas, E. M. Augusto Vasconcelos, E. M. Fernando Costa, E. M. Iva Gomes e
E. M. Raymundo Correa
.

[FOTO]

Nas fotos acima: Diretora Márcia de Barros Salgado e diretora adjunta Cristiane 
Pinto Norris;

     Cláudia do Canto Wilkoszynski (analista 
de Projetos Especiais do SESI); Mara Lucia Santiago (representante da Secretaria
Municipal de Educação de Mangaratiba).

[FOTO]

Diretora Claudia Valéria e equipe.

Momentos como este renovam nossas esperanças e fortalecem nossa prática 
pedagógica. Esse prêmio é dedicado a todos que direta ou indiretamente 
contribuíram para o sucesso da nossa escola. Por esse motivo, viemos dizer: 
Parabéns a todos que fazem parte desta equipe! Parabéns aos profissionais que 
estão presentes todos os dias e que se dedicam para alcançarmos o nosso maior 
objetivo: oferecer Educação de Qualidade aos nossos alunos. Parabéns aos pais 
que estimulam seus filhos e que reconhecem a nossa dedicação diária. Parabéns 
aos nossos alunos que participam atentamente das atividades e que sabem o valor 
da aprendizagem para sua formação profissional e cidadã. Parabéns a todos (pais,
alunos e profissionais) que estiveram conosco nesta linda caminhada e que muito 
contribuíram para o sucesso da nossa escola! Parabéns aos nossos familiares que 
também colaboram, sendo compreensivos, participando e nos motivando a crescer em
nossa vida profissional! Parabéns a 9
 CRE e à SME, pois, sem a orientação e o apoio de vocês, o nosso caminho seria 
muito mais difícil! Agradecemos o apoio e a dedicação de todos, os que estão 
presentes e os que já seguiram outros caminhos, porém deixaram sua eterna 
contribuição em nossa caminhada! Obrigada por vocês existirem em nossas vidas! 
Cada um teve a sua import
ncia neste longo processo, que não começou agora, e sem estas pessoas, nossa 
História não seria este grande sucesso!

Equipe
da E. M. Augusto Vasconcelos
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[FOTO]

Nas fotos acima: Diretora Maria Izabel recebendo o Prêmio SESI-Educação; Com a 
Coordenadora Pedagógica Viviane Madaleny; Grupo de gestores da 9
 CRE e alguns dos premiados no evento.

Um agradecimento de nossa escola a toda equipe da E. M. Fernando Costa pelos 
avanços em nossa caminhada e pelo belíssimo trabalho que vem sendo realizado
.

Diretora Maria Izabel

Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na 
ação-reflexão
.

Paulo Freire

[FOTO]

Diretora Luciane recebendo o Prêmio SESI Educação 2012

[FOTO]

Foi um prêmio inesperado e muito significativo, pois é o reconhecimento de um 
trabalho, do esforço para se ter uma educação de qualidade
. A direção e toda a equipe agradecem o reconhecimento.

Rosiléa
 da Silva Chaves Calazans

     Diretora 

Parabéns às escolas que receberam o Prêmio SESI Educação 2012, pelo excelente 
trabalho realizado que resultou nesta conquista!

Contatos da Representante da 9
 CRE:

     Prof
 Márcia Cristina Alves
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     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

     Tel.: 94420157

[FOTO]
tweet

9ªcre
(227)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns e obrigada pela postagem,muito bem estruturada, e tem a delicadeza de 
valorizar as escolas equalitariamente.Não dormimos em cima do louros e sabemos 
que todos mereciam receber.Mas reconhecimento do trabalho é uma daquelas coisas 
que não tem preço
Postado por 
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Maria Izabel
 em 04/12/2012 18:51
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 06/12/2012
<TÍTULO>
Avaliação: Tempo de Comunhão, Crescimento e Intervenção

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescola, avaliação.

O Espaço de Desenvolvimento Infantil Bianca Rocha Tavares da 9
 CRE promove, mais uma vez, o encontro de seus profissionais para reavaliar suas
ações e abrir espaço para reflexões e para a formação continuada.

[FOTO]

Reavaliando as Ações

Iniciamos o trabalho com uma roda de conversa sobre o ato de AVALIAR. 
Dialogamos, refletimos e nos debruçamos sobre as seis ações básicas referentes à
AVALIAÇÃO.

Para que vamos avaliar? (finalidade)

O que avaliar? (objetos, aspectos)

Quem avaliar? (sujeitos)

Como avaliar? (procedimentos)

Quando avaliar? (periodicidade)

Para quem será destinada a avaliação? (à instituição, aos pais, à equipe, ao 
aluno...).

Essas questões trouxeram à tona ideais, ideias, preconceitos, hábitos, costumes,
crenças. A subjetividade esteve em alta, aquela que 
mapeia
 as ações do sujeito e que necessita de constante visita e intervenções.
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Revisitamos o material 
Sapateado
, utilizado no início do ano letivo. Afinal, quem tem a oportunidade de rever, 
sempre enxerga novas possibilidades...

[FOTO]

A roda moveu-se entre os assuntos: ética, disciplina, sincronia, compromisso, 
democracia de direito, cultura, capital cultural, trabalho de equipe, formação 
continuada, conhecimento, escola... Para ilustrar esse tema, utilizamos o vídeo 
O Berço da Desigualdade
, com texto de Cristovam Buarque e M
sica de Milton Nascimento.

[VÍDEO]

A Roda girou em torno do papel da 
ESCOLA HOJE
e, para tanto, utilizamos como referencial alguns estudiosos que nos acompanham,
tais como Lib
neo, Nilda Alves, Marisa Varrober, Mário Flávio, M. Arroyo, Paulo Freira, Magda 
Soares, Jussara Hoffmam. 

[FOTO]

A 
ESCOLA TEM FUTURO?
 Conversa empolgante e reflexiva! Nessas brechas, refletimos sobre o Processo de
aprendizagem e o Ato de ensinagem / Metodologia de trabalho / Políticas p
blicas / Vontade de fazer, acontecer / A necessidade de algumas desconstruções /
O Poder / As interlocuções de rede presente no espaço escolar. 

O profissional de educação necessita de 
alimento
 constante para estar conectado e atender à imensa demanda que emana do universo
escolar. Não basta discutir o que está dentro da escola, é necessário buscar o 
que está fora dela.

[FOTO]

No tocante aos problemas, o que vemos é o seu efeito; é preciso buscar sua 
causa. Causa essa, geralmente, oculta; daí a import
ncia de exercitar a criatividade. O profissional de/da educação deve ser um 
eterno pesquisador. 

A FORMAÇÃO CONTINUADA DEVE SER UMA FORMA DE AÇÃO, UMA POSTURA PROFISSIONAL.
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Encerramos o encontro com o filme 

Quem Mexeu no Meu Queijo?

,

com o propósito de ilustrar a necessidade constante de mudança no ato de educar.

[VÍDEO]

No trajeto do encontro, ocorreram registros sobre pontos relevantes e 
fragilidades a respeito:

Do PPA;

Das turmas;

Da Instituição.

O grupo de profissionais de/da educação do EDI 09.18.801 BIANCA ROCHA TAVARES 
tirou o máximo proveito desse tempo/espaço para AVALIAÇÃO.

TEMPO DE AVALIAR PARA INTERVIR, PARA PLANEJAR, PARA REPLANEJAR, PARA COMUNGAR,
 PARA O CRESCIMENTO E APRENDIZAGEM DE TODOS OS ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE 
ENSINAGEM E APRENDIZAGEM.

Parabéns à toda equipe do EDI Bianca Rocha Tavares! Momentos como esse 
proporcionam o crescimento do grupo e, consequentemente, a excelência do 
trabalho desenvolvido!

Acesse essa e outras atividades no 
Blog do EDI Bianca Rocha Tavares

Venha participar você também deste espaço.

Compartilhe conosco uma atividade que a sua escola realizou.

Contatos da Representante da 9
 CRE:

     Prof
 Márcia Cristina Alves

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net
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     Twitter: 
@marciacrisalves

     Tel.: 94420157

[FOTO]
tweet

9ªcre
(227)

blogdeescola
(73)

avaliação
(1)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Segunda-feira, 26/11/2012
<TÍTULO>
Cerimônia de Diplomação dos Agentes Comunitários de Saúde e Defesa Civil, 
Guardiões do Ri

No próximo dia 27, às 10h, no salão de Exposições do Centro de Convenções 
SulAmérica, haverá a cerimônia de diplomação dos Agentes Comunitários de Sa
de e Defesa Civil, Guardiões do Rio e dos alunos da Rede Municipal de Ensino, 
integrantes do sistema de Alerta e Alarme Comunitário para chuvas fortes.

Estarão sendo certificados cerca de 1.500 alunos de unidades escolares 
existentes nas proximidades das comunidades em alto risco geológico da 1
, 2
, 3
, 4
, 5
 e 7
CRE , que participaram dos exercícios simulados nas unidades escolares, que tem 
como objetivo esclarecer a ações de prevenção quanto a desastres locais, com 
treinamento simulado de desocupação das áreas de risco para as áreas seguras e a
elevação dos níveis de segurança comunitária contra desastres.

Há 117 (cento e dezessete) comunidades no Município do Rio de Janeiro, mapeadas 
pela Geo-Rio, que possuem residências em áreas de alto risco geológico e muitos 
alunos da Rede Publica Municipal de Ensino, residem nessas áreas.

Os alunos da Rede P
blica Municipal de Ensino, moradores das comunidades em lide, possuem um forte 
potencial de mobilização de suas famílias nas situações emergenciais 
relacionadas com a Chuva Forte. 

A parceria entre a Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Educação é 
fundamental para a redução de desastres focais, pois a o realizarem os 
exercícios simulados com os alunos , os Agentes da Defesa Civil r essaltam a 
import
ncia da prevenção de desastres, despertando a atenção do p
blico escolar para outros importantes temas, como: as construções irregulares, o
despejo de lixo em locais inadequados, a obstrução dos cursos d
água, a erosão do solo e o desmatamento, que agravam e aumentam os riscos de 
escorregamento de terras ou deslizamentos das encostas.

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 26/11/2012
<TÍTULO>
Cerimônia de Diplomação dos Agentes Comunitários de Saúde e Defesa Civil, 
Guardiões do RJ

No próximo dia 27, às 10h, no salão de Exposições do Centro de Convenções 
SulAmérica, haverá a cerimônia de diplomação dos Agentes Comunitários de Sa
de e Defesa Civil, Guardiões do Rio e dos alunos da Rede Municipal de Ensino, 
integrantes do sistema de Alerta e Alarme Comunitário para chuvas fortes.

Estarão sendo certificados cerca de 1.500 alunos de unidades escolares 
existentes nas proximidades das comunidades em alto risco geológico da 1
, 2
, 3
, 4
, 5
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 e 7
CRE , que participaram dos exercícios simulados nas unidades escolares, que tem 
como objetivo esclarecer a ações de prevenção quanto a desastres locais, com 
treinamento simulado de desocupação das áreas de risco para as áreas seguras e a
elevação dos níveis de segurança comunitária contra desastres.

Há 117 (cento e dezessete) comunidades no Município do Rio de Janeiro, mapeadas 
pela Geo-Rio, que possuem residências em áreas de alto risco geológico e muitos 
alunos da Rede Publica Municipal de Ensino, residem nessas áreas.

Os alunos da Rede P
blica Municipal de Ensino, moradores das comunidades em lide, possuem um forte 
potencial de mobilização de suas famílias nas situações emergenciais 
relacionadas com a Chuva Forte. 

A parceria entre a Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Educação é 
fundamental para a redução de desastres focais, pois a o realizarem os 
exercícios simulados com os alunos , os Agentes da Defesa Civil r essaltam a 
import
ncia da prevenção de desastres, despertando a atenção do p
blico escolar para outros importantes temas, como: as construções irregulares, o
despejo de lixo em locais inadequados, a obstrução dos cursos d
água, a erosão do solo e o desmatamento, que agravam e aumentam os riscos de 
escorregamento de terras ou deslizamentos das encostas.

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 03/12/2012
<TÍTULO>
Leitura, uma Questão de Cidadania e Paixão

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

A Escola Municipal Calouste Gulbenkian, localizada na Cidade Nova, trabalha com 
o objetivo principal de preparar o aluno para ser um agente integrante da 
sociedade, respeitando os princípios e valores sociais. Sua missão é formar 
cidadãos éticos, criativos e capacitar seus jovens para a vida produtiva, 
possibilitando o acesso ao conhecimento, à cultura e às oportunidades futuras.

[FOTO]

Projeto Paixão de Ler

[FOTO]

A unidade investe constantemente em projetos que envolvam leitura, contação e 
maratonas de histórias. A equipe gestora e os professores acreditam que ler para
um aluno é como plantar uma semente em terreno fértil. Logo, se tornará uma 
árvore frondosa e com doces frutos. Deste modo, toda a unidade vibrou quando, no
inicio de novembro, foi prestigiada com 
Paixão de ler - 20 anos
, projeto da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro. Esse trabalho 
faz parte da Campanha 
Paixão de Ler 
e foi inspirada por 
La Fureur de Lire
, desenvolvido na França, como estratégia de incentivo à leitura.

[FOTO]
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O Projeto 
Paixão de Ler
 é um grande sucesso da Secretaria Municipal de Cultura, estando na sua 20
 edição. Neste ano, a edição é comemorativa e propõe uma reflexão sobre como 
deve ser uma campanha de leitura nos dias atuais: 
Quem é o leitor do século XXI? Que práticas de leitura devem ser estimuladas? 
Quais são os suportes de leitura que aproximam os leitores ao texto?

[FOTO]

Entre Palavras e Cores, uma Ciranda de Brincadeiras

Os alunos também tiveram grande participação no evento 
Entre palavras e cores, uma ciranda de brincadeiras
,
 parte integrante do projeto. O Grupo 
Conexão Leitura
 foi apresentado às turmas 1401 e 1501, que ficaram encantadas com as 
dinamizadoras L
cia Morais (índia) e Cláudia Gomes (escritora de literatura infantil). Foi um 
momento de descontração, alegria e aprendizado. 
As crianças contaram histórias e conversaram sobre os livros que mais gostaram! 
O interesse delas cresceu ainda mais quando puderam ler poesias para seus 
colegas. Para finalizar, L
cia pediu aos alunos que fizessem uma roda para cantar e brincar juntos. Dava 
gosto admirar como a din
mica despertou a criatividade e participação das turmas!

A leitura é o início de um sonho lindo, a partir do qual todos podem desenvolver
seu senso crítico e raciocínio lógico, além de multiplicar a imaginação e 
criatividade para alcançar seus objetivos. A Escola Calouste só conseguiu o 
sucesso nestes projetos pois possui uma equipe apaixonada pela educação e que 
acredita no potencial de seus alunos. 
Assim, deixa um exemplo de professores e alunos leitores, sonhadores e dispostos
a fazer do Rio de Janeiro, cada vez mais, uma
 Cidade de Leitores
!

Pra conhecer ainda mais os projetos dessa Escola Municipal de Sucesso,

     clique no link abaixo:

http://emcalouste.blogspot.com.br/
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* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o
 representante do Rioeduca em sua Coordenadoria
 e participe. *

Contatos:

Rute Albanita

     Professora e Representante Rioeduca.net 
da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

     ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: @Rute_Albanita

[FOTO]

projetos
(334)
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1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Com certeza a leitura é uma das principais ferramentas na "construção" do um 
cidadão.
Postado por 
Jorge Claudio
 em 03/12/2012 18:52

"Paixão de Ler" matérias como esta, em nossos blogs... Parabéns a todos os 
envolvidos pelo belo trabalho!
Postado por 
Jose Luiz
 em 03/12/2012 19:06
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 06/12/2012
<TÍTULO>
Salada Cultural Brasileira - Destaque Pedagógico no Caju

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

A Escola Municipal Marechal Mascarenhas de Moraes, localizada no Caju, sob a 
competente gestão de Agenor, Alex e Moema, realiza anualmente as Feiras 
Culturais. O objetivo da unidade é atender ao Projeto Pedagógico e, ao final de 
cada semestre, coroar os trabalhos de qualidade em um grande e bonito evento.

[FOTO]

A II Feira Cultural consagrou-se como 
Salada Cultural Brasileira
, pois a comunidade escolar desenvolve discussões e trabalhos que retratam a 
vida e os costumes do povo brasileiro. O trabalho aborda temas de grande import
ncia, como o Regionalismo, a Consciência Negra e Indígena, a história do Rio de 
Janeiro e as heranças do Bairro do Caju. Há também relevantes pesquisas e ações 
voltadas para a valorização da autoestima dos estudantes, dinamizadas por 
professores, funcionários e parceiros da escola.

[FOTO]

A Feira contou com a exposição de diversos trabalhos em diferentes mídias. O dia
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29 de novembro iniciou com a oficina de Vídeos, realizada pelo professor Daniel.
Logo a seguir, os alunos apreciaram a exposição de máscaras e livros de 
linguagem Tupi-Guarani.

As crianças e adolescentes movimentaram o corpo dançando ao som do ritmo 
africano Kuduro, sob a supervisão da Professora Bianca Roriz. Aconteceram 
apresentações de danças regionais e o espetáculo de capoeira, jogado pelo 
Professor Moicano.

[FOTO]

Entre as muitas ações que encantaram a comunidade, houve a exposição sobre 
Quilombos, Beleza das Mulheres Negras, História do Acarajé e até mesmo sobre a 
Mitologia Grega adaptada ao Brasil.

[FOTO]

A Salada Cultural foi um dentre os muitos projetos de relev
ncia pedagógica que são realizados e que destaca a qualidade das escolas de 
nossa rede. Ressaltamos que a Escola Municipal Mascarenhas de Moraes não mediu 
esforços para inspirar nos alunos adjetivos de suma import
ncia para seu desenvolvimento, como autonomia, cidadania, cooperação m
tua e estreitamento de laços de afeto do corpo discente e docente com a unidade 
escolar. A escola alcançou seu objetivo ao valorizar a cultura brasileira e a 
cultura de diferentes povos, traçando paralelos entre elas para que os jovens se
percebessem parte integrante e essencial de um mundo cada vez mais globalizado.

Pra conhecer ainda mais os projetos dessa escola de sucesso,

     clique no link abaixo:

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o 
representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe. *

Contatos:

Rute Albanita

Professora e Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

     ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: @Rute_Albanita
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[FOTO]

projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a toda equipe, ações como estas nos enchem de orgulho!!
Postado por 
celia maria santos de bessa lopes
 em 06/12/2012 07:36

PARABÉNS!!!! Excelente trabalho de equipe, com a participação de toda comunidade
escolar.
Postado por 
Jose Luiz
 em 06/12/2012 15:08

maravilhoso trabalho, meus parabéns
Postado por 
Elisete
 em 07/12/2012 00:31
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--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 29/11/2012
<TÍTULO>
Customizando na FÉ

<TAGS>
Tags: 
4ªcre eventos projetos.

Customizar é adaptar algo de acordo com o gosto ou necessidade de alguém; 
alterar
alguma coisa para fazer com que sirva melhor aos requisitos de alguém.
 As
modificações podem ser feitas com recortes, costuras, tingimentos, aplicações e 
também com novas ideias.
 Nesse percurso, a C.M. Morro da Fé
conseguiu transformar, não apenas roupas, mas também as atitudes da sua 
comunidade escolar.

[FOTO]

Veja como o projeto desenvolvido pela Creche Municipal Morro da Fé promoveu a 
qualidade de vida de seus responsáveis 
por meio da promoção de melhores hábitos na comunidade escolar.

A
equipe de profissionais
mostrou a import
ncia da relação escola-comunidade para ambas as partes, sedimentou a relação 
positiva que existe entre eles e

apresentou determinadas condições para a melhoria da qualidade de vida da 
população atendida.

[FOTO]

Customizando na FÉ- curso para comunidade escolar

Nosso curso atende às famílias de nossos alunos e foi aberto também à comunidade
e propõe a seguinte reflexão, como pretende nosso PPP: Você já parou para se 
perguntar, até que ponto a propaganda influencia seu poder de compra? Que 
consequências isso gera na sua concepção de inf
ncia? 

A mídia tem grande influência no consumismo infantil e determina de modo 
marcante a escolha de produtos na família brasileira.
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 A
s estilistas de moda Bruna e Rafaela, formadas pela Faculdade Veiga de Almeida, 
são nossas parceiras disponibilizaram-se para ministrar o curso aos sábados... 
gratuitamente, porque acreditam no poder transformador da educação. 

A comunidade participa com alegria e criatividade.
 Acreditando que
o caminhar coletivo promove ações e atitudes, assim desenvolvemos
atividades específicas para os responsáveis e para a
comunidade escolar em geral, tais
como: roda de conversa, visionamento e
 oficinas de customização
 Com isso, garantirmos a efetiva participação e maior integração entre todos.

Como agentes multiplicadores, as crianças passam a conhecer os benefícios do 
consumo consciente. A nossa Gestão tem como uma de suas metas favorecer as 
questões relacionadas ao futuro da sociedade e do planeta junto à comunidade: 
Reciclar e Reaproveirar, 
o exemplo arrasta multidões
.

[FOTO]

Buscar a validação da comunidade junto às ações e aos projetos realizados é uma 
importante ação que estamos realizando com nosso Projeto Sustentando a Fé. A 
próxima etapa acontecerá com os alunos, que irão customizar suas camisetas para 
a festa de enceramento! Texto: Professora Priscila - Professora Articuladora

Veja outras imagens sobre o assunto no
C.M. Morro da Fé

Parabéns a todos dessa equipe por ampliar as possibilidade de enriquecimento dos
vínculos pessoais através dos resultados dessas oficinas dedicadas a comunidade 
escolar.

Ana Accioly

     Professora e Representante Rioeduca.net 
da 4
Coordenadoria Regional de Educação

     anaaccioly@rioeduca.net

     Twitter: @Ana_Acioly

[FOTO]
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4ªcre eventos projetos
(5)

<COMENTÁRIOS>

Adorei! Projeto importante de parceria com as famílias. A relação entre família 
e escola sendo bordada com muito brilho por essa creche. Parabéns pela 
iniciativa.
Postado por 
Fernanda
 em 29/11/2012 16:24

Show! Amei a iniciativa! Equipe integrada com a comunidade, adoraria ver o 
projeto na íntegra! Sucesso a todos!
Postado por 
Vera Dias
 em 01/12/2012 09:36

Foi delicioso poder desenvolver o projeto Customizando na Fé...Uma ação que 
efetiva o processo de democratização da escola, promovendo a integração entre a 
Creche, Família e Comunidade.
Parabéns a toda Equipe da Creche Municipal Morro da Fé e em especial à Pricila 
Gardel(nossa Professora articuladora), Bruna Pâmella e Rafaela Pontes(as 
estilistas de moda), pelo envolvimento e por acreditarem em nosso sonho que se 
tornou realidade.
Maria Amélia - Diretora Adjunta.
Postado por 
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Maria Amélia Rodrigues
 em 02/12/2012 00:33

Parabéns amadas amigas da Creche Municipal Morro da Fé... "quem sabe faz a hora 
não espera acontecer"""... e vcs sabem e fazem muito bem.....showwwwwwwwwwwwwwww
Postado por 
Mariadalva Dantas
 em 02/12/2012 00:46
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 03/12/2012
<TÍTULO>
A E. M. IV Centenário e o GELP

<TAGS>
Tags: 
4ªcre eventos projetos.

Você sabe o que é GELP? Então, fique por dentro: Programa de Educação dos 
Líderes Globais - GELP.
O programa
tem como 
objetivo transformar 
e equipar todos os alunos com as habilidades, a experiência e o conhecimento 
para sobreviver e prosperar no século 21. Este ano, o GELP veio ao Brasil, mais 
precisamente ao Rio de Janeiro. Acompanhem a visita à Escola Municipal IV 
Centenário.

O GELP na Escola Municipal IV Centenário

[FOTO]

Este mês, entre os dias 6 e 9, a cidade do Rio de Janeiro sediou o Global 
Education Leaders
 Program 
 GELP.
Um encontro de líderes governamentais de 13 países, que se re
nem presencialmente e virtualmente para trocar experiências sobre a inovação na 
educação com ênfase no uso de novas tecnologias.

O encontro do GELP é realizado a cada seis meses. Entre os países participantes 
estão Brasil, Estados Unidos, Austrália, China, Coréia do Sul, Finl
ndia, Índia, Inglaterra, Nova Zel
ndia e Canadá.

Pela
primeira vez o GELP foi realizado no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro.
 Texto: Equipe da IV Centenário
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[FOTO]

Saiba um pouquinho mais sobre o GELP e seus objetivos:

 acelerar e sustentar os esforços de transformação dentro dos sistemas dos 
membros locais e nacionais para o benefício de todos os alunos;

 desenvolver a capacidade de transformação e eficácia pessoal em líderes do 
sistema de ensino;

 advogar e refinar a visão de ensino e aprendizagem do século 21 além de 
divulgar amplamente o conhecimento e aprendizagem gerada através GELP, e

 facilitar uma comunidade global de líderes da educação e agentes de mudança.

Momento de Reconhecimento e de muita Emoção com a
Palavra dos Líderes!

[FOTO]

Obrigado pela maravilhosa visita à sua escola.

     Crianças, pais, professores e 
funcionários estão fazendo um trabalho magnífico.

     Comissão de Educação -- USA

A IV Centenário é uma escola maravilhosa com uma líder inspirada, professores e 
pais integrados
.

     GED-- COLORADO

Parabenizamos a todos pela bem sucedida e feliz escola

     Austrália

Obrigado pelo carinho!

     Bem Vindo à China!

     Bem Vindo à Beijing!

     Escola de Ensino Médio n
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 80 e Academia Beijing

A Equipe Agradece:

Direção, Coordenação, Professores, Funcionários e responsáveis da Escola 
Municipal IV Centenário nos sentimos muito honrados em ter recebido no mês de 
novembro os representantes do GELP.

     Nossos alunos ficaram muito felizes em 
preparar as salas e as atividades de dança para recebê-los e lisonjeados com as 
palavras do grupo ao final do encontro.

     O reconhecimento de nosso trabalho nos 
fortalece para que possamos ultrapassar as dificuldades e nos torna mais unidos.
 Texto:
Equipe da IV Centenário

Parabéns a todos da equipe IV Centenário pela merecida homenagem e pelo belo 
trabalho que desenvolvem junto a toda a comunidade escolar!

Ana Accioly

     Professora e Representante Rioeduca.net 
da 4
Coordenadoria Regional de Educação

     anaaccioly@rioeduca.net

     Twitter: @Ana_Acioly

[FOTO]
tweet
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4ªcre eventos projetos
(5)

<COMENTÁRIOS>

me sinto honrada em fazer parte dessa equipe!parabéns!
Postado por 
marcela nascimeno
 em 03/12/2012 18:58
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 04/12/2012
<TÍTULO>
Maratona de Histórias da E. M. Honduras

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos, maratonadehistórias.

A Escola Municipal Honduras está localizada em Jacarepaguá, na Praça Seca, e 
atende cerca de 900 alunos diariamente da Educação Infantil ao 3
ano, além de turmas de projetos especiais e Educação Especial. A escola dedicou 
a semana de 22 a 26 de outubro para a Maratona de Histórias, com atividades de 
Contação de Histórias
 para os alunos e responsáveis.

[FOTO]

As ações da Maratona de Histórias da Escola Honduras foram dinamizadas pelos 
professores regentes de turma e da Sala de Leitura, com a participação de alunos
da Turma de Acelera 1. Foram momentos de resgate dos contos infantis e seu mundo
mágico, especialmente para os adultos convidados para o 
Café com História
.
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[FOTO]

AÇÕES DA SALA DE LEITURA DURANTE A SEMANA

Empréstimo de livros escolhidos pelos professores;

Organização e Montagem do projeto TEM LIVRO NA CORDA no pátio da escola, tendo 
como p
blico

alunos, professores e funcionários;

Organização, confecção dos convites e execução do projeto CAFÉ COM HISTÓRIAS, 
direcionado aos r

esponsáveis convidados (cada turma escolheu um responsável representante);

[FOTO]

História escolhida: AS COISAS QUE A GENTE FALA, de Ruth
Rocha (através do uso do kit da Educopédia);

Apresentação do vídeo da FEIRA DA CULTURA;

Roda de Conversa e lanche com distribuição de pirulitos com cartão de 
agradecimento.

As professoras de Sala de Leitura planejaram um momento de recepção para um 
grupo de responsáveis-representantes por turma. Foi servido um café da manhã 
para que todos conhecessem o espaço da Sala de Leitura e estreitassem o laço 
Família e Escola e, mais uma vez, conversássemos sobre o 
Projeto Escola de Leitores, Alunos Escritores
.

Foram momentos de emoção com a história escolhida, 
As coisas que a gente fala
 de Ruth Rocha, além de muitas reflexões sobre o que falamos, ou fazemos com 
nossos filhos, alunos, familiares ou amigos.

A avaliação demonstrou a satisfação de todos que participaram, o que resultou em
vários pedidos para novos eventos. 

AÇÃO DO GRUPO DE PROFESSORES
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Cada professor regente escolheu uma história para trabalhar com a turma em um 
dia determinado. Cada turma desenvolveu a 
Hora do Conto
 como achou melhor. Algumas professoras escolheram a interpretação pelos 
próprios alunos, que viraram personagens, como por exemplo, a Educação Infantil 
que escolheu 
O Pescador, o Anel e o Rei
, de Bia Bedran.

[FOTO]

Também aconteceu uma Sessão de Vídeo com turmas assistindo 
João e Maria
, Outras escolheram fantoches, como por exemplo a Classe Especial, que trabalhou
com 
O Sítio do Picapau Amarelo
. As histórias foram várias, como: 
Amigos de verdade
, 
Menina Bonita do Laço de Fita
, 
O Curumim que virou gigante
, 
O condomínio dos monstros
, entre tantas outras.

[FOTO]

Foram momentos mágicos da Literatura Infantil, com a imaginação e criatividade 
de cada professora.

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

 E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

 RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca/sobrenos.php

Contato :

Roberta Vitagliano é professora da rede municipal

e representante do Rioeduca na 7
CRE

robertavitagliano@rioeduca.net

twitter: @robertacarmina
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[FOTO]
tweet

 x

 x

projetos
(334)

7ªcre
(192)

maratonadehistórias
(4)

<COMENTÁRIOS>

Mais uma ação de grande importância para formação de nossos alunos. Parabéns 
equipe Honduras!
Postado por 
Dilma
 em 04/12/2012 19:11
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--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 06/12/2012
<TÍTULO>
E. M. Marechal Canrobert e o Projeto Canroler 2012

<TAGS>
Tags: 
7ªcre.
A Escola Municipal Marechal Canrobert Pereira da Costa está localizada no Anil, 
em Jacarepaguá, e atende 700 alunos diariamente do 6º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental, além de turmas de projetos especiais. O projeto Canroler 2012, da 
Sala de Leitura Monteiro Lobato, foi realizado no dia 30/10 nos dois turnos, em 
conjunto com os professores de todas as disciplinas, e inserido na 8ª Maratona 
de Histórias, da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro.

[FOTO]
Por ocasião do centenário de Luiz Gonzaga, foi escolhido o tema “A cultura 
Nordestina”, privilegiando o trabalho com as letras de músicas do cantor, o que 
levou os alunos a mergulharem no universo do Sertão, território tão contemplado 
pelo artista.

[FOTO]

[FOTO]

A Maratona foi realizada com todas as turmas no mesmo horário. Para isso, houve 
o apoio do corpo docente, que foi previamente orientado quanto à aplicação do 
projeto. Os alunos se dividiram em grupos e, depois de lerem e analisarem a 
música, foram convidados à produção textual, na qual deveriam aliar o conteúdo 
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disponível na canção com a proposta direcionada a cada ano escolar.

[FOTO]

Professoras Responsáveis pela Sala de Leitura: Fernanda Frozza Ferreira 
e Jacqueline Guerreiro

Gestão: Mônica Formiga (Diretora), André Roseira (Vice-diretor) e Regina Soares 
(Coordenadora Pedagógica)

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

Contato para publicação:

Roberta Vitagliano é professora da rede municipal e

representante do Rioeduca na 7ªCRE

robertavitagliano@rioeduca.net

twitter: @robertacarmina

[FOTO]
tweet

 x

 x
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7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Grande prazer em rever a escola que me acolheu em minha matrícula de PI. 
Parabéns a toda a equipe!!!!
Postado por 
Angela Regina de Freitas
 em 06/12/2012 14:22
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 11/12/2012
<TÍTULO>
Maratona de Histórias da E. M. Vitor Meireles

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos, maratonadehistórias.

A E. M. Vitor Meireles está localizada na Taquara e atende cerca de 700 alunos 
da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental, além de turmas do PEJA e 
Educação Especial. No dia 19 de outubro, a unidade escolar realizou sua Maratona
de Histórias para o Ensino Fundamental regular e, no dia 5 de novembro, para o 
PEJA.

[FOTO]

A Maratona de Histórias da Escola Municipal Vitor Meireles contou com várias 
atividades, entre elas: 

contação de histórias pelos professores; 

contação de histórias através de teatro de varas pelos alunos da turma 1302 para
as turmas de Educação Infantil da tarde
;
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contação coletiva no pátio com: a diretora Rosimeri de Souza, a coordenadora 
pedagógica Sonia Lopes (do 2º

 turmo) e as professoras Mônica Mancebo (da Sala de Leitura, do 1º turno) e 
Norma Ribeiro (de Educação Física);

contação em homenagem aos professores pela Sala de Leitura.

A escola apresentou também diferentes Espaços Literários: Pé-de-Livro; Varanda 
Literária; Quintal Literário; Mar de Livros; Hall Literário; Varal Literário; 
Pátio Literário; Contasom e Sensasom. Esses espaços foram visitados pelas turmas
e essas visitas foram intercaladas pelas contações coletivas.

[FOTO]

A novidade, neste ano, ficou por conta da sala “Sensasom”, com a contação de uma
história sensorial, onde adultos e crianças entraram literalmente no mundo do 
“faz-de-conta”.

A Maratona de Histórias aconteceu para os alunos do PEJA no dia 05 de novembro. 
Os espaços literários, neste dia, foram: Self-service Literário, Aperitivo 
Literário, Petisco Literário, Pilastra Literária e Sensasom para os alunos das 
turmas DI1 e DI2. Os alunos incluídos (D.A.) tiveram acompanhamento de suas 
intérpretes durante todas as contações e visitas aos espaços.

[FOTO]

[FOTO]

 PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

Roberta Vitagliano

é professora da rede municipal 

e representante do Rioeduca da 7ªCRE

robertavitagliano@rioeduca.net

twitter: @robertacarmina

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

7ªcre
(192)

maratonadehistórias
(4)

<COMENTÁRIOS>

PARABÉNS, A TODA EQUIPE DA ESCOLA MUNICIPAL VITOR MEIRELES! ESPECIALMENTE AS 
PROFªS MÔNICA, PELO BELO TRABALHO REALIZADO NA SALA DE LEITURA, E ROSIMERI, PELA
SUA GARRA!
Postado por 
MARISTELA DE S MACEDO
 em 11/12/2012 15:59

Parabéns pela Maratona de Histórias E. M. Vitor Meireles! Leitura é tudo! 
Claudia Costin teve e aplicou a visão da leitura nas escolas públicas.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 21/01/2013 02:13
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quinta-feira, 13/12/2012
<TÍTULO>
Dos Filhos Deste Solo És Mãe Gentil

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos.
O CIEP Lindolpho Collor, também conhecido como CIEP 301, está localizado no Rio 
das Pedras e atende cerca de 2.700 alunos do 2
 ao 7
ano do Ensino Fundamental, além de turmas de projetos especiais. A culmin
ncia do projeto 
Dos Filhos Deste Solo És Mãe Gentil
 aconteceu no período de 23 a 28 de novembro.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

No dia 27 de novembro, foi a vez da 
Mostra África
 desenvolvida pelas turmas de 6
 ano, que reuniu maquetes, estandes com diversos trabalhos, comidas típicas e 
apresentação de dança sobre esse continente, que está ligado diretamente às 
nossas raízes culturais e sociais.

[FOTO]

[FOTO]
tweet

 x

 x
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projetos
(334)

7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns CIEP Lindolpho Collor pelo projeto que valoriza nosso hino e faz o 
resgate deste símbolo nacional para os alunos. Escolas da 7ª CRE mostrando seu 
trabalho com muita seriedade, alegria e competência. Ótima Postagem Roberta.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 20/01/2013 19:06
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 30/11/2012
<TÍTULO>
Escritores do Futuro

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, riodeleitores.

A 
turma
1.502
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do Ciep Doutor Adão Pereira Nunes, orientada pela professora Cláudia Marques, 
começou o ano de 2012 fazendo da leitura
semanal
,um hábito. Através da
apreciação das obras de Machado de Assis, Ferreira Gullar, Mário Quintana e 
Clarice Lispector, os 
Escritores do Futuro
 apresentam um avanço notório tanto na escrita
 como na leitura.

É impressionante como no encontramos na leitura e na escrita. Há poucas coisas 
tão interessantes como
ler um livro ou um simples verso e sentir o que temos de melhor e de mais 
humano. 

As palavras têm a força necessária para romper ou construir barreiras, causar ou
solucionar uma guerra e
sensibilizar até os que parecem enferrujados pela incapacidade de sentir.

A escrita representa-se por si
só e tem o poder de tornar real o imaginário e este em mais verdadeiro. Ela nos 
leva para lugares que nunca fomos e nos faz voar nas asas da imaginação. A 
escrita
é, portanto,
uma grande aventura vivida pelos corajosos.

Contudo, uma boa escrita depende de boas leituras. Por essa razão, a 
turma 1502 do Ciep Doutor Adão Pereira Nunes
, orientada pela 
professora regente Cláudia Marques
, começou o ano de 2012 transformando a leitura semanal em um hábito.

A cada semana, os alunos leem obras de grandes escritores, seja na sala de aula,
sentados no pátio da escola ou debaixo de uma árvore. Eles meditam e escrevem 
baseados em grandes nomes como Machado de Assis, Ferreira Gullar, Mário Quintana
e Clarice Lispector.

[FOTO]
Pesquisas do mundo todo mostram que a criança que lê e tem contato com a 
literatura desde cedo
 é beneficiada em diversos sentidos: ela aprende melhor, pronuncia melhor as 
palavras e se comunica melhor de forma geral. Por meio da leitura, a criança 
desenvolve a criatividade, a imaginação e adquire cultura, conhecimentos e 
valores.

Segundo a 
professora Cláudia Marques
, a cada semana, a turma tem como objetivo ler outros grandes escritores 
nacionais e internacionais.
 Ela ainda diz
que é
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notório o avanço da turma 1502, 
Os Escritores do Futuro
, na escrita e na vontade de cada vez mais conhecer o mundo e fazer parte dele.

Essa turma é acompanhada desde o terceiro ano pela professora Cláudia, que se 
sente orgulhosa por notar o progresso dos alunos. A professora acredita que um 
bom escritor é aquele que consegue deixar-se experimentar, bagunçar a mente e o 
coração, despertar o silêncio e fundir os pensamentos.

Os 
Escritores do Futuro 
estão aprendendo
a usar a escrita para gritar sem som. Eles buscam alcançar um p
blico cada vez maior,
participando
 de concursos como As Olimpíadas de Língua Portuguesa, expondo seus pensamentos 
em Blogs, no Facebook e em outros meios de comunicação.

[FOTO]
Expressar-se na forma escrita não é um simples ato de colocar palavras num papel
ou digitar num teclado. A maior parte da ação de escrever é invisível para os 
olhos, acontece no mundo interior de quem escreve e pode refletir este esforço 
de buscar o equilíbrio entre as emoções, o pensamento e as práticas.

[FOTO]

Para construir significado ao ler, é fundamental ter constantes oportunidades de
se enfronhar na cultura do escrito, de ir construindo expectativas acerca do que
pode
dizer neste ou naquele texto, de ir aumentando a competência linguística 
específica em relação à língua escrita... 

Por esta razão que a 
professora Cláudia Marques
, desde o princípio, faz com que seus alunos
participem de
situações de leitura e de escrita.
 Ela coloca à disposição das crianças materiais escritos variados,
lendo muitos e bons textos para que tenham oportunidade de conhecer diversos 
gêneros e possam fazer antecipações fundadas nesse conhecimento.

Durante o ano de 2012, os 
Escritores do Futuro 
produziram vários textos inspirados pelas leituras que fizeram. O que veremos a 
seguir são textos belíssimos, criativos
e
de muita sensibilidade produzidos pelos alunos da turma 1502.

[FOTO]

Página 3574



RIOEDUCA 2

[FOTO]

[FOTO]

Parabéns, 
professora Cláudia Marques por estimular seus alunos para o ato da leitura, 
indicando a eles bons livros.
Seu
trabalho
permite que
as crianças
entrem em contato com o mundo das letras
e contribui
para a formação de leitores
 e escritores críticos.
É um orgulho tê-la na 6
 CRE!

Envie você também o seu projeto para ser publicado no Portal Rioeduca. Aproveite
este espaço para divulgar o seu trabalho e trocar experiências com seus colegas.
Nós somos
 a seXta CRE!

Professora Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca na 6
 CRE

Twitter:@PatriciaGed

E-mail
: 
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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6ªcre
(247)

riodeleitores
(165)

<COMENTÁRIOS>

Ver de perto todo esse desenvolvimento, me emociona muito. Parabéns leitores e 
escritores do nosso presente e futuro!!
Postado por 
Bárbara Pudente
 em 30/11/2012 18:22

Esse trabalho só foi possível porque tenho ótimos alunos, que buscam um mundo 
além do Amarelinho, e tenho a felicidade de ter ao meu lado profissionais 
maravilhosos. Agradeço as "Evas" do CIEP Adão, as minhas queridas diretoras ( 
Ademilda, Sueli, Beth), a minha amada coordenadora Gisele e as minhas amadas 
amigas de trabalho, as professoras que sempre estão prontas para prestar ajuda, 
assim como outros membros da equipe como Carolina( Bairro Educador) e Arlene 
Estagiária).

Obrigada por ajudar-me a realizar alguns sonhos!!!
Postado por 
Claudia Valeria
 em 01/12/2012 10:56

Que lindo as produções escritas dos alunos, que este trabalho continue em 2013! 
Parabéns!
Postado por 
Christiane Penha
 em 01/12/2012 12:34

Nós fizemos um belo trabalho nem da vontade de sair dessa escola, tudo que 
fizemos e aprendemos será dificil de esquecer.
Postado por 
Karoline da Silva
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 em 11/12/2012 10:44

Um belo trabalho para desenvolver a escrita e a oralidade, utilizando diversos 
recursos. Merece ser compartilhado!
Postado por 
Gisele
 em 12/12/2012 19:05
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 26/11/2012
<TÍTULO>
Sarau do Professor - Novembro
Com o tema 
Poesia
se apresentaram:
Claudia Rodrigues - Bibliotecária da BEM Graja
Marise Helena Duarte - Professora do CIEP Samuel Wainer
Martha Maria Gomes - Professora de Sala de Leitrua do GEC Rivadávia Correia.

[FOTO]
O Sarau acontece toda 
ltima quarta-feira do mês na Escola de Formação do Professor Carioca Paulo 
Freire (
Av. Presidente Vargas 1314 
 Centro)

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 27/11/2012
<TÍTULO>
Projeto Teatro das Letras
A
culmin
ncia do Projeto aconteceu
dia 28 de novembro, de 9h às 13h,
no
Teatro ZIEMBINSKI. 

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 05/12/2012
<TÍTULO>
Ciep Poeta Cruz e Sousa no Anima Escola!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.

O Ciep Poeta Cruz e Sousa participa do Projeto Anima Escola. 

Daniele Rodrigues, Coordenadora Pedagógica do Ciep, fez o Curso Básico para 
Professores.

Tamanha foi sua dedicação que o vídeo produzido pelos alunos do 3
 ano foi selecionado para participar do Festival Anima Mundi de 2013. 

O Ciep celebrou essa conquista que o Rioeduca compartilha hoje
com você!

[FOTO]

O Festival Internacional de Animação do Brasil, Anima Mundi, é realizado todo 
mês de julho desde o ano de 1993 nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo e 
tornou-se o segundo maior festival de animação do mundo! 

A equipe do Anima Mundi criou o Anima Escola, que é um projeto que leva a 
linguagem da animação para as escolas.

[FOTO]
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O Anima Escola oferece cursos e oficinas a alunos e professores para que possam 
criar, ,em sala de aula, os seus próprios filmes de animação.

De forma l
dica, a metodologia criada para a produção de filmes animados estimula o 
desenvolvimento de diversas habilidades e competências fundamentais para o 
desenvolvimento de crianças e jovens: criatividade, planejamento, síntese, 
abstração, concentração e comunicação.

A Coordenadora Pedagógica do Ciep Poeta Cruz e Sousa
,

professora

Daniele Rodrigues, fez

 o

 Curso Básico e produziu, junto com alunos do 3
 ano, o filme

TUKANO
.

O filme foi selecionado para participar do Anima Mundi 2013!

Todos na escola ficaram muito contentes com o resultado, pois perceberam que o 
esforço valeu muito a pena.

[FOTO]

No dia 28 de novembro, na FIRJAN, aconteceu a cerimônia de lançamento do DVD com
os melhores filmes produzidos através do Projeto 
Anima Escola.

O Ciep Poeta Cruz e Sousa preparou também uma cerimônia com direito à telão com 
exibição do filme e lugares especiais para os alunos que participaram do projeto
e seus respectivos responsáveis.

O Rioeduca compartilha com você o filme produzido pelos alunos.

Clique abaixo e assista:
[VÍDEO]

 2o Os conte
dos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas 
brasileiros serão ministrados no 
mbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e
de literatura e história brasileiras.

(Artigo 26 da Lei 11.645 de 10 de março de 2008)
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A produção do filme na escola contempla a Lei 11.645 de 10 de março de 2008 que

tornou obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena em 
todas as Unidades Escolares do Brasil.

A lenda indígena que é narrada no filme, enriquece o saber dos alunos sobre a 
cultura e os costumes desse povo.

Parabéns aos alunos e à professora Daniele Rodrigues pelo belo trabalho 
realizado!

Professor, compartilhe aqui suas ações que foram sucesso em sua Unidade Escolar 
em 2012!

Procure o representante Rioeduca da sua CRE.

Meus Contatos:

neildasilva@rioeduca.net 
Fonte: http://www.animaescola.com.br/

[FOTO]
tweet

8ªcre
(193)
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns aos alunos do Ciep Cruz e Sousa pelo belíssimo vídeo e em especial a 
coordenadora Daniele Rodrigues pelo trabalho desenvolvido no Ciep. Heloisa Carla
(Professora da E. M. Professor Darcy Araújo de Miranda - 10ºCRE)
Postado por 
Heloisa Carla
 em 05/12/2012 07:44

Parabéns a coordenadora e aos alunos. Sou professora nesta escola e é muito bom 
ver que o esforço trás resultados. Fico feliz em fazer parte da equipe do CIEP 
Poeta Cruz e Sousa.
Postado por 
Daniele Saboia
 em 06/12/2012 12:36

Parabéns pelo trabalho !
Postado por 
Martha Nogueira
 em 11/12/2012 10:55
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 30/11/2012
<TÍTULO>
Um Recanto Feliz para Aprender!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.

A equipe da Creche Municipal Recanto Feliz acredita que o conhecimento é 
adquirido através da experimentação. 

Os alunos da Creche têm a oportunidade de aprender a cada dia com as 
brincadeiras, os joguinhos e
a exploração dos diferentes 
espaços, onde a aprendizagem se dá de forma feliz!

[FOTO]

A Creche Municipal Recanto Feliz situada na Rua Professor Alfredo Costa, no 
bairro de Padre Miguel, é um espaço de convívio e aprendizagem pautado no l
dico e na experiência em busca de uma educação de excelência.

Sua equipe pedagógica não mede esforços para criar situações onde as crianças 
possam aprender de uma forma alegre, descontraída e independente.
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[FOTO]

Para a criança ter uma vida completa em sua inf
ncia, precisa sair de casa, brincar em espaços abertos, conhecer outras crianças
e fazer novas amizades.

Na Creche Recanto Feliz são valorizadas as atividades dirigidas na sala e também
os momentos especiais ao ar livre.

As crianças
aproveitam bastante os momentos de manusear a terra na hortinha da escola, 
brincar com joguinhos feitos de material reciclado, ouvir diferentes histórias 
contadas diariamente e, enfim, aprender em todos os espaços do ambiente escolar.

[FOTO]

Brincar é um ato de experimentação! 

Na Creche Recanto Feliz, as crianças fazem muitas experiências como forma de 
adquirir conhecimento.

Para exercitar a percepção olfativa, o paladar e o tato, as crianças 
experimentaram algumas receitinhas na Creche.

Além destas percepções, são dadas noções de alimentação saudável, que é feita 
através do consumo de frutas e legumes.

As crianças gostaram muito de participar do preparado das saladas e dos sucos 
naturais.

[FOTO]

A diretora da Creche, professora Márcia Antunes, sua equipe e as famílias estão 
muito satisfeitas com o progresso que as crianças
vêm demonstrando.

A Creche Recanto Feliz é um espaço para aprender e se desenvolver com muita 
alegria!

Professores, estamos aguardando seu contato para compartiharmos as experiências 
vividas na sua Unidade Escolar.

Entre em contato com o representante
Rioeduca da sua CRE
hoje mesmo!
Meus Contatos:
neildasilva@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

Muito bom saber que as crianças têm um bom local para se desenvolverem enquanto 
seus pais estão no trabalho! Parabéns para a Recanto Feliz!
Postado por 
Adriano
 em 01/12/2012 09:24

Foi um grande prazer conhecer o trabalho feito com tanta dedicação e carinho às 
crianças na Creche Recanto Feliz! Grande abraço para toda a equipe!
Postado por 
Neilda
 em 01/12/2012 09:29
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 04/12/2012
<TÍTULO>
Troféu Rioeduca, Premiando Projetos e Blogs Educativos

Página 3584



RIOEDUCA 2

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, trofeurioeduca, projetos, blogsdeeducador, blgosdeescolas.

Dia 23 de novembro, quarta feira, aconteceu a entrega do Troféu Rioeduca, no 
Vivo Rio, Aterro do Flamengo, evento que visa premiar as práticas pedagógicas 
das escolas da Prefeitura do Rio de Janeiro e, este ano, premiando, também, os 
blogs de alunos.

Com o objetivo de reconhecer as práticas pedagógicas das escolas da Prefeitura 
do Rio de Janeiro que 
ajudaram no desenvolvimento dos alunos, além de reconhecer os blogs produzidos 
por alunos, professores e escolas que contribuíram para o aprendizado e para a 
integração com a comunidade
, a Secretaria Municipal de Educação instituiu, desde 2011, o 
Troféu Rioeduca
. E para celebrar este acontecimento, a Secretaria Municipal de Educação 
escolheu o Vivo Rio, no Aterro do Flamengo.

No dia
21 de novembro, aconteceu a entrega do Troféu Rioeduca 2012, quando se 
consagraram vencedores diversas escolas e seus projetos, blogs de professores e,
nesta segunda edição, blogs de alunos. 

Foram momentos maravihosos, deixando os que participaram perplexos tamanha 
organização. A expectativa era grande e não sabíamos quais seriam os vencedores 
que levariam os troféus. A noite rolou em clima de surpresa!

Rafael Parente, Subsecretário de Novas Tecnologias Educacionais da SME, mentor 
da Educopédia e do Portal Rioeduca, abriu o evento e apresentou
à platéia de professores e alunos todas as mudanças para o III Troféu Rioeduca 
que acontecerão em 2013 na
categoria projetos. Leia mais sobre essas mudanças 
aqui
.

[FOTO]

Após a premiação, uma surpresa
para os
presentes: a apresentação da Banda Celebrare, alegrando a todos com m
sicas dos anos 70/80. 

[FOTO]

Foi uma noite incrivelmente maravilhosa!
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Critérios de Avaliação dos Blogs e Projetos para o II Troféu Rioeduca

     Ao todo, se inscreveram 219 blogs e 162 
projetos, que passaram por três etapas de seleção.

A primeira consistiu na habilitação dos Inscritos. A equipe E/SUBTE analisou e 
habilitou aqueles que estavam de acordo com as exigências do regulamento.

A segunda etapa foi feita a

través
de formulário no Portal Rioeduca, quando foram
selecionados e classificados mediante votação aberta a funcionários(as) e 
alunos(as) da rede via e-mail rioeduca.net.

A terceira, e 
ltima etapa,
aconteceu levando-se em consideração cinco critérios, sendo três subjetivos e 
dois objetivos: 

Critérios Subjetivos: Interação das escolas com a comunidade; Relev
ncia pedagógica; e Relev
ncia sociocultural dos projetos e blogs.

Para avaliação dos critérios subjetivos,
participaram do julgamento
educadores renomados como Andrea Ramal (Doutora em Educação e Consultora de 
Educação da TV Globo), Mary Sue Carvalho Pereira (Educadora, Pesquisadora e 
Formadora de docentes nas áreas de integração Corpo e Mente), Marcos Cordiolli 
(educador e autor de Currículo Escolar: teorias e práticas e Sistemas de Ensino:
políticas e legislação educacional no Brasil), e outros. 

Critérios Objetivos: 

Observ
ncia às Orientações Curriculares; e Impacto na aprendizagem (indicadores de 
rendimento IDEB e IDERIO das UEs).

Blogs e Projetos da 5
 CRE

Pela 5
 CRE, foram inscritos 17 projetos e 6 blogs de educadores, que concorreram
nas diversas categorias do concurso. Destes, dois receberam
 os Troféus. 

São eles:

Na categoria 
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Rio, Escola da Família
 a 
Escola Municipal 05.15.006 Gustavo 

Lessa
, com o projeto 
Aprendendo, Criando e Brincando com a Turma da Mônica
. 

[FOTO]

[FOTO]

Os projetos da categoria 
Rio, Escola da Família
 deveriam evidenciar que a unidade escolar buscou meios para promover uma grande
interação com a comunidade, compreendendo que família e a escola precisam formar
uma equipe. Há diversas contribuições que tanto a família quanto a escola podem 
oferecer, propiciando o desenvolvimento das crianças e jovens envolvidos. 

Na categoria 
Blog do Educador
, 
Blog Alfabetização Criativa
, ganhou a criação da professora 
Ana Márcia da Silva Vieira
, regente nas 
Escola Municipal 05.15.001 Pará 
e 
Escola Municipal 05.15.003 Olegário Mariano
.

[FOTO]

[FOTO]

A categoria 
Blog do Educador
 deve visar à troca de experiências e de práticas pedagógicas. Os trabalhos 
publicados nesse blog podem ser de sua autoria e/ou dos seus próprios alunos. 
Com o seu blog, o educador deve favorecer o rompimento das barreiras da sala de 
aula.

Os demais projetos vencedores foram:
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Rio Aquarela do Brasil
 - Projeto Dias de Índio 
EDI Renan de Souza Leal

Rio Belas Artes

 - Projeto Cantando e Aprendendo com o Zé Zuca 
- 
Escola Municipal Leonardo da Vinci 

Rio Cidadania
 - Projeto Formando Cidadãos
Ciep Antonio Candeia Filho 

Rio de Leitores 
- 
Projeto Poesia na Sala de 
Aula 
Escola Municipal Francisco Alves

Rio Saudável
 - 
Projeto Escola Saudável 
Escola Municipal Presidente Arthur Bernardes

Rio Sustentável
 - 
Projeto Por Um Mundo Melhor 
- 
Escola Municipal Professor Lauro Travassos

Blog de Aluno
 - 
Escola Municipal IV Centenário - 
Blog Grêmio Estudantil IV Centenário

Agradecimentos especiais à professora Lilian Ferreira, Gerente Administrativa do
Rioeduca que, sempre simpática, surpreende-nos a cada dia com
 grandes ideias e projetos para que o Rioeduca continue crescendo, desempenhando
sempre
o
seu papel: o de compartilhar os trabalhos desenvolvidos pelas escolas, que antes
viviam no anonimato.

[FOTO]

Escolas e professores, participem das publicações do portal Rioeduca enviando 

Página 3588



RIOEDUCA 2
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e/ou atividades que 
impactaram a aprendizagem de seus alunos.

Acompanhem e comentem nos blogs das Escolas da Rede Municipal de Educação da 
Cidade do Rio de Janeiro. 

Clique 
aqui
 para saber o e-mail do seu representante. 

Representante do Rioeduca na 5
CRE _ Professora
 Regina Bizarro 

Twitter: @rebiza / Facebook: rebiza 

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

O Rioeduca é um portal feito para e por todos aqueles que sonham e batalham por 
uma educação p
blica de excelência na cidade do Rio de Janeiro

[FOTO]
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projetos
(334)

5ªcre
(268)

blogsdeeducador
(1)

trofeurioeduca
(1)

blgosdeescolas
(1)

<COMENTÁRIOS>

Obrigada pelo carinho, foi muito bom participar desta linda festa, todos os 
premiados estão de Parabéns.
Postado por 
Ana Márcia da Silva Vieira
 em 04/12/2012 12:37

Linda, postagem. Amei as fotos, foi um sucesso.
Postado por 
Patricia Tavares
 em 04/12/2012 15:22
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 19/12/2012
<TÍTULO>
Um Natal em Equipe

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, natal.

Natal, tempo de alegria e paz, tempo de troca, tempo de amigos, tempo de 
família. 

A
família Rioeduca/5
CRE
está presente
no Natal
do Portal
 Rioeduca.

Página 3590



RIOEDUCA 2

O Natal é a data em que comemoramos o nascimento de Jesus Cristo. E é em 
comemoração ao aniversário daquEle que nos deu oportunidade de aprendermos e 
vivermos no bem, que a Família Rioeduca/5
CRE está
dedicando esta
matéria aos leitores
do Portal.

[FOTO]

5
 CRE no Natal em Equipe

É com muito carinho que a Família Rioeduca/5
CRE vem homenagear aos leitores do Portal Rioeduca, apresentando
cartões que mostram equipes de escolas e creches, nesta festa tão humana,
reflexiva e alegre como a comemoração ao nascimento de Jesus.

Portanto, que

este Natal seja, realmente,
um Natal de regozijo pelo nascimento de Jesus Cristo.

É a Ele que devemos o agradecimento por ter-nos proporcionado mais um ano de 
alegrias, prazer, descobertas, vitórias, conhecimento, parcerias
e alguns obstáculos, pois foram
essas ações
que nos levaram ao crescimento, pessoal e profissional. 

É, também, ao nosso Mentor Maior
que agradecemos por poder partilhar deste momento 
nico com a mesma alegria e singeleza de sempre.

A vocês, leitores, que contribuíram comentando, dando-nos
mais incentivo
para que a cada dia
nosso
trabalho crescesse
mais, e mais, e mais, nosso muito obrigado!

A todos que, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, tornaram este 
ano mais alegre, mais cheio de vida, mais cultural, o
nosso muito obrigado!

Com
vocês,
momentos de alegria das
equipes de
Escolas e Creches.
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Mais um ano chegando ao fim... 

Para alguns, tristeza de não ter concretizado o planejado... 

Para outros, a sensação feliz de vitória... 

Para mais alguns, apenas a sensação de que mais um ano se passou... 

De qualquer forma, vamos encarar como mais um ano de desafios, de realizações, 
de tarefas cumpridas, de muito trabalho, sempre visando o bem de nossos alunos e
do mundo.
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Reflexões fizeram-nos mudar, no mínimo parar para pensar, e o fizemos por muitas
vezes.
 Estamos sempre nos cobrando que poderíamos ter feito coisas melhores, mas o 
mais importante é que ousamos fazer!

s escolas, seus professores e alunos, obrigada pela parceria, pelos projetos, 
pelas atividades tão bem executadas, isso me fez lembrar de que o mundo não 
consiste em um simples 
eu
 e o resto. 

Somos verdadeiramente uma equipe, a equipe do Rioeduca/5
CRE!

Obrigada Coordenadoria, escolas, professores, alunos e responsáveis da 5
CRE, por acreditarem na grande equipe do Portal Rioeduca, participando desta
revolução na educação carioca!

[FOTO]

Escolas e professores, participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e/ou atividades que 
impactaram a aprendizagem de seus alunos.

Acompanhem e comentem nos blogs das Escolas da Rede Municipal de Educação da 
Cidade do Rio de Janeiro. 

Clique 
aqui
 para saber o e-mail do seu representante. 

Representante do Rioeduca na 5
CRE _ Professora
 Regina Bizarro 

Twitter: @rebiza / Facebook: rebiza 

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

[FOTO]
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5ªcre
(268)

natal
(5)

<COMENTÁRIOS>

Natal, época de sonhos, esperanças renovadas e mensagens trocadas com carinho e 
amizade. Quero agradecer a representante do Rioeduca/5ª CRE Regina Bizarro todo 
apoio e incentivo na confecção e acompanhamento do blog da República Dominicana 
e o Alfabecriando. As parcerias e seu comparecimento à escola sempre que 
possível, as dúvidas solucionadas e seu interesse em mostrar que os trabalhos 
realizados podem ultrapassar o muro da escola. Você foi um anjo! 
Feliz Natal e muitas felicidades para o próximo ano!!!
Postado por 
Elisa Bamonte
 em 19/12/2012 09:44

Parabéns a todas as escolas da 5ªCre pelo belo trabalho que vem realizando em 
prol de uma educação de qualidade!Feliz Natal e que 2013 seja um ano de muitas 
realizações!
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 19/12/2012 14:43

Parabéns para todas as equipes da 5ªCRE!  Linda postagem, Regina! Feliz Natal 
para todos!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 20/12/2012 21:15
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A 5ª CRE está de parabéns! Fechar o ano com um saldo positivo sempre é 
satisfatório a todos, mesmo que o planejado não conseguiu ser realizado em 2012 
que venha 2013!
Postado por 
Helena (by troia)
 em 20/01/2013 12:27
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 27/11/2012
<TÍTULO>
Anima Escola

     ANIMA ESCOLA

A proposta do ANIMA ESCOLA aposta na incorporação da animação às práticas 
educativas,

de maneira que possibilitem a criação de diferentes formas de expressão,

como um espaço onde os alunos possam explorar suas próprias identidades

e construir outros modos de produção de conhecimento.

Encerramento das atividades do ANIMA ESCOLA

     Postado por Marcia Valéria

     da Gerencia de Mídia-Educação

     smemidia@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 08/11/2012
<TÍTULO>
MARATONA ESCOLAR ARIANO SUASSUNA

<TAGS>
Tags: 
riodeleitores.
Com enorme alegria realizamos, em parceria com a Academia Brasileira de Letras, 
mais uma Maratona Literária sobre a vida e a obra de grandes escritores da 
Literatura Brasileira. 

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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riodeleitores
(165)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 03/12/2012
<TÍTULO>
Halloween, uma Festa Cultural Assombrada

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, blogsdeescolas.

No mês de outubro, as aulas de Inglês na Escola Municipal Duque de Caxias 
tiveram um tema especial: o 
Halloween
.

A festa do 
Halloween 
é comemorada no dia 31 de outubro, véspera do dia de Todos os Santos. 
Normalmente é realizada em grande parte dos países ocidentais, porém
se torna
mais representativa nos Estados Unidos. No Brasil, o costume de celebrar essa 
data é recente, e está relacionado à influência da cultura americana. (Consulta 
no site 
Sua Pesquisa
).

A professora Glória Maria, coordenadora pedagógica da escola, entrou em contato 
com o portal Rioeduca e contou um pouco sobre a realização do Projeto Halloween 
nas aulas de Inglês. Ele foi desenvolvido pela professora de inglês Edilaine 
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Lima, que recebeu todo o apoio da coordenação da escola.

[FOTO]

O objetivo principal foi trabalhar a questão cultural da data também conhecida 
como 
Dia das Bruxas
. Tradicionalmente, a festa é celebrada no dia 31 de outubro nos Estados Unidos 
e em outros lugares onde a Língua Inglesa é falada, proporcionando momentos de 
lazer e socialização aos alunos.

Durante o desenvolvimento do projeto, os alunos analisaram a letra da m
sica 
Thriller
, ensaiaram a dança e confeccionaram enfeites de acordo com o tema. 

[FOTO]

No dia da culmin
ncia, os educandos participaram de várias atividades e competições entre equipes
como: a dança da vassoura da bruxa e brincadeira da m
mia.

O professor de Educação Física, Antonio Feio, contou para os alunos uma história
assombrada.
 A estagiária Cistianne foi a DJ do evento, colaborando com os efeitos sonoros. 
Cristianne também colaborou com a moderação do blog em que estão registradas 
diversas atividades desenvolvidas na unidade escolar.

[FOTO]

[FOTO]

A festa contou com a participação de todos os professores que também colaboraram
na confecção de enfeites, funcionários e estagiários da escola. 

Segundo a coordenadora pedagógica Glória Maria: 
Foi um dia diferente, alegre e divertido onde pudemos conhecer um pouco sobre a 
cultura inglesa
.
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Ao final da festa, todos deveriam dizer 
Trick or treat
!
 (doce ou travessura) para ganharem um doce. 

Parabéns à professora Edilaine Lima e à toda equipe da Escola Municipal Duque de
Caxias pela realização desta atividade cultural.

Quer conhecer mais sobre o trabalho desta escola? Clique 
aqui
 e visite seu blog!

Professores e escolas participem também do portal Rioeduca. Entrem em contato 
com o 
representante
 de sua CRE e compartilhem conosco os projetos desenvolvidos por suas escolas. 
Queremos conhecê-los!

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Contato:

     Renata Carvalho 
 Professora da rede e representante da 2
CRE, no portal Rioeduca

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet
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blogsdeescolas
(402)

2ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 21/11/2012
<TÍTULO>
Feira Literaria das UPPs - FLUPP

FLUPP 
 Festa Literária Internacional das UPP 

A primeira edição da FLUPP aconteceu entre os dias 7 e 11 de novembro de 2012, 

No Morro dos Prazeres em Santa Tereza. T

Tendo 
Lima Barreto
 como autor homenageado, o evento tem como
 inspiracao
 a FLIP-Feira Literaria Internacional de Paraty

Trata-se de uma iniciativa que viabiliza a proliferação da cultura literária por
entre as comunidades pacificadas do Rio de Janeiro.

Neste Encontro moradores, autores novos e consagrados , realizam um interc
mbio cultural extenso, fortalecendo o fluxo democrático e multidirecional, além 
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do diálogo intercultural. 

A grade de programação foi extensiva a todas as idades, contendo oficinas, 
debates, exposições, palestras e outras atividades pertinentes à categoria. 

Em 2012, a FLUPP nasceu com a proposta de democratizar a cultura, com livre 
acesso a todas as classes sociais, sem qualquer distinção. 

O encontro literário trouxe uma programação em torno do 
livro e da literatura
 em geral, com destaques como Juan Pablo Villalobos, escritor mexicano traduzido
para mais de 11 países;

Ferreira Gullar, maior poeta brasileiro contempor
neo; 

João Ubaldo Ribeiro e Ana Maria Machado, dois dos mais importantes escritores 
brasileiros em atividade, 

Um encontro com Ariano Suassuna. 

[FOTO]

Espaço Clara dos Anjos, no Casarão dos Prazeres, sediará uma exposição em 
homenagem a Lima Barreto, com um mapa dos itinerários do escritor. 

Lá também aconteceram os saraus e em cada dia, pelo menos dois grupos agitaram a
noite, sempre às 21h. 

Já a Tenda Bruzundangas foi montada em um terreno ao lado do Casarão e abrigou a
FLUPP Parque, o evento infanto-juvenil da festa literária. 

No muro que dá acesso aos Prazeres, e em outros próximos, foi criado um imenso 
painel de grafite, reunindo dezenas de grafiteiros.

Em vários espaços em torno do casarão houveram
 intervenções teatrais baseadas na obra de Lima Barreto, um grupo de 30 jovens
 grafitaram
 textos literários nas escadarias do Morro. 

Uma partida de futebol colocou no campo da MTV atletas-escritores do Brasil, 
evento que recebe o nome de FLUPP Pelada.

A programação completa consta no site oficial do evento 

(http://www.flupp.net.br/programa.htm). 

Participação da SME envolveu: 

1- Cessão dos espaços do GEO (solenidade de abertura, com a participação da 
Orquestra de Vozes) e do casarão dos Prazeres para diversas atividades durante a
programação do evento. 
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2- Visitação escolar: 20 unidades envolvidas, sendo 19 escolas e o CREJA.

A visitação ocorreu nos dias 8 e 9. Foram indicadas prioritariamente nessa 
visitação as escolas localizadas em áreas pacificadas da cidade ou em áreas 
ainda conflagradas (Escolas do Amanhã). 

As 5 escolas da 1
 CRE localizadas em Santa Tereza estão contabilizadas neste total, mas terão o 
transporte garantido pela organização do evento. 

3- Realização de um trabalho prévio específico nas cinco escolas da 1
 CRE, localizadas em Santa Tereza. A partir de um planejamento em conjunto com 
as CRE e as escolas, foram realizadas atividades literárias (rodas de leitura e 
oficinas etc) com profissionais do projeto 
Trancinha de Histórias
, no qual os autores que estarão na FLUPP foram lidos e explorados pelos alunos 
e professores. 

4- Mediação de José Luiz Goldfarb na Sexta-feira, 9/11: 13h 
 Mesa com Bernardo Kucinski e Arnaldo Bloch. Mediação: José Goldfarb. Tema 
 Memória coletiva, dor individual (Realidade e ficção de judeus brasileiros: 
marginalização, integração e poder) Bernardo Kucinski é jornalista, professor e 
escritor. 

Foi assessor da Presidência da Rep
blica no primeiro mandato do Presidente Lula. Escreveu vários livros de 
não-ficção até se aventurar no romance 
K
, no qual transpôs para a literatura a dura experiência vivida durante a 
ditadura militar, quando a repressão sumiu com sua irmã e seu cunhado. 

Arnaldo Bloch é escritor, jornalista e colunista do jornal 
O Globo
. Entre outros títulos, publicou 
Os Irmãos Karamabloch
, sobre a ascensão e a queda dos empreendimentos da família Bloch. 

Os Bloch são judeus ucranianos que chegaram ao Rio de Janeiro depois de 
enfrentar a opressão do czar, os horrores da Primeira Guerra Mundial e as 
arbitrariedades da Revolução de 1917.

5- O casarão sediou o lançamento oficial da FLUPP, no primeiro semestre de 2012.
Na ocasião foi iniciado o circuito FLUPP Pensa, no qual os organizadores 
percorreram as comunidades pacificadas da cidade realizando oficinas de produção
textual e encontro com autores para moradores e policiais que atuam nestas 
comunidades. 

O resultado deste circuito é um livro com a colet
nea de textos selecionados, foilançado durante o evento. 

Programação da solenidade de abertura: 
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Quarta-feira, 7/1 17h 
 Orquestra de Vozes Meninos do Rio. 

Composta por cerca de mil alunos da rede p
blica de ensino do Rio de Janeiro 

18h 
 Abertura solene (fala das autoridades presentes) 

18h30 
 Palestra: Ariano Suassuna Ariano Suassuna é dramaturgo, poeta e romancista que 
combina o erudito e o popular em suas obras e desde 1990 ocupa a cadeira de n
mero 32 da Academia Brasileira de Letras. 

20h 
 Show de Bráulio Tavares Bráulio Tavares é escritor, cronista, roteirista, poeta
e compositor. Em 1989, recebeu o Prêmio Editorial Caminho de Ficção Científica 
por seu livro 
A Espinha Dorsal da Memória
. Seus pocket-shows fizeram dele uma das figuras mais cultuados da cena carioca 
na década de 1980. Não faz um show no Rio de Janeiro há quase 20 anos. 

20h35 
 Show de MV Bill e MC Swat MV Bill é rapper, escritor e ativista social. Seu 
trabalho na m
sica e na literatura retrata o cotidiano das favelas do Rio de Janeiro. 

MC Swat é um dos rappers que embalaram musicalmente a luta contra o 

regime de Muammar Gaddafi. 

Programação completa: http://www.flupp.net.br/programa.htm Outras informações: 
http://oglobo.globo.com/cultura/flupp-leva-escritores-consagrados-comunidades-pa
cificadas-do-rio-5478839 

     Postado por Marcia Valéria

     da Gerencia de Mídia-Educação

     smemidia@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 04/12/2012
<TÍTULO>
Projeto Poesia na Sala de Aula Recebe Troféu Rioeduca 2012

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, riodeleitores, troféurioeduca.

No mês de novembro, aconteceu a segunda edição do Troféu Rioeduca.
 A 2
CRE, representada pelo trabalho da professora Selma Camargo, concorreu na 
categoria Rio de Leitores e recebeu o troféu .

A quarta-feira, 21 de novembro, foi de muitas alegrias para os finalistas do 
Troféu Rioeduca. O evento realizado na casa de shows Vivo Rio, no Aterro do 
Flamengo,
teve como objetivo a
premiação de projetos e blogs escolares que de destacaram em diversas 
categorias, dentre elas, Rio de Leitores.

[FOTO]
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A votação foi realizada através do voto de alunos, professores e funcionários de
nossa rede e os três projetos mais votados foram analisados por especialistas na
área de educação.

A categoria Rio de Leitores buscou premiar projetos que tornaram evidentes o 
estímulo da leitura e da escrita na escola, estimulando a curiosidade, o 
espírito inventivo e a criatividade dos alunos e
contribuindo, com isso,
na formação de leitores críticos.

A 2
CRE, representada pela Escola Municipal Francisco Alves, apresentou o projeto 
Poesia na Sala de Aula
, desenvolvido pela professora Selma Camargo.

A professora Selma é pedagoga e apaixonada pela leitura, principalmente, pela 
poesia.
Ela 
sempre desenvolve
oficinas de poesias com seus alunos. O cantor e compositor Byafra costuma 
acompanhar a professora, colaborando na realização das Oficinas de Poesias.

[FOTO]

Neste ano, Selma realizou as 
Oficinas de Poesias
 em outras escolas de nossa rede, oportunizando a outros alunos o conhecimento, 
a participação e o estímulo à leitura e àescrita. 

Foi uma experiência gratificante poder compartilhar com profissionais e alunos 
de três Escolas Municipais, de diferentes Coordenadorias (2
, 3
 e 5
), e ter o reconhecimento do nosso trabalho. Fiquei muito emocionada ao receber 
o troféu Rioeduca!

Que possamos nos unir, cada vez mais, em prol de uma Educação P
blica de qualidade.
 Professora Selma Camargo

[FOTO]

Parabéns à professora Selma Camargo e a todos os participantes do Troféu 
Rioeduca 2012! Que continuemos na busca de uma educação de qualidade!

Professor, o portal Rioeduca é um espaço feito por e para professores. Participe
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também! Entre em contato com o 
representante
 de sua CRE para divulgar o blog ou projetos desenvolvidos por sua escola.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Contato:

     Professora Renata Carvalho 
 Professora da rede e representante do Rioeduca, na 2
CRE

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet

2ªcre
(192)
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riodeleitores
(165)

troféurioeduca
(32)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 07/12/2012
<TÍTULO>
Kit de Férias Recebido Com Festa!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.

Mais uma vez a Secretaria Municipal de Educação faz a distribuição do Kit de 
Férias. 

O material, que é colorido e com atividades muito atraentes, recebeu a aprovação
dos alunos da Rede. 

Na Escola Municipal Álvaro Alvim a distribuição do Kit de Férias aconteceu em 
uma linda solenidade que combinou alegria e ações de graças!

[FOTO]

Enfim chegando o momento tão esperado por todos os alunos: Férias!

Nas férias o que mais se deseja é sair da rotina, brincar e esquecer os 
compromissos. Porém, segundo a Doutora em Educação Andrea Ramal, as férias 
também podem se tornar um período para aprender ou consolidar o que se aprendeu 
durante o ano letivo.

A especialista garante que com a realização de atividades que estimulam o 
raciocínio, a criatividade e a interpretação no período de férias, o retorno às 
aulas será mais positivo, porque o ensino não foi completamente interrompido.

Seguindo essa linha de pensamento, a Secretaria Municipal de Educação mais uma 
vez faz a entrega do Kit de Férias aos alunos.
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[FOTO]

O Caderno de Atividades que o aluno recebe no Kit de Férias é colorido e com 
muitas ilustrações.
 As atividades estimulam a escrita e o pensamento dos alunos através de jogos e 
de pequenos textos.

No kit da Educação Infantil ainda há um caderno de desenho e lápis de cor, para 
os pequenos soltarem a imaginação com riscos e rabiscos bem coloridos!

Tudo foi elaborado de acordo com a faixa etária e adequado aos grupamentos de 
escolaridade.

[FOTO]

Na Escola Municipal Álvaro Alvim os alunos participaram de uma linda solenidade 
para a entrega do Kit de Férias.

Eles
contaram com a presença da Coordenadora da 8
 CRE, professora Sonia Marques, do Professor Marcelo Fernandes, da Gerência de 
Educação e de outras representatividades que estiveram prestigiando a 
solenidade, além de alguns responsáveis.

A solenidade trouxe a reflexão de que todos somos responsáveis pela aprendizagem
das crianças e que juntos alcançaremos de modo eficaz uma educação de qualidade 
para todos!

[FOTO]

A solenidade de entrega do Kit de Férias tem sabor de despedida e de satisfação.

Um momento especial do evento foi a Roda de Capoeira, orientada pelo Mestre 
Bira.

Os alunos que participam da Oficina de Capoeira do Projeto Mais Educação fizeram
uma bela demonstração do que estão aprendendo sobre essa arte que é a mistura de
luta, dança e cultura popular.

[FOTO]

Foi um dia especial! Dia de dar graças por mais um ano de trabalho bem feito, 
realizado sempre com muito amor e dedicação... Obrigado a todos pela linda 
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festa!

(Retirado da página do Facebook da E.M. Álvaro Alvim)

O Rioeduca parabeniza a todos os alunos e equipe da Escola Municipal Álvaro 
Alvim e deseja que todos tenham boas férias e um 
feliz retorno em 2013!

Professor, estamos aguardando seu contato para compartilhar ações e projetos que
foram sucesso em 2012!

Clique aqui
 e encontre o representante de sua CRE!
Pesquisa:
http://hj.digitalpages.com.br/sharings/b4cc93924fdc1773d16b

[FOTO]
tweet

8ªcre
(193)
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns por este e por todos os brilhantes trabalhos realizados nesta escola!
Postado por 
Escola Municipal Roberto Simonsen
 em 07/12/2012 09:22

Parabéns a todos pelo belo trabalho realizado ao longo de 2012!!! Ééééé da 
oitava!!!
Postado por 
Jô Cruz
 em 09/12/2012 16:06

Fico feliz em fazer parte da equipe Alvaro Alvim. Agradeço todos os dias pela 
saúde de meus alunos e pelo privilégio de trabalhar numa escola tão bonita e com
profissionais comprometidos. Graças por mais um ano!
Postado por 
Ana Paula Rangel
 em 10/12/2012 21:17
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 06/12/2012
<TÍTULO>
Culminância do Projeto Ecos do Porto

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

O Projeto Ecos do Porto tem
como objetivo conscientizar os integrantes das comunidades escolares e seus 
familiares residentes na Região Portuária, buscando 
integrá-los ao ambiente em que vivem.
 Desperta ainda a necessidade de redução do lixo por meio da reciclagem, o 
reaproveitamento e o uso consciente de outros recursos como energia elétrica e a
água. 

Este projeto é uma parceria com a Concessionária Porto Novo, com a ONG 
Defensores da Terra e com
a Secretaria Municipal de Educação.

Este ano, o projeto foi desenvolvido em quatro escolas da 1
 Coordenadoria Regional de Educação que ficam localizadas na Região Portuária: 
Escola Municipal Francisco Benjamin Galloti, Escola Municipal Darcy Vargas, 
Escola Municipal Benjamin Constant e Escola Municipal General Mitre.
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Ao longo do projeto, foram realizadas
várias oficinas com materiais recicláveis, assim como uma gincana para recolher 
lixo reutilizável
. Durante o período de agosto a setembro as escolas que participaram do projeto,
fizeram uma coleta seletiva com o apoio da Cooperativa de Catadores do Complexo 
do Alemão 
 COOPCAL.
 Terminada a
coleta, a cooperativa calculou
o recolhimento
988kg
de lixo reutilizável. 

A ação foi tão envolvente que todos os alunos das Unidades Escolares 
participantes estiveram mobilizados em recolher materiais recicláveis. A Escola 
Municipal Francisco Benjamin Galloti ficou em 1
 lugar com 269kg de lixo recolhido, a Escola Municipal Darcy Vargas, em 2
 lugar com 249kg
e Escola Municipal Benjamin Constant, em 3
 lugar com 236 kg.

A Escola Municipal Benjamin Constant recebeu as demais Unidades Escolares que 
participaram do Projeto Ecos do Porto no ano de 2012 para a culmin
ncia dos trabalhos.

[FOTO]

Neste dia, todas as escolas receberam um certificado de participação e um kit 
contendo um Guia Ecológico Defensores da Terra,
além de
livros sobre a temática ambiental.
 Assistiram a algumas apresentações como teatro, desfile de moda com roupas 
confeccionadas com material reciclável e
uma apresentação musical.
E também tiveram
os trabalhos plásticos confeccionados nas oficinas ao longo do projeto expostos 
durante toda a manhã.

[FOTO]

Ao final, com muita empolgação, os alunos recolheram os trabalhos expostos e 
lancharam.

[FOTO]

[FOTO]
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Com esse projeto uma pequena semente é plantada em cada aluno. Semente que dará 
frutos maravilhosos para mundo melhor. Em uma
das apresentações os alunos da Escola Municipal Benjamin Constant
 finaliza 
com
a frase:

VOCÊ É RESPONSÁVEL POR SUAS ATITUDES.
Representante do Rioeduca na E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos

     Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet

projetos

Página 3612



RIOEDUCA 2
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Inserir no aluno o respeito a natureza e a preservação da mesma com a educação 
ambiental, sustentabilidade, reciclagem são deveres e direitos da cidadania.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 28/04/2013 23:50
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 05/12/2012
<TÍTULO>
História em Quadrinhos: Uma Maneira Divertida de Ler

<TAGS>
Tags: 
protagonismojuvenil, leitura.

O gosto pela leitura deve ser estimulado no contato com as primeiras letras e 
nas diferentes formas de leituras. A História em Quadrinhos (Gibi) é um 
importante mecanismo de iniciação das crianças no hábito da leitura. E, hoje, os
quadrinhos são vistos de forma diferente do passado, quando as crianças 
precisavam esconder da professora para não serem repreendidas.

[FOTO]

Os quadrinhos são uma excelente opção para incentivar a leitura, a começar pelos
personagens, que, por si só, são atraentes para as crianças e jovens.

Mais que mero passatempo, as histórias em quadrinhos podem servir como uma boa 
opção de leitura e ferramenta de alfabetização. Através dos personagens, cores, 
diálogos envolventes, histórias criativas e divertidas, narrativas ricas em 
elementos e, até mesmo, pela facilidade de leitura dos textos distribuídos em 
balões. 

As crianças, por se identificarem com os personagens e suas histórias, podem 
desenvolver com mais facilidade o processo da leitura e escrita.

As narrativas das Histórias em Quadrinhos infantis são de fácil compreensão, o 
que estimula a criança (até mesmo a que ainda não aprendeu a ler) a pensar sobre
qual o assunto da história somente através dos desenhos que ela vê, 
desenvolvendo, desta forma, a sua capacidade de interpretação pela sequência 
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lógica.

Alguns exemplos de quadrinhos que agradam o p
blico infantil:

[FOTO]

Os quadrinhos podem ser utilizados como meio de aproximação com outras mídias, 
outras linguagens, como o audiovisual, e também com diferentes tecnologias 
 visto que, atualmente, existem programas de computador que permitem à criança 
ou ao jovem criar sua própria história em quadrinhos... Reconhecemos que as 
histórias em quadrinhos podem ser de grande auxílio na prática pedagógica e no 
incentivo à leitura
, avalia a Secretária Municipal de Educação do Rio, Claudia Costin ao Jornal do 
Brasil , no dia 01/12/2012. 

Se você quer criar suas próprias histórias, como dica, seguem dois ótimos 
programas que possibilitam criar tirinhas no próprio site, de qualquer 
computador com acesso à internet:

http://www.maquinadequadrinhos.com.br/Cadastro.aspx

www.toondoo.com

Caso você tenha alguma d
vida de como trabalhar com esse programa, assista a este vídeo explicativo:

[VÍDEO]

O universo das Histórias em Quadrinhos é bem variado, com originalidade e conte
do para todas as idades. Procure aquela que mais lhe agrada e boa leitura!

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal

E responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
tweet
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protagonismojuvenil
(73)

leitura
(14)

<COMENTÁRIOS>

Excelente a matéria. Posso falar e afirmar pois já trabalho com histórias em 
quadrinhos desde 2010. O alunos ficam super motivados e adoram criar suas 
histórias. Parabéns
Postado por 
MONICA FONSECA
 em 05/12/2012 14:46

Em 2012, desenvolvemos na EM0312016-Ceará um projeto sobre Identidade utilizando
histórias em quadrinhos no site www.maquinadequadrinhos.com.br
A Profa. Fátima Helena. (L.Portuguesa, SME/PCRJ) criou um caderno de 
experiências de vida com seus alunos. Mais um ótimo trabalho desenvolvido pela 
nossa SME.
Postado por 
Andre Borges (Prof.SME/PCRJ)
 em 05/12/2012 15:22

Adorei essa matéria! Muito legal! Esse programa para criar histórias em 
quadrinhos é o máximo! Obrigada!
Postado por 
Ana Claudia
 em 07/12/2012 12:31

Amo trabalhar com HQ, tanto q foi o tema da minha monografia, num enfoque 
interdisciplinar! 
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Maria Delfina, mais uma vez, excelente matéria! Parabéns! :)
Postado por 
Mara Malheiros
 em 09/12/2012 23:27

Mais do que um divertido passatempo, elas são um valioso instrumento para 
despertar o gosto pela leitura.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 30/04/2013 06:09
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 10/12/2012
<TÍTULO>
Reduza, Reutilize e Recicle: O Planeta Agradece!

<TAGS>
Tags: 
família, meioambiente.

Estamos vivendo um tempo de urgência. Tempo de conscientizarmos dos danos 
ambientais que já causamos ao Planeta. Cabe aos pais incentivarem as crianças a 
cuidar do meio em que vivem, reduzindo, reutilizando e reciclando. Assim, eles 
crescerão com a mentalidade de que é necessário lutar e fazer cada um a sua 
parte para salvar e conservar a natureza. E aproveitando essa época do ano, 
estamos trazendo algumas sugestões de ações para os pais realizarem com seus 
filhos.

[FOTO]

Esse é o tempo dos três R
s: Reduzir, Reutilizar e Reciclar. Nessa ordem, necessariamente, pois primeiro é
preciso criar uma consciência sobre as nossas reais necessidades de consumo. 
Muitas vezes adquirimos coisas que não precisamos ou que usamos poucas vezes. 
Portanto, REDUZIR significa comprar bens e utilizar serviços de acordo com 
nossas reais necessidades para evitar desperdícios. Algumas ações práticas para 
reduzir:

 - Não desperdiçar água nos banhos;

 - Fechar a torneira quando estiver escovando os dentes;

 - Apagar as l
mpadas de cômodos desocupados;

 - Fazer pequenos percursos a pé ou de bicicleta.
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Jogamos muitas coisas no lixo que poderiam ser reutilizadas para outros fins. 
Reutilizando, geramos uma boa economia doméstica, além de estarmos colaborando 
para o desenvolvimento sustentável do planeta, evitando que o objeto, se não for
descartado de forma correta, venha a poluir o meio ambiente. Algumas ações 
práticas para REUTILIZAR:

 - Uma roupa rasgada pode ser costurada ou ser transformada em outra peça (uma 
calça pode virar uma bermuda ou bolsa.);

 - Computadores, impressoras e monitores podem ser doados para entidades sociais
(ou transformados em lixeiras.);

 - Potes e garrafas de plástico podem ser transformados em vasos de plantas;

 - Folhas de papel com impressão em apenas um lado podem ser transformadas em 
papel de rascunho, ao usar o lado em branco;

 - Um móvel (armário, sofá, estante, mesa etc.) quebrado não precisa ir parar no
lixo. Eles podem ser consertados ou doados;

 - A água usada para lavar roupa pode ser reutilizada para lavar o quintal;

 - Com criatividade, embalagens, palitos e potes de plástico podem virar vários 
brinquedos interessantes para seus filhos.

Vejamos algumas ideias para pôr em prática com seu filho no Natal. Além dele se 
divertir brincando, você estará desenvolvendo nele, sua consciência ecológica:

[FOTO]

Essas ideias são fáceis de fazer com seus filhos. Utilizando embalagens e 
modificando a sua utilidade, conseguirá enfeitar sua casa para o Natal.

[FOTO]

Já a RECICLAGEM é quase uma obrigação nos dias de hoje. Ela vai possibilitar a 
criação de novos produtos na ind
stria a partir de materiais descartados, sem a extração de matérias-primas. Além
de ajudar a diminuir a quantidade de resíduos que retornarão ao meio ambiente, a
reciclagem gera renda para catadores ou cooperativas.

Saber reciclar todos os resíduos, respeitar o meio ambiente e preservar a nossa 
natureza são alguns dos ensinamentos que nós, pais, podemos passar para nossos 
filhos. Somente assim eles crescerão com a mentalidade de que é necessário lutar
e fazer cada um a sua parte para salvar e conservar nosso meio ambiente. Então o
que você está esperando para pôr a 
mão na massa
 e criar objetos incríveis junto com seus filhos? O planeta agradece!

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal
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e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
tweet

meioambiente
(95)

família
(2)

<COMENTÁRIOS>

Adorei essa matéria!! Sencional!Adoro tudo que é texto que fale do Meio Ambiente
e de como podemos fazer a nossa parte.Já estou levando.Vou trabalhar com meus 
alunos no ano que vem.Obrigada! Estou acompanhando!
Postado por 
Ana Vanderley
 em 10/12/2012 15:49
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Ótima matéria! Devemos incentivar sempre nossos filhos a serem pessoas 
conscientes! Cabe aos pais começarem esse porcesso e junto com a escola, 
conscientizar os jovens sobre a importância de conservar o planeta. Gostei 
muito!
Postado por 
Jeane
 em 10/12/2012 15:53

Atualmente, o lixo é problema mundial. Todos os dias acumulamos toneladas de 
lixo que são levados para aterros sanitários, mas o problema é que o planeta já 
não suporta esta quantidade de detritos e além disto muitos materiais levam 
muito tempo para se decomporem. 
Postado por 
Helena(by troia)
 em 30/04/2013 06:11
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 28/12/2012
<TÍTULO>
"Abra e Dê a sua Espiadinha..."

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, gec, evento, rio belas artes.

A exposição re
ne trabalhos dos alunos do Ginásio Experimental Carioca Princesa Isabel 
produzidos em 2012, nas aulas de Artes Visuais com o professor Alexandro 
Gaudêncio.

[FOTO]

Professor Alex Gaudêncio, à esquerda, com alunos na montagem da exposição

A 
espiadinha
 é muito mais do que olhar, ver, espreitar, observar secretamente e espionar.

     Tem o intuito de proporcionar a obtenção
de informações, de compartilhar conhecimento, de possibilitar a interação e de 
promover a interdisciplinaridade.

Este é o 11
 ano de realização da Exposição 
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Momentos Criativos
 que, segundo informações do professor Alex Gaudêncio, apresenta parte da 
produção desenvolvida durante as aulas de artes visuais com as turmas do 7
, 8
 e 9
 anos.

[FOTO]

Como tem sido a prática nos anos anteriores, a mostra já se consagrou na Escola 
Municipal Princesa Isabel, que hoje funciona como Ginásio Experimental Carioca 
na 10
 CRE, e vem apresentando uma produção coletiva repleta de criatividade.

Os trabalhos produzidos pelos alunos não devem ser vistos como simples tarefas 
escolares, mas sim como superação que exige dedicação, sensibilidade, imaginação
e domínio técnico.

Tais características, destacadas pelo professor Alex Gaudêncio como inerentes a 
uma obra de arte, podem ser vistas na exposição 
Momentos Criativos
, que está aberta à visitação p
blica em sala especial temporariamente transformada em galeria de arte.

[FOTO]

[FOTO]

Linhas, cores, formas geométricas, bidimensionalidade, tridimensionalidade, a Op
Art, a colagem, as formas planas, polígonos, poliedros, circunferência, círculo,
esfera, o figurativismo, o abstracionismo e alguns temas transversais fazem 
parte da mostra que, nesse ano, destaca também trabalhos relacionados à Semana 
de Arte Moderna e às Eleições Municipais.

Mais uma vez o professor Alex Gaudêncio chama a atenção para a import
ncia do olhar, de forma que não sejam atribuídos nenhum juízo de valor aos 
trabalhos produzidos pelos alunos. Não há sentido dizer que são feios ou 
bonitos. Deve-se admirar a capacidade criativa que 
o ser humano tem e que deve ser usada ou, ao menos, estimulada em prol de um 
futuro melhor.

Vamos, então, abrir nossas mentes e corações, 
dar uma espiadinha
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 na exposição 
Momentos Criativos
 do Ginásio Experimental Carioca Princesa Isabel e aplaudir, mais uma vez, a 
dedicação e profissionalismo do professor Alex Gaudêncio e a produção artística 
dos seus alunos.

[FOTO]

Montagem da exposição. Professor Alex Gaudêncio com a ajuda de dois alunos do 
GEC Princesa Isabel

Veja também:

Momentos Criativos no Ginásio Experimental Carioca

     

http://www.rioeduca.net/blogViews.php?bid=14
id=1657

Ginásio Experimental Carioca, Protagonismo e Solidariedade

     

http://www.rioeduca.net/blogViews.php?bid=14
id=1678

Sinvaldo do Nascimento Souza, professor representante do Rioeduca na 10
CRE.

Twitter: @SinvaldoNSouza

WWW.facebook.com.br/SinvaldoSouza

E-mail: sinvaldosouza@rioeduca.net

Telefone: (21) 3395-0206

[FOTO]
tweet
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10ªcre
(292)

gec
(66)

evento
(29)

rio belas artes
(2)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a 10ª CRE, por despertar no jovem o interesse pela arte. Belíssimo 
trabalho Profº Alex Gaudêncio.
Parabéns a todos os envovidos.
Postado por 
SERGIO ALMEIDA
 em 02/01/2013 13:56

Caro professor Sinvaldo...
Mais uma vez venho agradecer pela belíssima postagem e pelo grande incentivo e 
valorização que você sempre deu ao trabalho da nossa equipe do Ginásio 
Experimental Carioca Princesa Isabel e principalmente valorização ao trabalho 
dos nossos alunos...
Um grande abraço e muito obrigado!
Postado por 
Alex Gaudêncio
 em 11/01/2013 21:19
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Parabéns Prof. Alex!!! Muito orgulho principalmente pelo respeito em ensinar o 
mlehor para as crianças.
Postado por 
Angela Aparecida Pereira
 em 16/01/2013 02:06

Eu esta exposição MARAVILHOSA!!!!!!!!!! Adorei! Parabéns a 10ª CRE que valoriza 
seu professor e profissional. Arte é beleza! Arte é vida! Parabéns Rioeduca e 
Sinvaldo por mais esta linda postagem!
Postado por 
Helena (by troia)
 em 19/01/2013 15:32
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 11/12/2012
<TÍTULO>
9ª CRE na Formatura do PROERD

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescola.

A E. M. Fernando Costa da 9
 CRE foi uma das escolas municipais a participar do PROERD, Programa Educacional
de Resistência às Drogas, promovido pelo 40
 Batalhão da Polícia Militar em Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

[FOTO]

O 
PROERD
 é o Programa Educacional de Resistência às Drogas, desenvolvido pela Polícia 
Militar do Estado do Rio de Janeiro em parceria com as escolas e famílias. Ele é
ministrado por policiais militares capacitados e habilitados e o curso é 
realizado durante o semestre letivo, com material didático próprio e atividades 
didáticas interativas. 

O projeto do 40
 BPM, em Campo Grande, durou seis meses e formou mais de 1.200 alunos da rede p
blica. O objetivo é orientar as crianças e adolescentes sobre o risco dos 
entorpecentes. 

[FOTO]

No 
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ltimo encontro é celebrada a formatura, na qual os alunos recebem um certificado
de conclusão e assumem o compromisso pessoal de resistirem às drogas. No evento 
de 27 de novembro, no Clube dos Aliados, a solenidade contou com a presença de 
diversas autoridades, diretores, coordenadores, pais e alunos. Um evento que 
estreitou laços da Polícia Militar com a comunidade escolar. Uma parceria que 
deu certo!

[FOTO]

Contamos com a presença de algumas responsáveis pelo evento: a coordenadora 
pedagógica Viviane Madaleny, a estagiária Eliz
ngela e a secretária escolar Priscilla da E. M. Fernando Costa. 

[FOTO]

Diretores, adjuntos e/ou seus representantes receberam certificado, e a diretora
adjunta Viviane Teixeira, da E. M. Fernando Costa, também estava lá. A 
professora Ana Cristina e a diretora adjunta Viviane Teixeira posaram para uma 
foto. O coordenador da 9
 CRE José Mauro esteve presente e parabenizou a iniciativa deste programa junto 
às escolas do município. O cabo Daniel, instrutor na E. M. Fernando Costa, 
apresentou o mascote do PROERD.

[FOTO]

Também contamos, no evento, com a participação da Banda da Polícia Militar e do 
professor de m
sica Ricardo, do projeto Mais Educação, que atende a algumas escolas da 9
 CRE.

[FOTO]

Os professores regentes das turmas foram homenageados e a professora Ana 
Cristina representou a E. M. Fernando Costa.

O PROERD, através de um método pedagógico l
dico e eficiente, estimula as crianças a pensar nas consequências das escolhas 
que fazem e, também, a lidar com as pressões de grupos, optando por uma vida 
saudável, sem o uso das drogas. Alguns alunos receberam medalhas pelas melhores 
redações que foram feitas no período da formação.

[FOTO]

As alunas Sarah (1501) e Samara (1502), da E. M. Fernando Costa, receberam 
medalhas.
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[FOTO]

A Rede Record realizou a cobertura do evento. Os alunos foram filmados e a aluna
Jéssica Moreira, da turma 1501, foi entrevistada. A entrevista pode ser vista 
aqui.

Conheça u

m pouco da Escola Municipal Fernando Costa no PROERD.

[FOTO]

Instrutor Daniel na semana de Educação Infantil

O instrutor cabo Daniel Oliveira trabalhou em nossa escola com as turmas do 5
 ano (1501 e 1502). Também houve um trabalho com as turmas de Educação Infantil.
Orientações, reflexões, bom relacionamento, visão diferenciada da Polícia 
Militar são alguns dos muitos aspectos trabalhados durante o programa.

Houve grande envolvimento de toda a comunidade escolar, que participou de 
reuniões, deu sugestões e compartilhou experiências positivas.

Parabéns à toda equipe da E. M. Fernando Costa por mais esta conquista e por 
compartilhar conosco seus momentos de alegrias e realizações.

Venha participar você também deste espaço. 

Compartilhe conosco uma atividade que a sua escola realizou.

Contatos da Representante da 9
 CRE:

     Prof
 Márcia Cristina Alves

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

     Tel.: 94420157

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

blogdeescola
(73)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a E. M. Fernando Costa da 9ª CRE pela formatura do PROERD e ao 40º 
Batalhão da Polícia Militar de Campo Grande por esta parceria. Orientar os 
nossos alunos sobre o mal que fazem as drogas é o mínimo que podes fazer. Marcia
parqabéns pela postagem.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 21/01/2013 23:47
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 13/12/2012
<TÍTULO>
Então, é Natal... e o que Você Fez?
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<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescola, natal.

A professora Carla, da E. M. Dr. Nelcy Noronha na 9
 CRE, vem compartilhar conosco mais uma atividade que foi carinhosamente chamada
de 
O Aulão de Natal
. O objetivo é trabalhar o verdadeiro sentido do Natal, promovendo a construção 
de conceitos como solidariedade e união entre os alunos e toda equipe escolar.

[FOTO]

A proposta da escola foi fazer com que os alunos compreendessem o verdadeiro 
sentido do Natal, uma vez que as pessoas tornam essa festa um momento de farto 
consumismo e esquecem da festa natalina como um todo, deixando o principal 
homenageado em segundo plano: JESUS.

O Natal é uma criação do cristianismo, mas, talvez, a 
nica festa em que todos os povos, independentemente da crença, tomam a data para
momentos de reuniões entre a família e os amigos. 

Além disso, o Natal é o momento das escolas ficarem ainda mais alegres e 
bonitas. Nos pátios e salas, cartazes, murais e árvores enfeitadas expressam 
felicidade. É uma comemoração que traz sentimentos de PAZ, AMOR, FRATERNIDADE E 
ESPERANÇA, que devem ser vividos pelos alunos, professores, funcionários e 
direção.

[FOTO]

É O MOMENTO DE DESPERTAR O AMOR ENTRE SEUS SEMELHANTES.

O AULÃO DE NATAL teve como tema 
Então, é Natal... e o que você fez?
e foi preparado pela 
professora Carla 
em PowerPoint, sendo passado aos alunos da escola no primeiro tempo de aula de 
cada turno. Toda a escola esteve envolvida com professores, funcionários e 
direção caracterizados de Papai Noel, com blusa vermelha e gorrinho na cabeça. 

[FOTO]

[FOTO]

O evento apresentou diversos temas como: o que é o Natal, significados dos 
símbolos natalinos e o verdadeiro espírito natalino. Os alunos foram convidados 
a serem o Papai Noel deste ano, doando presentes às crianças carentes ou levando
a solidariedade a quem precisa. No decorrer da aula, cada professor leu o conto 
A pequena vendedora de fósforos
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 de Hans Christian Andersen, em que foram trabalhadas as mazelas sociais como a 
fome, a pobreza, a miséria, o preconceito, a indiferença e o abandono.
Foi sugerido
aos alunos, no final da aula, que reescrevessem o final da história dando um 
final feliz àquela criança do conto.

[FOTO]

[FOTO]

Os alunos assistiram ao vídeo da cantora Simone com a m
sica tradicional de Natal:

[VÍDEO]

As atividades do Aulão propuseram uma festa de Natal que promovesse a interação 
entre todos, a criatividade e a construção de conceitos como solidariedade e 
união. Os alunos confeccionaram cartões de Natal que foram oferecidos aos 
colegas e professores, assim como foram levados para casa também a fim de 
presentear os seus familiares.

[FOTO]

Construíram-se vários murais com os trabalhos dos alunos. Segundo a professora 
Carla:

Foi muito gratificante ver os alunos envolvidos com o aulão, realizando as 
atividades e cantando a m
sica pelos corredores da escola!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Parabéns à equipe da E. M. Dr. Nelcy Noronha! Realmente, este é o verdadeiro 
espírito de Natal!

Veja esta e outras atividades
acessando
o 
Blog da E. M. Dr. Nelcy Noronha

Venha participar você também deste espaço. 

Compartilhe conosco uma atividade que a sua escola realizou.
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Contatos da Representante da 9
 CRE:

     Prof
 Márcia Cristina Alves

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

     Tel.: 94420157

[FOTO]
tweet

9ªcre
(227)

blogdeescola
(73)
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns a toda equipe da escola. Amei ver minha querida prima Carla. Te amo 
muito!!!!
Postado por 
Cristiane Pinto Norris
 em 13/12/2012 08:38

Foi um dia muito especial! Ver toda a escola envolvida nesse trabalho e 
despertar nos alunos a consciência de um Natal menos "consumista" e mais 
fraterno, emocionando professores, alunos e todos os servidores participantes é 
extremamente gratificante para a nossa equipe.
 Que em 2013 continuemos a nossa caminhada   doando o melhor de nós para 
alcançarmos ainda mais qualidade na educação que almejamos para os nossos 
alunos!
Claudia Mayrinck.
Postado por 
Claudia Mayrinck
 em 13/12/2012 10:21

Nessa época festiva o consumismo toma conta de cada um de nós. Pela televisão, 
jornais, internet e outros meios de comunicação encontramos evidências de que a 
humanidade caminha para uma doença que chamo de "falta de amor, falta de JESUS".
Veio desse pensamento a necessidade de mostrar aos nossos alunos, nesse momento,
o verdadeiro sentido natalino. Que todas as crianças de nossa escola lembrem-se 
desse AULÃO DE NATAL como um momento de paz, amor e solidariedade ao próximo. À 
todos os colegas da escola, da Direção aos funcionários MUIIIIITTTTTOOOOOO 
OBRIGADO por abraçarem SEMPRE as minhas ideias e fazê-la acontecer.....Ver todos
vocês de vermelho, gorrinho na cabeça, sorriso no rosto compartilhando cada 
momento me faz sentir cada vez mais que SOMOS NELCY NORONHA......AMO VOCÊS  e 
como já falamos....SOMOS DEPENDENTES UNS DOS OUTROS.....
Um beijo e  Então.....é Natal........
Carla
Postado por 
Carla Maria de Oliveira Ramos
 em 13/12/2012 10:50

Não vou falar nada além do seguinte: vendo o vídeo em uma turma, me emocionei 
quando vi fotos de crianças doentes, um aluno que estava do meu lado também 
estava muito emocionado. Não aguentei e saí da sala, ele saiu também, botou o 
braço nas minhas costas e disse "não fica assim não"... Foi um momento único. 
PARABÉNS À ESSA ESCOLA LIIIIIIIIIINDA!!
Postado por 
claudia machado
 em 13/12/2012 11:49

Muito boa a iniciativa da professora Carla, da E. M. Dr. Nelcy Noronha trabalhar
valores com nossos alunos e que sirvam também para todos da nossa comunidade 
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escolar é maravilhoso!
Postado por 
Helena (by troia)
 em 20/01/2013 19:33
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 19/12/2012
<TÍTULO>
A horta hidropônica da Escola Professor João Gualberto

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, escola do amanhã, horta escolar, mais educação.

[FOTO]

A hidroponia, na definição do Dicionário Houaiss, é a cultura de plantas em meio
aquoso proveniente de nutrientes inorg
nicos. É uma palavra composta pelos radicais gregos hydro = água e ponos = 
trabalho.

Ainda que seja uma técnica antiga, o termo hidroponia só foi utilizado pela 
primeira vez pelo Dr. W.F. Gerke, em 1930. O Houaiss registra a datação em 1937.

Na Escola Municipal Professor João Gualberto do Amaral, da 10
 Coordenadoria Regional de Educação, quem conhece tudo sobre hidroponia é o 
professor L
cio Teixeira, de Técnicas Agrícolas.

Lotado no Programa de Educação pelo Trabalho da Escola Municipal Jornalista 
Carlos Castelo Branco, o professor L
cio Teixeira foi cedido para desenvolver atividades com hortas org
nica e hidropônica na Escola João Gualberto do Amaral.

Como se trata de uma 
Escola do Amanhã
, a João Gualberto do Amaral realiza a atividade como 
oficina
, em regime de contraturno, oferecendo oportunidade para que os alunos possam 
permanecer mais tempo na escola.

[FOTO]

O professor L
cio Teixeira é de uma paciência beneditina com seus alunos, do 1
 ao 5
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 ano e com todos que se interessam pelo assunto.

Usando o linguajar mais simples possível, L
cio Teixeira vai explicando às crianças o que são e quais são os nutrientes 
necessários para o desenvolvimento das hortaliças.

Ele mostra os reservatórios existentes na área destinada à horta hidropônica e 
explica que qualquer água potável para consumo humano serve também para a 
hidroponia, desde que contenha os elementos químicos necessários, como 
nitrogênio, potássio, fósforo, magnésio etc.

Da aula prática que pude acompanhar na Escola Municipal Professor João Gualberto
do Amaral, observando alunos interessados e atenciosos, L
cio Teixeira enumerou uma série de vantagens da hidroponia e também falou das 
dificuldades, como o trabalho de plantio, rega, adubação, monitoramente de 
pragas e colheita.

Sobre as vantagens, o professor L
cio Teixeira destacou que se trata de uma produção de melhor qualidade, já que 
as plantas crescem em ambiente controlado.

Ele também lembrou que, sendo o plantio e cultivo feitos em estufas, o tamanho e
a aparência de qualquer produto hidropônico são sempre iguais durante todo o 
ano.

Os alunos, mesmo os menores, são orientados em relação aos cuidados essenciais, 
já que se trata de um trabalho mais leve e que pode ser executado por poucas 
pessoas.

Na Escola Municipal Professor João Gualberto do Amaral há também uma horta org
nica, sem a utilização de qualquer defensivo, cujos produtos, como a cenoura, o 
tomate, a couve e até alho-poró são colhidos e aproveitados na merenda escolar.

[FOTO]

L
cio Teixeira recebe total apoio do diretor Victor Aurélio Marques, da Escola 
Municipal Professor João Gualberto do Amaral, que faz questão de acompanhar todo
o trabalho desenvolvido nas hortas, estimulando a hidroponia como recurso 
interdisciplinar na escola.

VEJA TAMBÉM

     

http://www.rioeduca.net/blogViews.php?bid=14
id=1299

     Aprendendo com a horta, na Escola do 
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Professor Vítor

[FOTO]
tweet

10ªcre
(292)

mais educação
(4)

escola do amanhã
(1)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 05/12/2012
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<TÍTULO>
Alfabetização e Letramento na Educação  Infantil

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, educaçãoinfantil.

As
 práticas de letramento e alfabetização se configuram como eixos fundamentais do
trabalho
 da
Escola Municipal Ana Maria Cristina Marques Ribeiro.
 Elas são realizadas por meio da (re)elaboração cognitiva, da inserção e da 
intervenção das crianças no mundo da cultura escrita. Para tanto, são promovidas
situações que tenham a ver com os usos da língua nas práticas culturais em 
interação permanente entre adultos e crianças que juntos constroem textos e 
contextos significativos.

De acordo com Magda Soares (2009),
a alfabetização e o letramento devem ter sua presença
 na Educação Infantil. Os pequenos, antes mesmo do Ensino Fundamental, devem ter
acesso tanto a atividades de introdução ao sistema alfabético e suas convenções 
- a alfabetização, como também práticas sociais de uso da leitura e da escrita -
o letramento.

Essas duas práticas, embora distintas, devem se fundir para que o indivíduo 
possa adquirir uma alfabetização plena. Não é só necessário aprender a 
decodificar o código escrito, mas também entender para que ele serve e como 
utilizá-lo.

[FOTO]

Na Educação Infantil, pode-se trabalhar de forma prazerosa, pois esse espaço 
necessita muito do l
dico para que a aprendizagem ocorra. Como oferecer, então, a alfabetização e o 
letramento para os pequenos?

Segundo Soares (2009), pesquisas feitas pelas estudiosas Emilia Ferreiro e Ana 
Teberosky comprovam que as crianças da faixa etária dos 4 aos 6 anos, alunas da 
Educação Infantil, evoluem rapidamente em direção ao nível alfabético quando são
orientadas por meio de práticas l
dicas e adequadas, 

[FOTO]

Educação Infantil: Um Espaço para Aprender

A 
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Escola Municipal Ana Maria Cristina Marques Ribeiro 
insere práticas de letramento e alfabetização no seu cotidiano, porque
percebe que a Educação Infantil é um momento
em que aprender é um prazer.
 As crianças buscam respostas para suas curiosidades e com isso aprendem.

As atividades oferecidas tem
 por objetivo proporcionar a oportunidade de contato com diferentes portadores 
de texto, mostrando a função social da escrita. Jogos que utilizam o alfabeto, 
construção de frases e de textos coletivos
em que o professor
é o escriba e formação de palavras a partir de
 outras já estudadas são algumas das ações realizadas pelas turmas da escola, 
contribuindo
para o crescimento dos alunos.

[FOTO]

[FOTO]

O trabalho desenvolvido na 
Escola Municipal Ana Maria Cristina Marques Ribeiro
, demonstra que o espaço escolar é um ambiente l
dico e alfabetizado, onde as crianças aprendem com entusiasmo.

Trabalhar com atividades
 sobre alfabetização e letramento só trazem benefícios aos pequenos. A 
ludicidade deve ser o ponto de partida para qualquer aprendizagem na Educação 
Infantil, pois é brincando que eles aprendem.

[FOTO]

[FOTO]

Parabéns aos professores da Escola Municipal Ana Maria Cristina Marques Ribeiro 
por oferecer aos seus alunos um planejamento de qualidade, onde o 
desenvolvimento da linguagem tanto escrita como falada, se dá através da 
qualidade de interação com o adulto, do que este pode instigar e oferecer a esta
criança que está sedenta de saber.

Envie o seu projeto e/ou ação para ser publicado no Portal Rioeduca! Aproveite 
este espaço para divulgar o seu trabalho! Este espaço é meu, é seu é nosso!

Professora Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca na 6
 CRE

Twitter: @PatriciaGed

E-mail:
pferreira@rioeduca.net
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[FOTO]
tweet

6ªcre
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educaçãoinfantil
(100)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 03/12/2012
<TÍTULO>
Reunião Geral de Sala de Leitura
REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DAS SALAS DE LEITURA POLO
No Dia 14 de Dezembro de 2012 
Acontecerá
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a Reunião
Geral 
de Avaliação do Trabalho
desenvolvido no ano de 2012.
Local : Hotel Guanabra - Av .Presidente Vargas - Centro RJ
P
blico : Salas de Leitura Polo, BEM e GED das 10 CRE
Nesse Encontro faremo

s um Amigo Oculto de Livro

Venha participar!!!!!!!

[FOTO]

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Segunda-feira, 10/12/2012
<TÍTULO>
Por uma Cultura de Paz – Preconceito Não!

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

É engraçado rir do outro com intenção de constranger, isolar, ofender? É claro 
que não! Mas, infelizmente, essa é uma realidade vivida por muitas pessoas, 
inclusive por crianças em escolas. Pensando nisso, a Escola Municipal Alice do 
Amaral Peixoto desenvolveu um grandioso projeto na turma de Educação Infantil 
para trabalhar questões relacionados ao 
bullyng 
e ao preconceito com os pequenos.

[FOTO]

Bullying
 é um termo utilizado para descrever atos de violência física ou psicológica, 
intencionais e repetidos praticados por um indivíduo (do inglês 
bully
, tiranete ou valentão) ou grupo de indivíduos causando dor e ang
stia, sendo executadas dentro de uma relação desigual de poder (fonte: 
Wikipedia
).

O encontro das diretoras Márcia Cristina, Márcia Rossana e da coordenadora 
pedagógica Aureana Ferro no seminário
 RIO ESCOLA SEM PRECONCEITO
 veio endossar o trabalho realizado pela professora Rosana Mello. Sua finalidade
é evitar futuros envolvimentos de alunos em casos de 
bullyng
, quer como agentes, ou como vítimas, apostanto em uma intervenção precoce e 
propondo as seguintes atividades para a sua turma de Educação Infantil:

[FOTO]

Justificativa

A professora Rosana teve como base para o projeto estudos que mostram que a 
personalidade da criança entra em processo de construção nos primeiros anos de 
vida, justamente no período em que ela frequenta a Educação Infantil. Conflitos 
nessa fase são comuns e até positivos quando contribuem, de alguma forma, para o
conhecimento e a autonomia. É preciso, no entanto, que pais e educadores tenham 
o cuidado de diferenciarem o conflito característico do primeiro estágio de 
desenvolvimento infantil que, na maioria dos casos, ocorre por disputa de 
brinquedos ou atenção do adulto com aquele que deseja agredir verbal e/ou 
fisicamente.

Página 3638



RIOEDUCA 2
[FOTO]

Deste modo, Rosana propôs momentos de roda de conversa e atividades l
dicas aos pequenos, promovendo, em um projeto de quatro etapas, o 
desenvolvimento de um trabalho essencial na formação das crianças.

Etapa 1 
 Mãe-iê

Na primeira das quatro etapas do projeto, a professora contou uma história que 
relatava a import
ncia da convivência e da boa relação entre as pessoas. A garotada ouviu e opinou
sobre a dificuldade que, às vezes, tem em lidar com essa questão. Depois da roda
de conversa, participaram de uma din
mica e dramatização utilizando a paródia da m
sica
 Mãe-iê,
 de composição de 
Oswaldo Nunes 
e 
Celso Castro,
 momento em que cada um confeccionou um livrinho.

[FOTO]

Eta
pa 2

 Rudolph

Para ilustrar ainda mais a questão da convivência, a professora incluiu no 
projeto o filme 
Rudolph: A Rena do Nariz Vermelho
com o objetivo de mostrar aos alunos como a vítima de 
bullyng 
pode se sentir e como as diferenças são capazes de contribuir significativamente
dentro do grupo. Após o filme, os alunos confeccionaram o nariz do 
Rudolph
 e chifres de renas. Também brincaram de serem guiados por 
Rudolph
. A experiência de guiar e ser guiado foi vivenciada por todos os alunos.

Etapa 3 

 Jogos e Brincadeiras

Nesta etapa, com o grupo mais consciente das regras, foram propostas atividades 
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e jogos cooperativos, dentro e fora do espaço da sala de aula. Assim, os alunos 
puderam perceber a import
ncia do outro em sua vida e como tudo fica mais divertido quando compartilhado.

[FOTO]

Etapa 4

Ciranda da Bailarina

Já na 
ltima etapa, com a turma visivelmente mais integrada, eles puderam ouvir a m
sica 
Ciranda da Bailarina
 que, com sua doce melodia, mostrou que ninguém é perfeito e que é possível 
conviver com as diferenças físicas e sociais.

A 
equipe Rioeduca.net
 apoia o trabalho desenvolvido pela professora Rosana e apoia também todos os 
professores que estão unidos no combate ao preconceito, promovendo em cada 
escola uma Cultura de Paz, fundamentada nos princípios de toler
ncia, solidariedade, respeito à vida, aos direitos individuais e aos 
plularismos. Preconceito, Não!!!

Pra conhecer ainda mais os projetos dessa Escola Municipal de Sucesso,

     clique no link abaixo:

http://emapeixoto.blogspot.com.br/

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o 
representante do Rioeduca em sua Coordenadoria 
e participe. *

Contatos:

Rute Albanita

Professora e Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

     ruteferreira@rioeduca.net
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     Twitter: @Rute_Albanita

[FOTO]

projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Estamos muito felizes em ver nossa Escola Alice do Amaral Peixoto, novamente, 
aqui no Rio Educa. Isso demonstra o empenho de todos os profissionais da escola,
que estão sempre criando e invando.Esse projeto, parabenizo a Professora Rosana 
Mello da turma EI 24, que trabalhou muito bem o Tema Preconceito, com as 
crianças pequenas.
Postado por 
Marcia Rossana
 em 10/12/2012 10:03

Excelente trabalho desenvolvido pela Profª Rosana na Educação Infantil. Isso é 

Página 3641



RIOEDUCA 2
Educação de Qualidade. Parabéns! Percebe-se o cuidado na abordagem do tema e nas
atividades propostas, Isso é INOVAR no seu FAZER PEDAGÓGICO! Parabéns, Profª 
Rosana
Postado por 
Marcia Cristina
 em 10/12/2012 10:10

É muito bom ver o trabalho realizado da nossa Escola Alice do Amaral Peixoto, 
novamente no Rio Educa.Agadecemos todos os professores de nossa escola, que se 
empenham em cada projeto.Esse projeto temos que parabenizar a Professora Rosana 
Mello da Ed. Infantil, turma Ei 24, que brilhantemente desenvolve esse tema de 
preconceito com as crianças de 4 anos.
Postado por 
Marcia Rossana
 em 10/12/2012 10:11

Sou de Joao Pessoa - PB, e acompanho pelo Rio Educa, os Projetos da professora 
Rosana Melo. Parabens para esta brilhante professora, com mais um projeto 
maravilhoso.
Postado por 
Jessilene Cavalcanti
 em 10/12/2012 13:27

Parabéns professora Rosana Mello!!! É assim que se ensina respeito e cidadania, 
na prática. Excelente projeto!
Postado por 
Letícia Lugão Oliveira
 em 10/12/2012 21:31

Muito importante o trabalho desenvolvido pela Prof Rosana.Todos devem estar 
atentos para que nossas crianças se tornem cidadãos justos e solidários. 
Trabalhei com Rosana e tinha certeza que aquela "professora inquieta" se 
transformaria nessa profissional sensível e competente. Parabéns! Continua...
Postado por 
Janete Haber
 em 10/12/2012 22:29

Parabéns para professora Rosana pelo pelo trabalho desenvolvido com sua turma de
EI.
Se todos se preocupassem com este tema desde a infância , não haveriam tantos 
caso de bulling entre os jovens, pois eles já estariam sendo trabalhados para 
aceitarem as diferenças.
Que estória está professora contou? gostaria muito dew conhecer este livro.
Postado por 
Elisabete Rodrigues Antunes
 em 13/12/2012 11:08

Adorei o seu trabalho Rosana. Se você acrescentar no blog a história criada 
junto as crianças, vai ficar perfeito. Beijos, Lucia Helena.
Postado por 
Lucia Helena G. Tavares Barroso
 em 18/12/2012 15:44
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A Escola Municipal Alice do Amaral Peixoto investiu num projeto forte e atual. 
Desde pequenos aprendemos certas postura diante de certas situações. Parabéns 1ª
CRE parabéns Professora Rute
Postado por 
Helena(by troia)
 em 22/01/2013 12:42
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 13/12/2012
<TÍTULO>
Circuito Cine Curta - Alegria e Aprendizagem Significativa

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

Um bom filme é capaz de despertar emoções em seus expectadores. Rimos, choramos 
e nos comovemos... 
s vezes levamos a história exibida na tela como lição de vida, nos impulsionando
até mesmo a refletir sobre nossa própria história. O cinema, conhecido como 
sétima arte
, é uma forma de nos conectarmos a outras pessoas e com o mundo. Por ser uma 
mídia poderosa e popular, possui in
meras ferramentas didáticas e recursos pedagógicos que podem ser desenvolvidos 
com sucesso nas instituições de ensino.

[FOTO]

Projeto Circuito Cine Curta

A Escola Municipal Professora Laura Sylvia Mendes Pereira, situada no bairro do 
Caju, Zona Portuária da Cidade do Rio de Janeiro, foi uma das 16 escolas p
blicas prestigiadas com o projeto 
Circuito Cine Clube.
 Em sua 3
 edição, a 
Nova Bossa ProduçõesCulturais
 e as secretarias de Educação do Estado e do Município do Rio de Janeiro uniram 
pedagogia e cinema, levando diversas histórias e a cultura do Brasil a mais de 
18 mil estudantes.

[FOTO]

O projeto 
Circuito Cine Curta
 nasceu há alguns anos, quando a atriz e produtora cultural Juliana Teixeira 
constatou uma carência cultural, principalmente cinematográfica, em determinadas
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regiões da cidade e decidiu levar o cinema num primeiro momento às praças p
blicas de regiões carentes com o projeto 
Curta na Praça
, criado em 2008. Em 2010, O 
Circuito Cine Curta 
promovia sua primeira edição. O projeto também conta com o patrocínio da Shell 
Brasil Petróleo e Valid Soluções em parceria com as leis de Incentivo à Cultura 
do Governo Federal e da Prefeitura do Rio de Janeiro.

Cinema e Aprendizagem Significativa

Os alunos da E.M Laura Sylvia ficaram encantados ao assistirem a três curtas 
metragens. Os filmes foram: 
Eu queria ser um Monstro
,
 que conta o cotidiano de uma criança com bronquite; 
Vai dar Samba
, narrativa sobre a história de cinco crianças que amam brincar de m
sica; e, por 
ltimo, o curta de onze minutos 
Mocó Jack
,
 animação que mostra as aventuras do Jacaré Jack, personagem que luta para se 
salvar de um traficante de animais. Com temática ligada ao mundo do imaginário, 
à fantasia e ao medo infantil, os pequenos se divertiram e aprenderam ao mesmo 
tempo!

[FOTO]

Ao final do filme e da pipoca, que não podia faltar, os pequenos votaram no 
filme que mais gostaram e, logo depois, usaram e abusaram da criatividade com 
muitas produções de arte. O resultado foi uma grande exposição de maquetes, 
desenhos, máscaras e pinturas! As crianças também ganharam brindes e kits de 
materiais escolares. 

[FOTO]

Premiação e Orgulho

A grande surpresa aconteceu dias depois, quando a gestora da unidade, Professora
Rita, e sua equipe souberam que os trabalhos das crianças foram premiados em 
segundo lugar, entre todas as 16 escolas participantes. A comunidade escolar 
ficou orgulhosa ao receber um lindo troféu, um acervo com três curtas produzidos
pela 
Nova Bossa Produções
, camisetas infantis do Projeto e dois kits de materiais escolares para serem 
sorteados entre os alunos.

[FOTO]
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Os professores da unidade celebraram a vitória da premiação e 
continuarão utilizando o cinema como ferramenta pedagógica, pois acreditam que 
ele tem uma extraordinária relev
ncia pedagógica e possibilita que os alunos tenham uma importante experiência 
cultural. 

[FOTO]

Parcerias como essa elevam ainda mais a qualidade da aprendizagem dos alunos das
nossas escolas, pois agregam às disciplinas a valorização da arte e da cultura 
brasileira, despertando uma visão mais crítica do mundo e estimulando a 
criatividade e a aprendizagem significativa.

Clique 
AQUI 
e acesse a página do 
Circuito Cine Curta
 no Facebook

* 
Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por 
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o 
representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe. *

Contatos:

Rute Albanita

     Professora e Representante Rioeduca.net 
da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

     ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: @Rute_Albanita

[FOTO]
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projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Já trabalhei nesta escola e sei como esta equipe é excelente ! Parabéns a todas,
mas em especial as Diretoras Rita,Viviane e a coordenadora Simone que tratam 
suas professoras com carinho e respeito !
Postado por 
Rosana Mello
 em 13/12/2012 00:18

Que lindo o sorriso e a carinha de felicidade dessas crianças!Parabéns a todos 
os envolvidos.
Postado por 
Jose Luiz
 em 14/12/2012 08:54

Parabéns à Simone e toda Equipe pelo belíssimo trabalho. Nossas crianças 
merecem!!
Postado por 
Alexandre Roque
 em 15/12/2012 08:22

O projeto Circuito Cine Clube leva a cultura de uma forma visual e divertida a 
todos os alunos da rede!
Postado por 
Helena (by troia)
 em 20/01/2013 19:35
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 07/12/2012
<TÍTULO>
Fazendo o Futuro Acontecer

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, eventos, protagonismojuvenil.

Cada aluno deve ser consciente de que seu futuro depende de suas atitudes no 
presente e que é através delas que ele pode mudar seu destino. O projeto 
político pedagógico da E.M. Delfim Moreira tem esse objetivo e, em sua Mostra 
Cultural, prepara o futuro.

Aprendizado este

     Que mudará nosso viver

     Tornando-nos cidadãos críticos

     Conscientizando-nos do nosso poder

     Prof.
 Ros
ngela Borges

O mundo atual, cada vez mais veloz, nos empurra para uma vivência centrada no 
presente, mas nossas ações, reflexões, conhecimentos e experiências preparam 
nosso futuro. O projeto político pedagógico 
Seu Futuro Começa Agora. Não Espere Acontecer.
 da Escola Municipal Delfim Moreira é focado em conscientizar seus alunos de que
seu comportamento diante do conhecimento, sua vida escolar e suas relações 
presentes são responsáveis pelas conquistas que ele obterá no futuro.

A Mostra Cultural é uma atividade anual para que o aluno possa exercer essa 
reflexão. As atividades e conhecimentos adquiridos ao longo do ano se tornam 
palpáveis e são exibidos para toda comunidade escolar. É a escola cumprindo seu 
papel de mantenedora do patrimônio cultural, e também de produtora de cultura.

[FOTO]

O corredor principal da escola, já conhecido como Corredor Cultural, ganha vida 
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com as dezenas de trabalhados elaborados ao longo do ano letivo pelos alunos do 
E.I. até o 9
 ano. A Mostra ocorreu nos dias 28 e 29 de novembro e foi difícil conseguir um 
momento em que estivesse vazio para fotografar o evento. Os temas desse ano não 
poderiam fugir da temática do meio ambiente e, por isso, o foco foi a 
sustentabilidade e as diversas formas de energias que proporcionaram a 
manutenção da nossa presença no planeta. As marcas culturais da humanidade foram
retratadas nos trabalhos sobre o folclore nacional e o estrangeiro, cada vez 
mais presentes em tempos de globalização.

[FOTO]

Em ano olímpico, a Educação Física destacou os jogos paraolímpicos. E nas 
diversas áreas das Artes, tivemos vários homenageados. Luiz Gonzaga foi, 
certamente, o mais estudado por sua produção vasta que permite a 
interdisciplinaridade com a Geografia, História, M
sica e Língua Portuguesa. As apresentações no auditório da escola se sucederam 
com as turmas expondo aos colegas e responsáveis um pouco do trabalho 
desenvolvido. O verso que abre esta postagem é da produção da Prof.
 Ros
ngela Borges e sua turma 1503 sobre a import
ncia da comunidade escolar, sua integração e seu objetivo.

[FOTO]

E, enquanto escola do século XXI, nossa produção extrapola a sala de aula e 
ganha a escadaria externa, marca registrada da U.E. Nela, a professora Wladia 
Pacheco, de M
sica, conduziu seus alunos do 6
 ano em uma exibição que parou o entorno da praça. Os alunos encantaram 
utilizando cocos e chocalhos de garrafa PET, além da própria voz, para espalhar 
no ar as canções de Luiz Gonzaga.

Sabemos que o conhecimento adquirido em um ano não pode ser exposto em dois dias
numa Mostra Cultural ou nesta postagem. Porém, nesse processo, os alunos se 
apropriaram do direito de aprender, expor e ensinar ao colega, ao seu 
responsável, inclusive através do Belo.

Belo que vemos na releitura do famoso poema de Carlos Drummond de Andrade, feita
pela professora Márcia Tádea, de Artes Visuais, com suas turmas.

[FOTO]

Contate-nos

angela.freitas@rioeduca.net
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twitter 
@angeladario

facebook 
Angela Regina de Freitas

[FOTO]
tweet

3ªcre
(223)

eventos
(210)

protagonismojuvenil
(73)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns  colegas!!!! Nossa Semana Cultural foi linda.....Aqui fazemos 
acontecer!!!!!!!
Postado por 
Fatima GioiaHorta
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 em 07/12/2012 10:44

Fico muito feliz em pertencer a esta equipe vencedora!
Postado por 
Rosângela dos Anjos Borges
 em 07/12/2012 11:01

A cada ano nossa Mostra Cultural vem estabelecendo laços maiores entre alunos x 
professores x responsáveis x Conhecimento x aprendizagens significativas,fazendo
acontecer a Educação. É maravilhoso fazer parte deste time campeão!!!!!
Postado por 
Profª. Ana Neves
 em 07/12/2012 15:41

Muito legal a mostra. Muito rica de detalhes culturais de um valor enorme. 
Parabéns alunos e professores pelas produções e ensinamentos. Angela muito 
linda, como sempre, sua postagem
Postado por 
MONICA FONSECA
 em 07/12/2012 18:07
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 07/12/2012
<TÍTULO>
Leitura no Berçário! Por que não?

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, riodeleitores, educaçãoinfantil.

Durante o ano de 2012, a professora Ana Paula Oliveira do Espaço de 
Desenvolvimento Infantil Professora Rosenice Rocha Roque, realizou com os bebês 
entre 6 e 24 meses o projeto No meu Berço tem Lugar para Livros, tendo por 
objetivo principal desmistificar a capacidade dos bebês pelo prazer em ler.

Leitura no Berçário! Por que não?

Acredite: não é perder tempo ler para quem ainda nem aprendeu a falar! Quando a 
escritora de livros infantis 
Tatiana Belinky 
perguntou ao pediatra em que momento deveria começar a educar seu filho, então 
com 3 meses de vida, ouviu como resposta: 
Você já está atrasada
. 

Parece mera
 frase de efeito. O fato, porém é que o
 doutor está coberto de razão. Não há idade para dar início à educação de uma 
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criança. Isso vale também para o incentivo à leitura! Bebês podem até não 
entender todo o enredo de uma história, mas a leitura em voz alta os coloca em 
contato com outras dimensões da linguagem oral e escrita, que serão importantes 
em seu desenvolvimento.

[FOTO]

Eles percebem que a fala do dia a dia é diferente daquela usada numa leitura, 
que tem cadência, ritmo e emoção. Entendem, por exemplo, que há um começo, um 
clímax e um desfecho
, explica Fraulein de Paula, doutora em Psicologia Escolar.

Especialistas acreditam que, para alguém se
 interessar por livros na vida adulta, é
 fundamental que a palavra escrita esteja ao seu alcance desde cedo. Ou seja, 
estimular a leitura dentro
 do berçário pode
 ser o caminho mais curto para a
 formação de um 
Futuro Leitor
.

[FOTO]

Manuseando um livro, as crianças são capazes de identificar a existência da 
grafia e passam a estabelecer uma relação direta com a linguagem escrita
, afirma Fraulein.

Berçário de Lê!

Para despertar a paixão pelos livros nos pequenos do 
EDI - Espaço de Desenvolvimento Infantil -
 Professora Rosenice Rocha Roque
, a 
Professora Pesquisadora Ana Paula Oliveira 
realizou com os bebês entre 6 e 24 meses o projeto 
No meu Berço tem Lugar para Livros
.

Este projeto tem por objetivo principal desmistificar a capacidade dos bebês 
pelo prazer em ler. Além disso, pretende estimular o acesso e o prazer pela 
leitura, estreitar laços entre a instituição e a família e entre os próprios 
familiares.

[FOTO]
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O projeto foi desenvolvido em três etapas que foram sendo colocadas em prática
 durante o ano de 2012. Na 1
 etapa foi feita a apresentação dos livros aos bebês, com o objetivo de 
estimular a exploração individual e em pequenos grupos
dos mesmos; criar o hábito da contação de história e favorecer o acesso à 
cultura letrada.

A segunda etapa contou com a parceria dos pais e responsáveis, que fizeram 
visitas à sala de atividades para contar histórias e degustar este momento tão 
importante ao lado do bebê, podendo, assim, conscientizá-los sobre os benefícios
do hábito de ler.

Na
terceira e 
ltima etapa foi realizada a Ciranda de Livros, que procurou favorecer o momento 
família e despertar o interesse e o prazer pela leitura.

[FOTO]

A 
professora Ana Paula
, juntamente com as agentes auxiliares de Creche, comprovaram que com o 
desenvolvimento deste projeto,
os bebês e a família
obtiveram vários benefícios:
prazer em ler e ouvir histórias; foi
 desenvolvida a função social da leitura; facilitou o desenvolvimento da fala; 
proporcionou prazer entre pais e filhos; fortaleceu a parceria entre família e 
escola e, principalmente, a reflexão sobre a import
ncia e o prazer pela leitura.

[FOTO]

Diante dos resultados obtidos, considera-se imprescindível que a leitura seja 
feita desde o berçário, com o objetivo de levar as crianças a desenvolverem seus
próprios sentimentos com relação ao que ouvem, que interajam com seus pares e 
professores, que sintam-se acolhidos em um momento de cuidado e que vivenciem 
experiências para o desenvolvimento das m
ltiplas inteligências; principalmente aquela referente à linguagem.

Parabéns à professora Ana Paula e às Auxiliares de Creche por ajudarem na 
construção da identidade dos alunos e por oportunizarem o acesso à cultura 
letrada
.

Envie o seu projeto para ser publicado no Portal Rioeduca! Aproveite este espaço
para divulgar o seu trabalho! Este espaço é meu, é seu, é nosso! Nós somos a 
seXta CRE!
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Professora Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca na 6
 CRE

Twitter: @PatriciaGed

E-mail
: 
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

6ªcre
(247)

riodeleitores
(165)

educaçãoinfantil
(100)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns Profª Ana Paula pela maravilhosa iniciativa! Parabéns EDI Rosenice pela
qualidade, compromisso e paixão na realização do trabalho! À vocês todo o meu 
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carinho e admiração!!!!!!!!!!!!!!!!!
Postado por 
KATIA BARBOZA
 em 08/12/2012 12:37

"O desenvolvimento da leitura é um processo constante que aperfeiçoa-se 
sistematicamente na escola e continua pela vida afora" 
Parabéns professora pelo rico trabalho!
Postado por 
Emyli
 em 19/01/2013 20:26
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 10/12/2012
<TÍTULO>
Cidadania Também se Aprende na Escola

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, educaçãoinfantil.

O mês de outubro foi marcado pelas eleições municipais, em que
foram eleitos
prefeitos e vereadores em todo Brasil.
 Esse tema serviu para mostrar que cidadania também se aprende na escola.

A professora Kamilla Broedel, diretora da Escola Municipal Chácara do Céu, 
entrou em contato com o portal Rioeduca e contou sobre o projeto desenvolvido 
através das assembleias no mês de outubro.

As assembleias são reuniões realizadas, semanalmente, com os alunos da escola e 
buscam ouvir os educandos sobre questões que envolvem o ambiente escolar. Também
são discutidos assuntos que prejudiquem diretamente a vida escolar da criança ou
do adolescente. Já foram realizadas assembleias como os seguintes temas: 
bullying, racismo, as diferenças, o respeito, entre outros.

A Escola Municipal Chácara do Céu atende alunos da Educação Infantil e este 
projeto nos mostra que é possível trabalhar questões de cidadania com os 
pequeninos.

A diretora Kamilla iniciou uma das assembleias do mês de outubro, contado aos 
alunos que no primeiro e no 
ltimo domingos daquele mês iriam acontecer eleições municipais em todo o Brasil.
Conversou sobre o papel do prefeito de uma cidade, explicando que o ele é 
escolhido através do voto de todos para melhorar a cidade e, pra isso, 
precisamos escutar as propostas de cada candidato.
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[FOTO]

Não pude deixar de falar que o voto é a coisa mais importante que temos.
Com ele
escolhemos as pessoas que vão melhorar a cidade para nós e,
por isso, não vale a pena trocar o voto por brindes ou outros benefícios
 Diretora Kamilla

Após discutir o tema e esclarecer as d
vidas, as crianças assistiram a
um esquete de sobre o debate entre duas candidatas mediadas pela professora 
Maniza. As candidatas, professora Isabelle e a diretora Kamilla, estavam 
concorrendo ao cargo de 
Prefeita da Chácara do Céu
.

Cada uma apresentou suas propostas ao grupo de alunos que no final elegeu aquela
que mais agradou. Abaixo seguem as propostas das candidatas a 
Prefeita da Chácara do Céu
.

Candidata Isabelle, representada pelo n
mero 01:

Construção de uma piscina para toda a comunidade;

Construção de quadras de esportes;

Construção de praças e parques;

Mudança do uniforme das meninas para vestidos longos e saltos altos.

Candidata Kamilla, representada pelo n
mero 07.

Ampliação da rede de atendimento para além da Educação Infantil;

Criação de Hospital ou posto de sa
de;

Asfaltamento de todas as estradas da Comunidade;

Criação de linha de transporte p
blico para atender à Comunidade;

Solução para o problema de água que a comunidade enfrenta.
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[FOTO]

A escola montou uma urna eletrônica representada por uma máquina de calcular que
as crianças usam nas suas brincadeiras. Os alunos tinham os botões dos n
meros e o botão verde para confirmar.
Foi explicado aos pequeninos como a votação funciona e também que o voto é 
secreto. A vencedora foi a candidata Kamilla.

Explicamos, então, a import
ncia de votar, de opinar e de participar do que está sendo feito para melhorar a
vida de todos na cidade.
 Lembramos ainda que todas as promessas devem ser cumpridas e que nós que 
votamos, devemos fazer essa cobrança.

Obtive um retorno muito importante
quando os responsáveis colocaram que, no domingo, dia das eleições de fato, as 
crianças diziam a eles em quem
 tinham que votar baseados em nossa 
peça
.

Esse é o melhor resultado, o retorno, o saber que a criança se apropriou de fato
daquele conte
do
 exposto e soube trabalhar com ele, aplicá-lo. Portanto, tenho muito orgulho do 
trabalho que é desenvolvido aqui através das assembleias com os pequenos.
 Diretora Kamilla

Parabéns a diretora Kamilla e a toda equipe da Escola Municipal Chácara do Céu 
por trabalhar com os pequeninos projetos que ajudem no desenvolvimento da 
cidadania.

Professor, o portal Rioeduca é um espaço feito por e para professores. Participe
também! Entre em contato com o 
representante
 de sua CRE para divulgar o blog ou projetos desenvolvidos por sua escola.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Contato:

     Professora Renata Carvalho 
 Professora da rede e representante do Rioeduca, na 2
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CRE

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet

2ªcre
(192)

educaçãoinfantil
(100)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a equipe da  Escola Municipal Chácara do Céu pela demonstração de 
cidadania realizada na Unidade Escolar. Parabéns Renata Carvalho pela postagem!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 22/01/2013 12:29
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[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 06/12/2012
<TÍTULO>
Formação Continuada de Professores e Especialistas em Educação

[FOTO]

É com grande prazer que comunicamos o lançamento do programa Apoio ao Professor,
que oferece o curso de extensão universitária Novas Tecnologias na Aprendizagem 
no Ensino Médio e Fundamental, de 48 horas, on-line e gratuito.

Certificado pela Universidade Gama Filho e com o apoio da UNESCO da América 
Latina, o curso é voltado para profissionais da área de Educação.

Mais informações
http://www.apoioaoprofessor.com.br

Nelma Pedretti

Secretária do Programa Apoio ao Professor

http://apoioaoprofessor.assistente@gmail.com

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 04/12/2012
<TÍTULO>
Concurso Folha Dirigida

Concurso de Redação da Folha Dirigida 

Cerimônia de premiação do Concurso de Redação da Folha Dirigida

Lançamento da colet
nea geral de todas as Redes participantes

Aacontecerá em grande estilo na

ABI

No próximo dia 06/12, às 14h30min. 

Local : ABI - Associação Brasileira de Imprensa, Rua Ara
jo Porto Alegre n
 71, 9
 andar. 

Para este evento, estão convidados os 10 alunos e professores (1 por CRE) das 
redações que farão parte dessa colet
nea (relação abaixo). 

Também está convidado o aluno autor do desenho escolhido para ser a capa da 
colet
nea da SME.

Lembramos, ainda, que o lançamento da colet
nea com as 100 redações da SME acontecerá em 2013
. 

Resultado do Concurso Folha Dirigida 2012 
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Aluna: Divanisse Silva Soares Freitas

Ano de Escolaridade: 8
 ano

Professor Orientador: Flávia Beatriz Pedrosa Pereira

E. M. 01.02.007 Orlando Villas Boas

Aluna: Keitura Suane Carnoth C. Mateus

Ano de escolaridade: 8
 (turma 1801)

Professor orientador: Roberta Andrade do Nascimento

E.M. 02.08.002 Reverendo Martin Luther King

Aluno: Ítalo da Silva Leite 

Ano de escolaridade :6
 Ano

Professor Orientador: Alice Parreira Lemgruber kropf e Tatiana Coutinho F. das 
Chagas Santos

Escola Municipal Francisco Jobim (03.13.021)

Joice de Brito Araujo 

Ano de escoaridade :6
 ano 
 1602

Professor Orientador: Diva Esteves Moreira da Silva

Escola Municipal 04.10.005 João Barbalho

Aluna:Ana Caroline Vieira de Oliveira 

Ano de escolaridade: 9
 ano

Professora Orientadora: Leila de Oliveira Bomfim Duarte 

Escola Municipal 05.15.038 França

Aluna: Adrielle Rodrigues Moreira
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Professora: Rosane de Paula Torres de Abreu

-vencedora da CAPA da Coletanea

Escola Municipal Francisco Sertório Portinho

Aluno: Douglas Tadeu Silva dos Santos Pereira Ramos

Ano de Escolaridade:
 8
 ano (Turma 1802)

Professoras orientadoras: Ester de Barros França, Claudia Moreira Alves e 
Ademilde da PaixãoSant
Anna

Escola Municipal 06-25-003 Monte Castelo

Aluna:Simone Knupp Meneses Nery

Ano de Escolaridade: PEJA II

Professor orientador: Akeime Arita

E/SUBE/CRE (07.24.022) E. M Comunidade de Vargem Grande

Ramid Bittencourt Silva

Ano de Escolaridade : 9
 ano
 (Turma 1901)

Professor Orientador: Nilton Barbosa Filho

Escola Municipal 08 17 020 Nações Unidas

Aluna: Maria Eduarda Martins Rodrigues 

Ano de Escolaridade : 9
 Ano 

Professor Orientador: Adriana De Freitas Rodrigues

E.M. 09-18-033 Professor Gilberto Bento Da Silva

Aluna: Maria Paula Tavares 

Ano de Escolaridade :8
 ano

Professor orientador: Márcia Cristina Rodrigues.
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E.M. 10.19.008 Eduardo Rabelo.

Aluno: Fernanda Santos da Silveira

Ano de escolaridade: PEJA II / Bloco I 
 Turma: 158

Professor Orientador: Liana Maria Lopes Pinto

Unidade Escolar: 011.02.701 Centro Municipal de Referência de Educação de Jovens
e Adultos

     Postado por Marcia Valéria

     da Gerencia de Mídia-Educação

     smemidia@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>
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Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 06/12/2012
<TÍTULO>
Sarau na Holanda!

<TAGS>
Tags: 
4ªcre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns professoras e alunos da turma 1302!!!Como é bom acreditar num futuro 
melhor para todos.
Postado por 
Regina Helena
 em 11/12/2012 08:58

Parabéns alunos da escola Holanda pelo trabalho realizado!
Andrea Neves (Escola M. Friedenreich)
Postado por 
Andrea Neves
 em 11/12/2012 21:34
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 10/12/2012
<TÍTULO>
Um Blog que Integra Salas de Leitura

<TAGS>
Tags: 
4ªcre.

A Sala de Leitura é um ambiente com rico acervo de livros.
Sua ação visa a estimular a prática da leitura e o desenvolvimento de atividades
construídas especialmente para atender o perfil e os interesses dos alunos de 
cada escola. Tem
como 
objetivo principal fazer da escola um espaço privilegiado de formação de 

Página 3664



RIOEDUCA 2
leitores e de efetivos usuários da informação em todos os seus formatos e meios.

Sob essa ótica, as Salas de Leitura da 4
 Coordenadoria Regional de Educação uniram os seus fazeres e disponibilizaram as
suas ações em um blog que representa esse espaço escolar e envolve dicas, 
divulgação de trabalhos, eventos e é claro, muita leitura!

[FOTO]

Quando estimulados, os
frequentadores das Salas de Leitura agem como propagadores de suas experiências 
contagiando positivamente outros
alunos
e multiplicando os ganhos para a escola com a melhoria do desempenho geral da 
Unidade.

[FOTO]

Esse ano, fomos ao encerramento da Maratona de Histórias. Na abertura do evento,
os alunos da Escola Municipal Cuba, da Ilha do Governador, apresentaram uma peça
teatral, em homenagem a Ariano Suassuna, escrita pelos próprios alunos. Após a 
apresentação da peça 
Encontros e Confusão, o Juízo Final
, a subsecretária municipal de Ensino, Helena Bomeny elogiou a atuação dos 
alunos e aproveitou a oportunidade para anunciar que a próxima Maratona Escolar 
irá homenagear o autor Guimarães Rosa. Foi um evento maravilhoso e muito 
enriquecedor para o trabalho desenvolvido na Sala de Leitura!

[FOTO]

As Salas de Leitura favorecem ao aprendizado de
competências e habilidades pelos seus frequentadores. Nela os 
alunos desenvolvem habilidades para ser, conviver, conhecer e fazer.

Existe a necessidade de motivar e estimular o aluno ao exercício da leitura como
algo agradável, prazeroso e fundamental para seu pleno desenvolvimento. Essa 
necessidade é primordial num
momento em que a palavra informação torna-se mais e mais a chave para 
crescimento material e acima de tudo moral e ético.

Portanto,
temos a proposta de estimular a leitura livre e o protagonismo com todos os 
alunos

     de nossas escolas.
A ação será oferecida no cotidiano de trabalho da sala de leitura. Ter os
estudantes como aliados a favor da leitura é uma oportunidade especial não
só para eles, como também para todos os professores dessas escolas!

Nossas Salas de Leitura Integradas pelo blog são a Sala Polo Bahia, Sala Polo 
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Conde de Agrolongo, Sala Polo Leonel Azevedo e Sala Polo São Paulo
.

Confira o blog:

e comente as suas novidades!!

Parabéns por criar um espaço virtual que promova e divulgue as ações da Sala de 
Leitura, pois essa é mais uma oportunidade para que o aluno tenha ao seu alcance
um segundo ambiente que complemente e interaja com o primeiro.

Ana Accioly

     Professora e Representante Rioeduca.net 
da 4
Coordenadoria Regional de Educação

     anaaccioly@rioeduca.net

     Twitter: @Ana_Acioly

[FOTO]
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4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pela iniciativa da criação deste blog, que vai compartilhar as muitas 
experiências brilhantes que acontecem nas escolas da 4ªCRE. Precisamos mesmo dar
visibilidade ao trabalho da sala de leitura e às boas coisas que rolam por aí! 
Parabéns meninas das salas pólo!
Bjks a todas! 
Stella Reis -E/SUBE/4ªCRE/GED
Postado por 
Stella Reis
 em 10/12/2012 20:18

Muito boa a iniciativa do blog para as salas de leitura da 4ª CRE. Parabéns pelo
trabalho!
Andrea Neves (E M Friedenreich)
Postado por 
Andrea Neves
 em 11/12/2012 21:38

Olá Ana!

Parabéns! Muito obrigada,  pelo excelente trabalho de divulgação do Blog 
destinado as Salas de Leitura da nossa CRE!
Precisamos incentivar e movimentar nossos professores de Sala de Leitura em 
divulgar o trabalho realizado com nossos alunos, que são de grande importância 
para a troca de experiências vividas com nossos alunos e o resultado deste 
trabalho na formação do leitor que formamos. Este espaço com certeza  será de 
grande importância para o enriquecimento do Nosso Blog. 
Boas Festas! Bjs, Solange Simões
Postado por 
Solange Simões
 em 13/12/2012 13:25

A Sala de Leitura é um espaço riquíssimo...O profissional que ali trabalha 
realiza muitas tarefas...cataloga mais de mil livros por ano..e por ai 
vai..Vamos valorizar mais este profissional. Parabéns a todos os professores das
Salas de Leitura da 4ª CRE! Excelente blog!
Postado por 
Helena (by troia) 10ª CRE
 em 22/01/2013 23:41
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 11/12/2012

Página 3667



RIOEDUCA 2
<TÍTULO>
Protagonismo Juvenil em Ação

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, protagonismojuvenil.

No mês de novembro, os alunos do projeto Autonomia Carioca da Escola Municipal 
Marília de Dirceu visitaram a Unidade do CEFET Maracanã para conhecerem 
diferentes caminhos a serem seguidos no Ensino Médio.

A Escola Municipal Marília de Dirceu,
localizada no bairro de Ipanema, atende turmas do 1
 ao 9
 ano do Ensino Fundamental e também alunos que fazem parte do Projeto Autonomia 
Carioca. O projeto foi criado em parceria com a Fundação Roberto Marinho e tem 
como objetivo corrigir a defasagem idade-série de alunos do 7
 e 8
 anos da rede. As professoras Tatiana Rezende e Magnólia Lustosa são regentes 
das turmas Acelera 2
e Acelera 3. 

Contando com a parceria do Bairro Educador, a escola levou os alunos destas duas
turmas para conhecerem uma das melhores escolas p
blicas de Ensino Médio do Rio de Janeiro, o Centro Federal de Educação 
Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 
 CEFET / RJ.

Durante a aula-passeio os educandos puderam aprimorar seus conhecimentos de 
mundo, conhecendo possibilidades e caminhos a serem seguidos no Ensino Médio. 
Também
perceberam a
import
ncia deste espaço educacional
no que diz respeito a continuidade da permanência na escola e a capcitação 
profissional.

Os alunos do Projeto Autonomia Carioca envolveram-se ativamente na visita ao 
CEFET, conhecendo os espaços deste ambiente escolar e participando de palestras.

[FOTO]

[FOTO]

Alunos do Acelera conhecendo as dependências do CEFET.

[FOTO]

[FOTO]
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Alunos assistindo à palestra sobre Meteorologia acompanhados dos estagiário de 
Turismo Ryan.

Após visitarem o CEFET e adquirirem novos conhecimentos, os alunos deixaram seus
depoimentos sobre a atividade:

Eu achei muito legal, porque no CEFET tem algo muito bom para se aprender e 
arrumar um emprego com uma condição muito boa. 

Os cursos como Engenharia, Construção Civil, Técnicos de Informática, Turismo, 
entre outros, podem oferecer um Futuro melhor para nós.
 Aluno
Renan Silvestre - Turma 8.901

O passeio ao CEFET foi muito bom e divertido.
 Tiramos muitas d
vidas sobre os cursos oferecidos, como: previsão do tempo (Meteorologia), como 
se conserta um objeto eletrônico (Eletrônica), etc...

Esse passeio foi fundamental para a gente saber como é o Ensino Médio e também 
para saber como é bom a gente valorizar nossos estudos e nossos professores.

No final do passeio nosso guia fez um sorteio. Ganhei uma bolsa com brindes: uma
régua, caneta, bloco e uma camisa.
 Aluna Anny Eduarda Pereira Freitas - Turma 8.801

Chamei esse passeio de 
Aprendendo com o Futuro
.
 Descobrimos como uma placa de um computador é feita e de que material ela é 
feita. O CEFET não é para qualquer um, é para quem realmente quer ser alguém no 
futuro. No CEFET não poder haver brincadeira, porque existem materiais 
corrosivos.

Não existe professor pra dizer a hora que você tem que entrar na sala de aula, é
por sua conta.

Ouvimos uma palestra sobre o clima tempo, e descobrimos que podemos saber se vai
chover. Um ótimo aprendizado para todos.
 Aluno
Jonatan Barros Gama -
 Turma
8.801
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Gostei muito de ter visitado o CEFET. Achei muito interessante o modo de 
aprendizagem, fomos bem recebidos, nos trataram muito bem, os professores são 
simpáticos, educados, etc... Também gostei do Curso de Meteorologia que indica a
posição do vento e o tempo.
 Aluno Mateus Feliciano da Silva

Conheça mais sobre o trabalho da Escola Municipal Marília de Dirceu. Visite seu 
blog!

http://mariliadedirceu.com/

Professores e escolas participem também do portal Rioeduca. Entrem em contato 
com o representante de sua CRE para divulgar o trabalho de vocês. Cliquem 
aqui
 para conhecê-lo!

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Contato:

     Renata Carvalho 
 Professora da rede e representante da 2
CRE, no portal Rioeduca

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet
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2ªcre
(192)

protagonismojuvenil
(73)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a 2ª CRE e a Escola Municipal Marília de Dirceu, pela iniciativa de 
orientar através das aulas passeio seus alunos.
Postado por 
Helena (by troia0
 em 21/01/2013 23:50
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 04/12/2012
<TÍTULO>
Premiação do Concurso Folha Dirigida

Concurso de Redação Folha Dirigida 2012 

No próximo dia 6 de dezembro, às 14h30min, 

Será lançado o livro especial do Projeto Redação Folha Dirigida. 

Rua Ara
jo Porto Alegre, 71, 9
 andar, Centro -ABI - Associação Brasileira de Imprensa . 

O Projeto Redação Folha Dirigida realizado há 12 anos, em parceria com a 
Secretaria Municipal de Educação, está premiando, em 2012, onze redações (sendo 
uma de cada CRE e uma do CREJA) de alunos do 6
 ao 9
 ano do Ensino Fundamental, do Projeto Autonomia Carioca (Acelera 2 e Acelera 3)
e do PEJA II. 
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Os alunos do 1
 ao 5
 ano também participaram do projeto, criando desenhos para capa da colet
nea. 

O tema escolhido para este ano foi: Rio, escola sem preconceito. 

No concurso, foram selecionadas também mais 100 redações, sobre o mesmo tema, 
para comporem outra colet
nea com textos da Rede Municipal.

Essa será entregue aos alunos no início de 2013. 

A avaliação do projeto foi feita por uma comissão formada nas unidades 
escolares, nas CREs e no Nível Central. 

O concurso está inserido no programa Rio, uma cidade de leitores, criado em 
2009, pela Secretaria Municipal de Educação. 

Alunos Premiados: 

Vencedor Desenho

05.14.026. E. M. Francisco Sertório Portinho

Adrielle Rodrigues Moreira 
 5
 ano 

Vencedores Redação 

Aluna: Divanisse Silva Soares Freitas 

Ano de Escolaridade: 8
 ano 

Professor Orientador: Flávia Beatriz Pedrosa Pereira 

E. M. 01.02.007 Orlando Villas Boas 

Aluna: Keitura Suane Carnoth C. Mateus

Ano de escolaridade: 8
 (turma 1801) 

Professor orientador: Roberta Andrade do Nascimento 

E.M. 02.08.002 Reverendo Martin Luther King 

Aluno: Ítalo da Silva Leite 

Ano de Escolaridade: 6
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 Ano 

Professor Orientador: Alice Parreira Lemgruber kropf e Tatiana Coutinho F. das 
Chagas Santos 

Escola Municipal Francisco Jobim (03.13.021) 

Aluna: Joice de Brito Araujo 

Ano de Escolaridade: 6
 ano 
 1602 

Professor Orientador: Diva Esteves Moreira da Silva 

Escola Municipal 04.10.005 João Barbalho 

Aluna: Ana Caroline Vieira de Oliveira 

Ano de Escolaridade: 9
 ano

Professora Orientadora: Leila de Oliveira Bomfim Duarte

Escola Municipal 05.15.038 França 

Aluno: Douglas Tadeu Silva dos Santos Pereira Ramos

Ano de Escolaridade:1802 - 8
 ano 

Professoras orientadoras: Ester de Barros França, Claudia Moreira Alves e 
Ademilde da PaixãoSant
Anna 

Escola Municipal 06-25-003 Monte Castelo 

Aluna:Simone Knupp Meneses Nery 

Ano de Escolaridade:PEJA II 

Professor orientador: Akeime Arita 

E/SUBE/CRE (07.24.022) E. M Comunidade de Vargem Grande 

Aluno:Ramid Bittencourt Silva 

Ano de Escolaridade: Turma: 1901 - 9

Professor Orientador: Nilton Barbosa Filho 

Escola Municipal 08 17 020 Nações Unidas 
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Aluna: Maria Eduarda Martins Rodrigues 

Ano de Escolaridade: 9
 Ano 

Professora Orientadora: Adriana De Freitas Rodrigues 

E.M. 09-18-033 Professor Gilberto Bento Da Silva

Aluna: Maria Paula Tavares 

Ano de Escol,aridade:8
 ano

Professor orientador: Márcia Cristina Rodrigues. 

E.M. 10.19.008 Eduardo Rabelo. 

Aluno: Fernanda Santos da Silveira 

Ano de escolaridade: PEJA II / Bloco I 
 Turma: 158

Professor Orientador: Liana Maria Lopes Pinto 

Unidade Escolar: 011.02.701 Centro Municipal de Referência de Educação de Jovens
e Adultos

     Postado por Marcia Valéria

     da Gerencia de Mídia-Educação

     smemidia@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 12/12/2012
<TÍTULO>
Brinquedos Reutilizados: Uma Forma de se Divertir Ajudando o Planeta!

<TAGS>
Tags: 
protagonismojuvenil, meioambiente.

Você já parou para pensar quanto lixo produzimos diariamente? São milhares de 
toneladas por dia. Porém, o mais interessante é que muitas dessas coisas que são
jogadas fora poderiam ser reaproveitadas, inclusive para fazer... Brinquedos!

[FOTO]

Quem disse que não se aprende brincando? Ao construir seu próprio jogo ou 
brinquedo, a criança aguça sua curiosidade, estimula a criatividade, desenvolve 
a coordenação motora, sua autonomia e responsabilidade social, além da 
preservação do meio ambiente.

Reutilizar é um termo muito usado entre as pessoas que se preocupam com a 
natureza. É transformar algo que não está mais sendo utilizado para outra 
finalidade. Na verdade, quando se trata de preservação ambiental fala-se muito 
dos três R
s: Reduzir, Reutilizar e Reciclar. Para poluir menos e poupar o ecossistema. 

Todo mundo sabe que é muito legal jogar 
video game
, jogos no computador ou assistir televisão, não é mesmo? Mas, qualquer um deles
já lhe oferece a brincadeira pronta. Você não precisa fazer mais nada além de 
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apertar botões ou manusear o controle remoto. Isso significa que você 
praticamente não usa a criatividade...

Então, pense em dividir seu tempo de lazer para fazer também outras coisas 
divertidas, como por exemplo, criar brinquedos com material reutilizável, 
inventar brincadeiras e desenvolver novas ideias. Fazendo isso, você estará 
aprendendo muitas coisas, mesmo que não perceba, e ajudando, também, o meio 
ambiente.

[FOTO]

Coisas que você nem imagina podem virar brinquedos! Caixas de sapato podem virar
carrinhos, garrafas de 500 ml de refrigerantes podem virar um belo jogo de 
boliche, latas de molho de tomate pode virar um telefone... Nossa! Quanta coisa!

Vamos assistir a um vídeo que mostra a transformação de diversos objetos em 
várias ideias de brinquedos que podemos confeccionar, apenas usando materiais 
que antes teriam como destino o lixo:

[VÍDEO]

Com materiais reutilizáveis você pode construir qualquer coisa, basta colocar a 
imaginação e a criatividade para funcionar. Vamos começar a brincadeira? Bom 
divertimento!

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal

e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
tweet
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meioambiente
(95)

protagonismojuvenil
(73)

<COMENTÁRIOS>

Muito Boa essa matéria! Adorei! Parabéns!
Postado por 
Tony
 em 12/12/2012 15:38

Excelente texto! Achei muito interessante e criativo.Uma maneira de passar uma 
idéia  muito importante aos Jovens que é a de preservar  e reutlizar as 
embalagens para ajudar a conservar  nosso planeta. Gostei!
Postado por 
Jonh Lenon
 em 13/12/2012 18:55

Somente conscienttizando as futuras gerações ppoderemos ajudar a melhorar o 
planeta .E através de matérias com essas, conseguimos mostrar ao jovens e seus 
pais o como e divertido reutilizar e transfrmar coisas, evitando que estas 
venham a parar no lixo! Muito legal !
Postado por 
Denise Marrocos
 em 13/12/2012 19:15

Ideias maravilhosas que nós de sala de aula utilizamos no dia a dia em 
comemorações escolares ou trabalhos educacionais diários.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 30/04/2013 06:26
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Segunda-feira, 17/12/2012
<TÍTULO>
Uma Mensagem de Natal

<TAGS>
Tags: 
família.

No Natal já se vê a tradição em se fazer as famosas festas de fim de ano com 
todos juntos num abraço familiar, mantendo o desejo e expectativas de uma data 
repleta de amor e fraternidade. 

[FOTO]

Ilustração da Aluna Leandra do 2
 ano da Escola M. Laís Netto dos Reis.

Ler textos de Natal e mensagens em família ajuda a colocar todos em sintonia com
o verdadeiro significado desta festa que está muito além dos presentes e do 
Papai Noel. O Natal em família é a União, a reflexão sobre a verdadeira import
ncia de cada um dos membros em nossa vida, mesmo que muitas vezes existam os 
conflitos familiares, até estes fazem parte deste imenso universo onde nascemos 
e crescemos.

As festas natalinas chegaram e, mais do que nunca, é hora de falarmos de paz, de
vivermos em plenitude. Natal é sinônimo de família, de aproximação das pessoas, 
e quando essas pessoas se sentem próximas é sinal que o sentido do Natal se 
realizou.

Natal é época de reunir a família, as gerações, para se comemorar um dos 
acontecimentos mais importantes, o nascimento do salvador, a união entre os 
homens de boa vontade, tempo de construir laços.

[FOTO]

Mensagens dos alunos do 2
ano da E.M.Laís Netto dos Reis.

Que tal construir com seus filhos algumas mensagens para a família. Aproveite 
esta época e espalhe com eles mensagens de Esperança, Amor e Paz para todos 
aqueles que participaram durante o ano direta ou indiretamente de suas vidas.

Que vocês se deixem contagiar por esse clima natalino, fazendo uma reflexão 
sobre este ano e seus dias que estão chegando ao final e percebam que se houve 
derrotas, também houve vitórias, se houve tristezas, também houve alegria. 

Desejamos do fundo dos nossos corações que esta renovação que o Natal nos traz 
se estenda a todos os dias do próximo ano, dando-lhes mais força para continuar 
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em frente.

Tenham um Natal inesquecível!

[FOTO]

Um abraço da família Rioeduca a vocês com muito carinho!

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal 

e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
tweet

família
(2)

<COMENTÁRIOS>
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Adorei os trabalhos!!!!!!
Bom natal á todos !
Postado por 
Marie Mariah
 em 17/12/2012 09:45

Adorei a mensagem de natal! Essas mensagens ficaram lindas! Desejo a todos um 
Feliz Natal e Um Ano Novo de muitas alegrias.Abraços
Postado por 
Glorya Rodrigues
 em 18/12/2012 12:24

Gostei muito da mensagem.Gosto muito deste portal.Acompanho o trabalho e passei 
para  desejar  um Natal de muitas felicidades para todos!Feliz 2013!
Postado por 
Ana Maria
 em 18/12/2012 12:35

Parabéns pelo texto! Resumiu muito bem o que é o Natal e é um alento para quem 
não aprecia a data por ter se perdido do seu real significado.
Postado por 
Sueli Oliveira
 em 18/12/2012 22:52

Bela mensagem! Adorei as crianças da frente do Portal...muito fofas!E os 
cartõzinhos delas são lindos! Realmente,Natal e Paz,Amor,União,Amor.Feliz Natal 
para todos vocês.
Postado por 
Adriana
 em 18/12/2012 23:34

Linda mensagem... nos faz refletir sobre o que de fato importa nesta vida. 
Beijos.
Postado por 
Sueli Fontes
 em 19/12/2012 14:01

Lindos trabalhos... Que em 2013 a família rioeduca continue trazendo informações
importantes e que a interação seja semeada em toda a rede do município do RJ.
Bjus e Bjus
Postado por 
Elidia
 em 19/12/2012 20:44

Ficou uma gracinha...
Desejo que você também tenha um natal maravilhoso!
Bjs Luarosa
Postado por 
Luarosa2006
 em 19/12/2012 21:03

Linda postagem, Maria Delfina! Feliz Natal para todos!
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Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 20/12/2012 21:18
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 21/12/2012
<TÍTULO>
Transparência, Trabalho em Equipe e Valorização do Professor. Essa é a 9ª CRE!

<TAGS>
Tags: 
9ªcre.

A 9
 CRE tem como objetivo acompanhar e orientar os Gestores das Unidades 
Administrativas no desempenho de suas ações, incentivando a adequação e execução
destas, a fim de garantir os princípios básicos de Transparência, Trabalho em 
Equipe e Valorização do Professor e atender às demandas administrativas, 
comunitárias e pedagógicas, promovendo, assim, a satisfação da comunidade 
escolar no que se refere ao aprendizado de qualidade do aluno, traduzido em 
metas alcançadas.

[FOTO]

A E/SUBE/9
 Coordenadoria Regional de Educação está localizada à Rua Amaral Costa, 140 em 
Campo Grande. Conta com o empenho de 150 servidores, reunidos por equipe e 
distribuídos pelos seus diferentes setores: Assessorias, Gerência de 
Administração, Gerência de Educação, Gerência de Infraestrutura, Gerência de 
Recursos Humanos, Protocolo e Ouvidoria.

[FOTO]

Equipe do Gabinete:

A partir da esquerda, Rita, Beth Eugênio, Suely Bouças (Assessora de Gabinete), 
José Mauro (Coordenador da 9
 CRE), Sandra Maria Jardim (Assessora Adjunta), Sandra Regina, Marli (ouvidora) 
e Marlene.

[FOTO]

Equipe de Assessoria do Gabinete:
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Suely Bouças (Assessora de Gabinete), Célia, Mara, Linda Luiza, Adriana, 
Rogério, Magaly, Elisa, Teresinha, Vilma, Helena, Simone, Luciana e M
 de Fátima.

[FOTO]

Equipe da Gerência de Administração:

Anita Quintanilha (Gerente de Administração), Rosilene, Jaciara, Teresa 
Cristina, Elisabete, Maria Cristina, Fátima, Mariza, Nilza, Delma, Fátima Reis, 
Olívia, Márcia, Selma, Sandra, Solange, Shirley, Mônica, Rosa, Josiléa, Fabio, 
Andréa, Gilmar, Sonia, Sueli e Marina.

[FOTO]

[FOTO]

Equipe da Gerência de Educação:

Rita Simone (Gerente de Educação), Ana Cristina, Alexandre, Mágda, Selma, 
Washington, Claudia Maria, Ana Maria, Ana Clara, Alessandra, Cecília, Cristina, 
Cris Maria, Daniele, Dayse, Deusa, Fátima Viana, Josélia, Margarete, Mirian, 
Natani, Paula Chabudé, Paula, Regina Wysard, Rita Fontainha, Roselane, Sandra 
Cristine, Terezinha, Andréa, Ana Cláudia, Cláudia, Nair, Celina e Eliene.

[FOTO]

[FOTO]

Equipe da Gerência de Infraestrutura e Almoxarifado
:

     Julimar Maia (Gerente de 
Infraestrutura), Lurdinha, Laura, Vanderlei, Terezinha, Valdicea, Jussara, 
Joselice, Katia, José Carlos, Iurubatan, Rosane, Julio Cesar, Sidnea, Carlota, 
Denise de Fatima, Tania, Marcella, Lucia helena, Carla Cristina, Magalona e 
Denise Ramos.

[FOTO]

Equipe da Gerência de Recursos Humanos:

     Sheila Bittencourt (Gerente de Recursos 
Humanos), Roberto, Carlésia, Claudia Chagas, Claudia Azeredo, Ana Cristina, 
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Mariane, Aldecir, Tereza, Leila, Tania, Gilson, Robson, Sueli, Regina, Maria 
Helena e Vilmar.

[FOTO]

Equipe da Assessoria de Informática

     Adriana da Silva (Assistente de 
Informática), Alexandre, Marcos, Márcia. Técnicos: Thiago, Renan, Alexandre, 
Renato, Rafael, Leandro, Rosemery, Fabrícia e Phillippe (NetCenter); Julio, 
Tamara e Estevão (MStech)

[FOTO]

Equipe do Protocolo
:

     Elizabeth Proença (Assistente de 
Protocolo), Marize, Vania, Luiz Carlos, Sandra, Mara, Ester, Elizabeth, Ana 
Maria, Sônia, Rosimeire, Rosangêla e Leia.

[FOTO]

Ouvidoria

     Marli Leta Boaventura

Atualmente, a 9
 CRE conta com 107 escolas, 19 creches, 8 Espaços de Desenvolvimento Infantil, 6
Creches conveniadas e 5 Unidades de Extensão, sendo um Polo de Educação pelo 
Trabalho extinto em agosto/2012, perfazendo um total de 
138 Unidades Administrativas
.

[FOTO]

As ações da 9
 CRE são pautadas em três princípios norteadores:

Transparência
 e ousadia na disseminação de uma Educação qualitativa, através do 
fortalecimento dos Gestores das Unidades Escolares como lideranças locais que 
exercitam ações de parcerias internas e externas;
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Trabalho em Equipe 
consciente da import
ncia dessa atitude para superação das ações coletivas no estabelecimento da 
identidade institucional e, dessa forma, impactando com resultados promissores 
no campo. O conjunto de atitudes auxilia no suporte e orientação quanto aos 
procedimentos técnicos necessários para que os setores da E/SUBE/9
CRE e as Unidades Escolares de sua abrangência possam utilizar de forma adequada
os dispositivos, ferramentas e programas que utilizem tecnologias da informação 
e comunicação;

Valorização do Professor 
como facilitador das mudanças educacionais. A alma da Educação P
blica Municipal da Cidade do Rio de Janeiro tem uma natureza eminentemente 
pedagógica. Para dar vida e realizar feitos com resultados transformadores, 
enfocamos a educação de qualidade sob três aspectos: a qualificação dos 
servidores regentes da Secretaria Municipal de Educação, o desenvolvimento dos 
processos de aprender e ensinar com êxito e o atingimento das metas de Todos 
pela Educação.

Desenvolver essas ações exige de cada equipe a atitude de compromisso para 
atingir as metas propostas; coragem necessária para lidar e perceber, em cada 
desafio, as oportunidades de superação e avanços; credibilidade no trabalho 
coletivo influenciando o campo, dando-lhes a visibilidade das possibilidades de 
renovar o cotidiano escolar com as realidades recorrentes da Educação Carioca.

Apresentação feita na 
ltima Reunião de Gestores em 17/12/2012.

Homenagem da representante do 
Rioeduca da 9
 CRE
 às Unidades Escolares que compartilharam suas atividades em nosso Blog A 
Revolução Acontece em 2012.

Desejo a todos um FELIZ NATAL e um ANO NOVO de muita PAZ e LUZ!

Contatos da Representante da 9
 CRE:

     Prof
 Márcia Cristina Alves

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves
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     Tel.: 94420157

[FOTO]

9ªcre
(227)

<COMENTÁRIOS>

Bela reportagem, grande futuro jornalístico, fechamento com chave de ouro. 
Parabéns Márcia.
Postado por 
cintia pires
 em 21/12/2012 21:05

Eu só tenho a agradecer a toda Equipe da 9ª Coordenadoria pelo seu trabalho. No 
nosso primeiro ano de funcionamento o EDI Renan de Souza Leal sempre foi bem 
atendido e bem orientado. Agradeço em especial ao nosso Coordenador José Mauro e
a Assessora Suely Bouças que me deram segurança na realização deste trabalho. 
Agradeço também a Márcia Cristina Alves que sempre fez questão de mostrar o 
nosso trabalho no Rioeduca e nos incentivou a inscrever o Projeto Dias de Índio 
que ganhou o troféu Rioeduca 2012 na categoria Aquarela do Brasil. Tenho certeza

Página 3685



RIOEDUCA 2
que 2013 será de muito mais sucesso! Beijos
Postado por 
Renata Albudane
 em 23/12/2012 17:48

Parabéns a todos os profissionais que formam a equipe da 9ªCRE. Votos de muita 
paz e sucesso em 2013.
Postado por 
Josélia Bento
 em 23/12/2012 21:10

Parabéns a José Mauro e toda equipe da E/SUBE/9ª Coordenadoria Regional de 
Educação pela transparência e valorização do profissional Respeito com o 
trabalho do colega é tudo!Parabéns Marcia Cristina pela postagem.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 19/01/2013 20:36
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 12/12/2012
<TÍTULO>
Visitando e Lendo o Sítio

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, riodeleitores, blogsdeescolas.

A leitura é sempre um mergulho em um mundo novo e inesquecível. Envolve toda a 
magia de poder viajar nas palavras impressas e conhecer pessoas e lugares nunca 
antes imaginados. Os alunos da E.M. Professor Visitação, da 3
 CRE, estiveram em um mundo mágico e aprenderam muito.

As palavras nos transportam não só para novos espaços, mas também a outros 
tempos. A obra de Monteiro Lobato nos levou a conhecer todo o mundo do Sítio do 
Picapau Amarelo. A Escola Municipal Professor Visitação mantém a tradição e 
apresenta à nova geração os personagens dessa deliciosa história.

     As atividades fizeram parte do projeto 
político pedagógico 
Lendo o Mundo
 que tivemos o prazer de conhecer no 
post 
Felizes e Lendo o Mundo
. Durante todo o terceiro bimestre, eles visitaram o Sítio do Picapau Amarelo e 
os personagens passaram a fazer parte da rotina pedagógica da escola.
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[FOTO]

Cada turma produziu textos de diversos tipos à medida que os personagens se 
tornavam mais íntimos. As receitas da Tia Anastácia rechearam as aulas do EI-30,
fazendo-os conhecer este tipo de narrativa e suas características, muito 
parecidas com a estrutura dos feitiços da Cuca estudados pela turma 1302. Assim,
cada aluno pôde utilizar o caldeirão da bruxa para inventar o seu próprio 
feitiço.

[FOTO]

A descrição, tipo de texto que apresenta as características físicas e 
psicológicas dos personagens, foi utilizada para mostrar quem são o Visconde de 
Sabugosa e o Marquês de Rabicó. Para os pequeninos, a melhor maneira de conhecer
o personagem é se vestir como ele, sentindo na pele sua personalidade.

[FOTO]

Claro que ela não passaria despercebida. A boneca mais famosa da nossa 
literatura aparece toda prosa nos trabalhos que caracterizam a personagem e, em 
todos, seu jeito sapeca se destaca. As crianças se identificam muito com a 
curiosidade da boneca-gente, e sua vontade de aprender contagia a todos.

[FOTO]

A culmin
ncia do subprojeto 
Visitando o Sítio do Picapau Amarelo
 coincidiu com a festa do Dia das Crianças e aproximou ainda mais os personagens
dos alunos da escola. A produção dos alunos foi a decoração da festa e todos 
puderam aprender com o conhecimento exposto por seus colegas. Ler é assim: 
mergulhar no mundo da fantasia e trazer um pouco dele para o seu mundo também.

     Saiba mais sobre o projeto acessando o 
blog da 
E.M. Professor Visitação
. Tem muito mais do trabalho da escola por lá.

[FOTO]

Contate-nos

angela.freitas@rioeduca.net

twitter 
@angeladario
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facebook 
Angela Regina de Freitas

[FOTO]
tweet

blogsdeescolas
(402)

3ªcre
(223)

riodeleitores
(165)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a  E.M. Professor Visitação, da 3ª CRE pelo subprojeto Visitando o 
Sítio do Picapau Amarelo,como bem sabemos o mundo do Monteiro Lobato é imenso, o
que permite um trabalho diversificado e rico! Bela Postagem Angela. Nadada como 
estar de férias para poder ver a preciosidade que vcs do rioeduca  publicam.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 20/01/2013 23:39
--------------------------------------------------------------------------------

Página 3688



RIOEDUCA 2

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 12/12/2012
<TÍTULO>
A Caminho da Escola e ao Encontro do Sonho!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.

Carolina Neves, bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, foi recebida na
Escola Municipal Pintor Lasar Segall para compartilhar com os alunos sua 
história de determinação e busca pelo sonho. 

A presença da bailarina marcou a culmin
ncia do projeto 
Nas Asas da Leitura, da Arte e da Poesia
. 

O evento foi de grande import
ncia para a Comunidade Escolar e agradou a todos os presentes!

[FOTO]

Durante o ano letivo de 2012 a Escola Municipal Pintor Lasar Segall desenvolveu 
o projeto 
Nas Asas da Leitura, da Arte e da Poesia
.

Para a culmin
ncia do projeto, que movimentou grandes ações no espaço escolar, a bailarina do 
Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Carolina Neves, esteve na escola para 
compartilhar sua história com todos os presentes.

Ela
foi recebida por todos
com muito carinho e entusiasmo.

No pátio da escola, ornamentado com trabalhos feitos pelos alunos em homenagem à
arte da dança clássica, a bailarina se apresentou ao som da m
sica 
A Valsa da Bailarina
, cantada por todas as crianças.

[FOTO]

O dia 23 de novembro se tornou um dia muito especial! 

Alunos, professores, funcionários e responsáveis renderam-se ao encanto e a 
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leveza representada pela bailarina.

Carolina Neves,
vencedora do Concurso 
Se Ela Dança, Eu Danço
 em 2011,
foi entrevistada pelos alunos e
falou de suas conquistas que vieram a partir da determinação, do esforço e da fé
em seu sonho.

No evento, os alunos também declamaram poesias, desenharam, pintaram bailarinas 
e cantaram m
sicas como 
A Bailarina
, de Chico Buarque.

[FOTO]

Esta menina

tão pequenina

quer ser bailarina.

Cecília Meireles

[FOTO]

O evento oportunizou aos alunos o contato com a manifestação cultural da dança 
clássica, o Ballet. A presença e o depoimento de Carolina Neves mostrou que é 
possível sonhar e acreditar que este sonho um dia fará parte de sua realidade.

Estudar muito, ter disciplina, cuidar da alimentação e da sa
de, foram alguns conceitos percebidos pelos alunos.

Os alunos entenderam que a dança pode ser mais do que expressão artística, ela 
pode ampliar os horizontes
como uma demonstração de luta e perseverança; é assim que os alunos devem buscar
alcançar o futuro que desejam.

Essa foi a mensagem que a E.M. Pintor Lasar Segall desejou semear em todos os 
presentes!

[FOTO]

Na minha opinião, o momento marcante da visita foi quando um grupo de alunas da 
escola que fazem ballet, participou de uma breve apresentação com a convidada. 
Os olhinhos das meninas brilhavam!

Compartilhe conosco as ações e projetos bem sucedidos na sua escola!

Entre em contato com o representante da sua CRE!
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Meus Contatos:
neildasilva@rioeduca.net
Twitter: Prof_Neilda

[FOTO]
tweet

8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

Que lindo! Amo bailarina! Como conseguimos uma visita ilustre dessas? Parabéns a
escola. Belíssimo trabalho. Uma excelente oportunidade para as crianças! :)
Postado por 
Alessandra
 em 12/12/2012 10:46

Só quem presenciou a alegria no rostinho dos alunos ao ver a apresentação da 
bailarina sabe mensurar a alegria e a importância desse evento.
Parabéns a toda equipe que se esforçou para que esta visita acontecesse!
Obrigada Carol, você foi d+!
Postado por 
Ana Paula M. de  Oliveira
 em 12/12/2012 11:34
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Lindo demais! Parabéns pela iniciativa da equipe da escola Lasar Segall. 
Incentivar o sonho é muito importante para as crianças da zona oeste. Nossas 
crianças podem voar alto... Elas só precisam acreditar! Parabéns pela postagem, 
Rioeduca!
Postado por 
Nilza
 em 12/12/2012 18:53

Foi um sonho realizado!!!Foi como um  presente de Natal para as crianças da 
nossa escola. Elas amaram...Obrigada Carolina Neves.
Postado por 
Sonia Maria
 em 19/12/2012 20:27

Linda apresentação de Carolina Neves, bailarina do Teatro Municipal na Escola 
Municipal Pintor Lasar Segall. Cultura lida, cantadam dançada...O importante e 
estar envolto de cultura e aprendizagem. Parabéns 8ª CRE! Postagem nota dez.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 21/01/2013 01:58
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 14/12/2012
<TÍTULO>
Escolas de Hoje e Sempre, em Busca da Excelência!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.

A Escola Municipal Ayrton Senna da Silva e a Escola Municipal O
Higgins receberam pela segunda vez o Prêmio SESI Educação.

As gestoras destas escolas falam ao Rioeduca sobre esta experiência e a import
ncia do prêmio para a Comunidade Escolar.

[FOTO]

O Prêmio SESI Educação é uma iniciativa do Sistema FIRJAN, em parceria com o 
Canal Futura e o PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento).

O Prêmio SESI Educação tem o objetivo de difundir as melhores práticas em gestão
de educação, através do reconhecimento e valorização das secretarias municipais 
de educação e gestores das escolas municipais que obtiveram os melhores 
resultados apontados pela conjugação dos indicadores do IFDM- Educação 2009 ( 
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Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal de Educação ) e IDEB 2011.

No dia 21 de novembro, durante o 
Seminário Conecta 2012
, várias escolas participaram da cerimônia de entrega do Prêmio SESI.

Entre estas escolas, estavam lá pela segunda vez consecutiva, a Escola Municipal
Ayrton Senna da Silva e a Escola Municipal O
Higgins.

As gestoras destas escolas falaram ao Rioeduca sobre o impacto
da premiação para a comunidade escolar e sobre a conclusão do curso de MBA, que 
foi oferecido às direções das escolas premiadas em 2011.

[FOTO]

Com esse prêmio, toda comunidade escolar constatou a efetivação do processo de 
democratização da gestão escolar.

O resultado apresentado pela escola é fruto de um trabalho coletivo em que 
observamos grandes mudanças práticas no cotidiano, visando o sucesso do aluno, 
seu desenvolvimento e a aquisição de conhecimentos e saberes.

O prêmio confirma que o Projeto desenvolvido pela escola busca efetivamente 
oferecer um ensino interessante e de qualidade, voltado para a formação de 
leitores.

De caráter interdisciplinar, o projeto envolve professores, funcionários, alunos
e famílias. Todos integrados na preparação e na organização dos estudos e das 
atividades propostas.

Lembrando as palavras de Mario Quintana:

Se as coisas são inatingíveis... Ora! Não é motivo para não querê-las. Que 
tristes os caminhos se não fora a mágica presença das estrelas.

Que possamos continuar caminhando e buscando essa mágica presença das estrelas, 
através do nosso trabalho confiante, correto e repleto de profissionalismo e 
carinho!

[FOTO]

O MBA, Gestão Empreendedora com Ênfase em Educação, teve início em março de 2011
e conclusão em 27 de novembro de 2012.
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O MBA foi uma excelente oportunidade de aperfeiçoamento profissional e pessoal, 
capaz de intervir de forma criativa e inovadora na Gestão Escolar.

Parabenizo o Sistema FIRJAN em parceria com a Universidade Federal Fluminense 
pela excelente qualidade do curso oferecido e pela iniciativa do PRÊMIO SESI EM 
EDUCAÇÃO.

[FOTO]

As ações das escolas Ayrton Senna e O
Higgns estão pautadas na construção do saber de forma coletiva e com a 
cooperação de todos os envolvidos.

Os alunos sentem-se parte de um sistema onde seu desenvolvimento integral é o 
principal objetivo.

O Planejamento Anual das escolas contempla Concursos de Poesia, Mostra de Dança,
Teatro, Aulas Passeio, Projetos de Contação de Histórias e Incentivo à Formação 
de Leitores.

Todas as ações planejadas contam com o apoio e a participação das famílias, o 
que comprova o sucesso, pois essa parceria é fundamental!

Encerrando as atividades do ano letivo, as escolas Ayrton Senna e O
Higgins só têm o que comemorar e esperar que em 2013 possam repetir o sucesso 
deste ano!

O Rioeduca parabeniza as escolas pelo Prêmio SESI 
Educação 2012!
Meus Contatos:
neildasilva@rioeduca.net
Twitter: Prof_Neilda

[FOTO]
tweet
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8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns às queridas Fatima e Vilma pelo comprometimento e pelo maravilhoso 
trabalho que fazem em nossas escolas. "Sãããããooooo" da oitava!!!
Postado por 
Jô Cruz
 em 14/12/2012 10:40

Vocês  sempre  foram  excelentes ! O  orgulho  da E/8ª CRE . Parabéns !!!!!
Postado por 
Cidália
 em 16/12/2012 04:33

Parabéns!!
Postado por 
Sonia Maria
 em 16/12/2012 22:53

Parabéns a Escola Municipal Ayrton Senna da Silva e a Escola Municipal O'Higgins
e toda  sua equipe pelo Prêmio SESI Educação. Prêmio merecido com certeza!Neilda
ótima postagem.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 20/01/2013 13:50
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 12/12/2012
<TÍTULO>
Círculo Montessori: Individualidade, Atividade e Liberdade

<TAGS>
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Tags: 
6ªcre, protagonismojuvenil.

A professora Gwendolyn Sônia do Ciep Doutor Adão Pereira Nunes utiliza o Círculo
Montessoriano no início e no término de suas aulas. A metodologia montessoriana 
tem como base a individualidade, a atividade e a
liberdade bem como a
busca pela formação integral da criança.

Para a educadora 
Maria Montessori
, a educação deve privilegiar a busca direta e pessoal do aprendizado por meio 
do manuseio dos objetos e de atividades práticas. Dessa forma é possível
desenvolver a esfera motora e a esfera das sensações, não só em seu caráter 
individual, mas também coletivo - movimento que estimula o desenvolvimento 
particular e o social.

No
Método Montessoriano, 
o aluno assume sua obrigação de responder pelos próprios atos durante o processo
pedagógico. O saber não é infligido compulsoriamente ao aprendiz, mas construído
por ele com o apoio de livros e objetos didáticos, singelos e sedutores, que 
incitam os aspectos sensórios, motores, racionais e intelectuais do estudante.

[FOTO]

Na metodologia montessoriana, o professor dispõe os alunos em formato circular, 
cercado de estantes com materiais l
dicos e pedagógicos disponíveis para o manuseio da criança. O aluno tem a 
liberdade necessária para selecionar artefatos com os quais irá trabalhar. Daí a
extrema preocupação de Montessori em desenvolver os recursos didáticos mais 
aptos
 a atrair a atenção do aprendiz e a incentivar a recepção do conhecimento, 
enriquecendo, assim, o processo educativo.

A professora 
Gwendolyn Sônia
 do 
Ciep Doutor Adão Pereira Nunes 
utiliza o 
Círculo Montessoriano 
no início e no término de suas aulas com uma roda de leitura e também para 
desenvolver projetos, como o Amigo do Zippy. 
Sei que é complicado, requer
uma mobilização de toda a turma, pois são 35 crianças na sala. Mas deixo aqui o 
meu depoimento de que é possível, com muita boa vontade
, relata a professora.

[FOTO]
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Numa era em que olhar as pessoas está cada vez mais difícil, a professora
percebe a grande oportunidade de olhar e ser olhada pelos seus alunos, de fazer 
com que eles percebam o quanto é importante olhar o outro, prestar atenção no 
que o outro está falando ou fazendo.

Ao utilizar o método montessoriano em suas aulas, a 
professora Gwendolyn
 proporciona, aos seus alunos o desenvolvimento das bases desta teoria - 
individualidade, atividade e liberdade - com ênfase para o conceito de indivíduo
como, simultaneamente, sujeito e objeto do ensino.

[FOTO]

Parabéns à
professora Gwendolyn Sônia por buscar a formação integral dos seus alunos, uma 
educação para a vida. O uso desta metodologia desenvolve o potencial criativo 
dos seus alunos, associando-a à vontade de aprender, conceito que Maria 
Montessori considerava inerente a todos os seres humanos.

Utilize o espaço do Rioeduca para divulgar
 suas práticas pedagógicas. Esse espaço é meu, é seu, é nosso! Nós somos a seXta
CRE!

Professora Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca na 6
CRE

Twitter: @PatriciaGed

E-mail:
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

Página 3697



RIOEDUCA 2

6ªcre
(247)

protagonismojuvenil
(73)

<COMENTÁRIOS>

Adorei a matéria. Parabéns professora pela pesquisa e compartilhar nos fazendo 
aprender mais.
Postado por 
MONICA FONSECA
 em 12/12/2012 09:03

Lindo trabalho da professora Gwendolyn, diálogo e compartilhamento de saberes.
Postado por 
Gisele
 em 12/12/2012 18:47

Psrabéns professora Gwendolyn Sônia do Ciep Doutor Adão Pereira Nunes por 
utilizar todas as ferramentas disponíveis do Sistema para passar conhecimento e 
cultura para os alunos. Patricia Fernandes excelente postagem!
Postado por 
Helena (by troia)
 em 21/01/2013 02:00
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 20/12/2012
<TÍTULO>
Especial de Natal - 7ª CRE

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, natal.
Falta pouco para acabar o ano de 2012. O Natal está chegando e, em breve, mais 
um ano começando:
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7ªcre
(192)

natal
(5)

<COMENTÁRIOS>

Nossas escolas nos dão muito orgulho!Nossos alunos do berçario ao PEJA nos 
emocionam. São os alunos da creche estudando os poetas,falando sobre alimentação
saudável,meio ambiente, dengue,etc. São os alunos do PEJA como a aluna da 
Frederico Trotta de 84 anos que faz poesia e não falta um dia sequer.Todas as 
vezes em que vamos às escolas e vemos de perto o trabalho de nossos professores 
voltamos realimentadas e prontas para mais um ano de muito trabalho. Parabéns a 
todos e obrigada por toda dedicação e carinho com nossas crianças. Com certeza 
vocês tornam o mundo melhor!
Postado por 
Maria das Graças lima
 em 20/12/2012 17:59

Muita bonita esta postagem! Parabéns!
Postado por 
Neilda
 em 20/12/2012 20:08

Parabéns pelo belo trabalho desenvolvido pela 2ª CRE e toda sua equipe. Que 
venha 2013 com muito sucesso!
Postado por 
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Helena (by troia)
 em 19/01/2013 20:57
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 11/12/2012
<TÍTULO>
Seleção para o quadro docente do Programa Experimental Bilíngue

Dia 10 de dezembro 
 sala 313

13h 
- MARIA JOSE GALDINO VIEIRA

13h20m - DIEGO DE BARROS PEREIRA

13h40m - CAROLINE BORGES DE ARAUJO

14h ANA - 
DULCE MORAES ALBUQUERQUE VITOR

14h20m - TAÍS DO NASCIMENTO FERREIRA

Dia 11 de dezembro 
 sala 321

13h - GLÁUCIA DA SILVA MORAIS ACIOLI DE LIMA

13h20m - LUCIANA GOUVEIA DE MATTOS ANDRADE

13h40m - 
SONIA ALVES DAS CHAGAS SILVA

14h 
- ROSALINE FRANCISCO DE ASSIS
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14h20 - BRUNO DOS SANTOS GOUVÊA

14h40m - CARLOS GUILHERME GUTEMBERG

15h - STEVENSON SANTOS DE CASTRO MELO

15h20m - VIVIANE DA COSTA BASTOS

15h40 - LÊDA GIANNERINI

16h - JOYCE PINTO PÁSSARO

16h40m - ANA BEATRIZ ROCHA DE CARVALHO

17h - JOSÉ ROBERTO CALÇADA CARVALHO

Dia 12 de dezembro 
 sala 313

14h - TATIANA NUNES PINHEIRO

14h20m 
- VALDEMAR JOSE NOGUEIRA CAMPOS MARY

14h40m - ISABEL SOUZA WAGNER DE AZEVEDO

15h - DANIELE OLIVEIRA MENDES LINO

15h20m - BARBARA VERÔNICA DE BRITO VIOLANTE

15h40m - ALINE CABRAL RANGEL DE MESQUITA

16h - LEANDRO BRITO DE MATTOS

16h20m - MARCELO ROBERTO AUGUSTO

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

Programa Experimental Bilíngue que show! Pena que não falo uma lingua...comecei 
o espanhol e tive que parar faz um tempo.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 22/01/2013 00:19
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 14/12/2012
<TÍTULO>
Procura-se Professor-Autor!

<TAGS>
Tags: 
6ªcre.

O Projeto Curta na Escola realizou o concurso 
Procura-se Professor-autor
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, com a parceria do Instituto Paramitas.
 O professor deveria escolher um dos curtas do DVD Coleção Curta na Escola - 
Literatura Brasileira, assistir em sala de aula e depois relatar como foi a 
reação dos alunos, ou como o professor trabalhou o tema do filme junto aos 
estudantes.

Curta na Escola

No projeto 
Curta na Escola
, professores cadastrados compartilham suas vivências em torno da utilização dos
curtas em sala de aula através de comentários, discussões no fórum e, 
principalmente,
 do envio de relatos de suas experiências com a exibição dos filmes aos alunos.

[FOTO]

Com o intuito de divulgar o 
Curta na Escola 
e, assim, enriquecer a vida escolar de professores e alunos através do uso de 
premiados filmes brasileiros de curta metragem em sala de aula, foi realizado o 
concurso 
Procura-se Professor-Autor!
.

Este concurso teve por objetivo estimular os professores e seus alunos a 
conhecerem a rica produção brasileira de filmes em curta-metragem ao mesmo tempo
em que se criam formas de
trabalho pedagógico com esses recursos.

[FOTO]

Curta na Escola esta Rede Colaborativa de Educadores

A 
Coleção Curta na Escola 
possui três seleções de curtas-metragens, com alto potencial didático, 
acompanhadas de planos de aula elaborados por pedagogos especializados, que 
indicam caminhos para uma abordagem l
dica do material.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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Procura-se Professor-Autor na 6
 CRE!

A comissão julgadora do 
Curta Na Escola 
divulgou no dia 24 de novembro os cinco ganhadores do concurso

Procura-se Professor-Autor!

 que tem por objetivo a utilização dos filmes do Volume 3: Literatura Brasileira
- Pequenos Tormentos da Vida, Hoje tem Felicidade, Mentira, Patativa e Por Acaso
Gullar - na sala de aula e a inscrição do relato das atividades no site 
Curta na Escola
.

A professora 
Gisele Cardoso Cordeiro
, Ciep Doutor Adão Pereira Nunes, foi uma das vencedoras do concurso com o 
relato 
Escrevendo com a Arte
, sobre o filme 
Por Acaso Gullar
.

[FOTO]

[FOTO]

A utilização de um filme como elemento desencadeador de atividades diversas 
mostrou a potencialidade de um recurso para o alargamento de diversas fronteiras
das rotinas da sala de aula e, com isso, gerar maior interesse, aguçando a busca
de novos saberes e a geração de novos olhares. 

É possível incentivar os alunos a ouvirem poesia, criarem imagens baseadas em 
emoções, escreverem e socializarem produções, ao pensamento crítico e 
principalmente argumentativo.

Parabéns à Coordenadora Pedagógica Gisele Cardoso por ser uma das ganhadoras do 
concurso Procura-se Professor-Autor!. Esta premiação reflete todo o
seu comprometimento, criatividade e inovação na busca por uma educação de 
qualidade para todos.
Seu trabalho contribui de forma significativa para a vida escolar e pessoal dos 
seus alunos.

Compartilhe suas experiências e vivências no Portal Rioeduca! Este espaço de 
interação e colaboração é de todos! Entre em contato com a representante do 
Rioeduca da sua CRE e envie o seu relato! Nós somos a seXta CRE!

Quer conhecer o acervo pedagógico do projeto Curta na Escola? Acesse o site 
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Porta Curtas e entre em contato com uma rede colaborativa para o uso de 
curtas-metragens brasileiros em sala de aula
.

Professora Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca na 6
 CRE

Twitter: @PatriciaGed

E-mail
: 
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

6ªcre
(247)

<COMENTÁRIOS>

Conheço de perto o trabalho da escola e realmente merece ser divulgado!
Postado por 
Chen
 em 16/12/2012 11:53
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A equipe trabalha unida, o resultado não poderia ser diferente!
Postado por 
gisele
 em 17/12/2012 17:37

Todo professor deve ter acesso, tempo e liberdade para participar de projetos, o
Profissional deve ter  autonomia para entrar nos projetos, ao invés de ser 
sufocado por querer crescer e desenvolver seu potencial. Parabéns pela postagem 
Patricia.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 20/01/2013 14:37
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 17/12/2012
<TÍTULO>
Escola Aberta - Celebrando  o Sucesso de 2012

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

O final do ano chegou. Alunos e professores das escolas de nossa rede já podem 
olhar para trás e comemorar as grandes realizações e conquistas alcançadas na 
educação de nossos jovens. Certamente, houve muito trabalho, esforço e empenho 
dos gestores, professores, alunos e familiares, mas o orgulho do sucesso 
alcançado é razão de festa e celebração.

[FOTO]

Foi diante deste contentamento que a equipe da 
Escola Municipal Portugal
, situada em São Cristovão, abriu as portas de sua unidade para toda comunidade 
escolar. Com a 
Escola Aberta,
 as famílias dos alunos puderam contemplar e se emocionar ao admirarem a 
qualidade do trabalho desenvolvido pelo corpo docente.

Nesse evento, 
professores e alunos apresentaram algumas 
produções realizadas ao longo do ano letivo e realizaram a culmin
ncia do projeto pedagógico da unidade: , 
Sustentabilidade, Buscando Caminhos
.

Apresentações dos trabalhos
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Cristhiane, gestora da unidade escolar, iniciou sua fala agradecendo a presença 
dos alunos e de suas famílias. Aproveitou o momento para contar um pouco da 
história da escola
 e do progresso alcançado ao longo dos anos.

[FOTO]

APRESENTAÇÕES

As turmas 1.101 (professora Daysi) e 1.201 (professora Lenize) iniciaram as 
apresentações com a peça O LIXO, que retrata a import
ncia da adoção de hábitos saudáveis para conservação do meio ambiente. As 
crianças finalizaram com um RAP criado pela própria turma sob a orientação da 
Professora Leila, de Artes Cênicas.

A turma 1.301 (professoras Tereza e Leila) deu um show de interpretação com a 
Peça 
A FLORESTA É DE TODOS,
 apresentando personagens do folclore brasileiro. Os alunos das turmas 1.303 
(professora Cláudia) e 1.401 (professora Cecília) recitaram um poema 
coreografado pela professora Leila. Logo depois, a comunidade aplaudiu a 
coreografia 
Jorge Amado, sua vida em m
sica, cores e ritmos
,
 uma belíssima homenagem que a turma 1.501 fez ao centenário do escritor. Essa 
coreografia, de autoria da professora Janne, foi apresentada na 
Mostra Municipal de Dança 2012.

A professora Marta, regente de M
sica, juntamente com os alunos do coral da escola e com os alunos componentes da

Orquestra de Vozes Meninos 
do Rio apresentaram um pouco do seu trabalho, deixando todos encantados!

Já a turma 
1.502 (professora Fernanda) surpreendeu a platéia com 
Poesias Ecológicas
,
 produção coletiva sob supervisão de Glória, professora da Sala de Leitura.

Auto de Natal

[FOTO]

O momento mais marcante aconteceu no término do evento. As crianças do primeiro 
e sexto anos interpretaram o 
Auto de Natal
. Famílias e professores não seguraram a emoção ao verem a linda representação 
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teatral, realizada com tanta dedicação e amor.

Kit Férias

[FOTO]

Para finalizar, responsáveis foram convidados a conhecer as dependências da 
escola e contemplar a exposição das produções. Também receberam o 
Kit de Férias 
para seus filhos.
O kit contém um almanaque de férias, além de régua, lápis, borracha, apontador, 
caixa de lápis de cera e um caderno de atividades. O material, que deve ser 
utilizado com o apoio da família, tem o objetivo de consolidar os conhecimentos 
trabalhados ao longo do ano de 2012 e propor novos desafios no período de férias
escolares dos alunos. 

O ano se finda e a comunidade escolar da
 Escola Municipal Portugal c
elebra mais um ano de trabalho e sucesso, consagrado pela aprendizagem e êxito 
dos alunos em 2012.
A equipe gestora acredita e confirma: 2013, será ainda melhor!

Pra conhecer ainda mais os projetos dessa Escola Municipal de Sucesso,

     clique no link abaixo:

http://escolamunicipalportugal-rio.blogspot.com.br/

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o 
representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe. *

Contatos:

Rute Albanita

Professora e Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

     ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: @Rute_Albanita
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projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Nossos agradecimentos à Equipe do Rioeduca, em especial à professora Rute 
Albanita, que deu visibilidade ao trabalho desenvolvido por nossos professores e
alunos. Fica a certeza que procuramos fazer o melhor possível no momento. 
Agradeço a todos os professores que nos ajudaram a transformar nossos projetos 
em ações concretas e aos pais que acreditam no trabalho na nossa escola. Isso 
que nos incentiva a continuar e renova nossas energias na busca de ua Educação 
de Qualidade para Todos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Postado por 
Alexandre Roque
 em 17/12/2012 10:09

Que lindo! Mais um belo trabalho dessa equipe,,, Parabéns a todos!!!
Postado por 
Jose Luiz
 em 18/12/2012 19:05
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Linda postagem, Rute! Parabéns para a escola pelo trabalho realizado!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 20/12/2012 21:20

Parabéns a equipe da Escola Municipal Portugal grandes realizações e conquistas 
alcançadas na educação de todos seus alunos. Excelente postagen Rute Albanita.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 20/01/2013 13:09
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 11/12/2012
<TÍTULO>
Palestra para Professores do Projeto Primário Carioca

<TAGS>
Tags: 
primáriocarioca.

Palestra para professores que atuam no Projeto Primário Carioca:

A import
ncia da escrita
 , (prof. Dr. Guilherme do Val Toledo Prado)

dia 13 de dezembro de 2012 (125 vagas).

[FOTO]

Sobre o palestrante: possui graduação em PEDAGOGIA pela Universidade Estadual de
Campinas (1987), mestrado em METODOLOGIA DE ENSINO pela Universidade Estadual de
Campinas (1992) e doutorado em LINGUÍSTICA APLICADA - Ensino e Aprendizagem de 
Língua Materna- pela Universidade Estadual de Campinas (1999). Realizou estágio 
pós-doutoral pelo Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa da 
Universidade de Aveiro (Portugal), em 2007-2008. Atualmente é Professor Doutor 
da Faculdade de Educação da UNICAMP e coordenador do GEPEC - Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Educação Continuada, atuando nos cursos de graduação e 
pós-graduação. É membro da Rede de Investigações 
Novos saberes dos cidadãos, novos desafios à formação de professores
, do Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa, da Universidade de Aveiro
(Portugal), coordenado pela Profa. Dra. Idália Sá-Chaves. Tem experiência na 
área de Educação, com ênfase na Prática de Ensino e Estágio Supervisionado nos 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental, bem como consultoria e assessoria à projeto
educativos centrados na escola, atuando principalmente nos seguintes temas: 
formação de professores - inicial e continuada, epistemologia da prática 
docente, professor-pesquisador, escrita docente, investigação educacional e 
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narrativa. 

CIRCULAR SOBRE A PALESTRA

FICHA DE INSCRIÇÃO 
- MODELO

[FOTO]
tweet

primáriocarioca
(1)

<COMENTÁRIOS>

Adoro palestras, todo profissional deveria participar destas ações. Uma pena que
não pode comparecer, fiz psicopedagogia e a escrita tm muito a ver com o tema.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 22/01/2013 00:10
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

Página 3712



RIOEDUCA 2
<DATA>
Quinta-feira, 13/12/2012
<TÍTULO>
Aprender Brincando na C. M. Barbosa Lima Sobrinho

<TAGS>
Tags: 
4ªcre eventos projetos.

A utilização do l
dico como prática pedagógica garante uma aprendizagem significativa para
as crianças.
Com 
ludicidade, as ações pedagógicas representam uma ampliação das
possibilidades de a
criança aprender e interagir com seus companheiros.

(...) por ser uma ação iniciada e mantida pela
criança, a brincadeira possibilita a busca de meios, pela exploração ainda que 
desordenada, e exerce papel fundamental na construção de saber fazer
.
 (Kishimoto, 2002, p.146)

[FOTO]

O Trabalho é sobre o Projeto 2012: 
Aprendo a cuidar de mim para cuidar do nosso planeta.

     Os alunos do berçário ao maternal foram 
estimulados
durante o
primeiro semestre
a vivenciar atividades envolvendo o cuidar. 
Cuidar de si, do próprio corpo e do outro. Foco na identidade.

     Realizamos atividades envolvendo 
sentimentos: amar, cuidar, preservar.
 Oferecer carinho, afeto...

     Todas as turmas tiveram uma plantinha 
mascote onde deram um nome e aprenderam a cuidar desse ser vivo. As crianças 
cuidam, regam, colocam no sol, guardam no final do dia e conversam com a 
plantinha. Existe uma escala para o aluno cuidador do dia.

[FOTO]

No segundo semestre, introduzimos com maior intensidade a questão do cuidar da 
natureza. Daí, então, passamos a dar ênfase no conhecer e observar os elementos 
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da natureza.

     No projeto pequenos cientistas, os 
alunos vivenciaram elementos, fases e experiências com elementos naturais. 
Puderam experimentar com muita alegria e diversão e fizeram muitas descobertas 
com a água, o ar, a luz, as cores, as sombras, os frutos, as sementes, os ciclos
da vida, as transformações, o clima, os
animais.

[FOTO]

Tivemos a visita de animais domésticos dos alunos; cada dia um bichinho era 
explorado nas salas. O dono do animal trazia seu bichinho para apresentar aos 
coleguinhas. 

O que vi pelo caminho
 é outra atividade de reciclagem que acontece na nossa creche, além da caminhada
ecológica em que os alunos vão às ruas pedir amor à natureza. Enfim... são 
muitas atividades e com objetivo de trabalhar, desde pequeno, a import
ncia das atitudes pessoais e o impacto que causam na natureza.

[FOTO]

A Equipe da Creche Municipal Barbosa Lima Sobrinho gostaria de compartilhar 
todos esses momentos, mas infelizment, o espaço é curto e seriam milhares de 
fotos e registros para apresentar e mostrar todo o trabalho. Então, fizemos uma 
breve seleção de algumas atividades e gostaríamos muito de partilhar com vocês!

     O ano está chegando ao fim e estamos com
uma boa sensação de felicidade e dever cumprido!
 Texto: Professora Fernanda Burla - P. A.

Parabéns a todos da equipe da
C. M. Barbosa Lima Sobrinho, por promover atividades l
dicas como estratégias de ensino para desenvolver a criatividade, a
autonomia e os 
valores de nossas crianças.

Ana Accioly

     Professora e Representante Rioeduca.net 
da 4
Coordenadoria Regional de Educação

     anaaccioly@rioeduca.net

Página 3714



RIOEDUCA 2

     Twitter: @Ana_Acioly

[FOTO]

4ªcre eventos projetos
(5)

<COMENTÁRIOS>

Muito feliz por fazer parte dessa equipe de pessoas comprometidas com a 
Educação.
Postado por 
Fernanda Burla
 em 13/12/2012 06:59

Parabéns pela iniciativa de fazer os alunos vivenciarm na prática o 
conhecimento...Investir no lúdico é a chave do sucesso, não só para a Educação 
Infantil, mas também para os demais níveis de ensino.
Postado por 
Eliane Dantas Sales
 em 13/12/2012 18:28

Fico feliz em saber que o grupo em que eu coordeno, está cada vez mais 
comprometido em formar cidadãos críticos e responsáveis.
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Postado por 
Vera Lúcia Estrela
 em 17/12/2012 09:50
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 14/12/2012
<TÍTULO>
As Três Partes e uma Árvore Especial

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, educaçãoespecial.

Nosso mundo, cada vez mais inclusivo, acolhe as diferenças com maior carinho, 
mas ainda precisamos dar atenção a quem tem necessidades especiais e aprender 
muito com eles. A Classe Especial da Prof.
 Vera Gonçalves, na E.M. Pernambuco da 3
 CRE, nos dá o exemplo.

O livro 
As Três Partes
 apresenta a história de três formas geométricas que interagem com uma avó e 
seus netos assumindo vários formatos. É uma ótima maneira de reconhecer as 
formas geométricas e as figuras que podemos criar a partir delas. Não conhece o 
texto? Assista ao vídeo:

[VÍDEO]

A partir dessa história, a professora Vera recortou para os seus alunos da 
Classe Especial as formas geométricas para que eles pudessem reconhecê-las e com
elas formar novas imagens. A imitação é a primeira ação realizada pelos alunos, 
mas logo eles partiram para outras experimentações. Como nos relata a 
professora:
Foi um momento de criatividade a partir do seu (deles) entendimento. Uma 
oportunidade de trabalhar com as diferenças, pois tudo se transforma, assim como
também ninguém é igual!

[FOTO]

Logo depois, a professora propôs que eles utilizassem suas criações em uma 
reescritura do texto. Tornando a aprendizagem mais significativa com a produção 
a partir dos conhecimentos adquiridos, o aluno da Educação Especial se sente 
mais capaz diante do trabalho pedagógico. Fica claro, através do depoimento da 
aluna Joice, o quanto a autoestima é importante para o aprendizado desses 
jovens: 
Gostei porque fiz a casa sozinha, a árvore e o barco
.
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[FOTO]

A valorização também é essencial. Sentir-se parte do grupo e ver seu trabalho 
reconhecido alegra e incentiva a novas atividades. A Classe Especial da E.M. 
Pernambuco participou da 
Exposição Meio Ambiente RIO + 20
 com seus brinquedos de material reciclado e se sentiram valorizados, como 
demonstra o depoimento das alunas Joice e Carolina: 
Tia Ana (coordenadora da escola) veio na sala e olhou o trabalho e gostou. Ela 
trouxe a máquina e tirou foto
.

[FOTO]

A atividade fez parte da parceria com a prof
 de Artes Zuleica, que também auxiliou a turma a fazer a sua 
Árvore dos Desejos
, possibilitando, mesmo aos que não desenvolveram a oralidade, expressar o que 
gostariam de receber de Natal. A expressão de seus desejos e o reconhecimento de
suas produções aparecem na alegria do sorriso desses alunos. Confiram no blog da

E.M. Pernambuco
!

[FOTO]

Texto adaptado do relato enviado pela professora Vera Gonçalves através da 
coordenadora Ana Cristina Côrrea

Contate-nos

angela.freitas@rioeduca.net

twitter 
@angeladario

facebook 
Angela Regina de Freitas

[FOTO]
tweet
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3ªcre
(223)

educaçãoespecial
(7)

<COMENTÁRIOS>

Nossa, como é bom ver o trabalho da Vera novamente. Trabalhei com ela no Willy e
de pois que saí nunca mais tive contato. Parabéns pelo trabalho.
Postado por 
Hozama Moura
 em 14/12/2012 08:57

Fiquei muito feliz e emocionada de ver o trabalho que está sendo desenvolvido 
pela nova direção, coordenação e pela professora da CE. Essas crianças são meu 
xodó e moram no meu coração. Adorei rever Joyce, Carol e Adriano. Parabéns à 
equipe!!
Postado por 
Maria Cristina Mello
 em 14/12/2012 12:19

Adorei a história e as criações feitas a partir dela... Parabéns!!!
Postado por 
Elidia
 em 14/12/2012 20:51

Trabalhei com Vera no CIEP Willy Brandt e ela já fazia um ótimo tr4abalho!! 
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Parabéns Vera!!
Postado por 
Cláudia  fernandes de Senna NunesNunes
 em 15/12/2012 17:21

A valorização também é essencial. Sentir-se parte do grupo e ver seu trabalho 
reconhecido alegra e incentiva a novas atividades...Esta frase diz tudo! 
Parabéns 3º CRE pelo trabalho realizado. Excelente postagem Angela
Postado por 
Helena (by troia)
 em 20/01/2013 19:02
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 11/12/2012
<TÍTULO>
Anima Escola

     Anima Escola Encerramento doas 
Atividades de 2012 Postado por Marcia Valéria da Gerencia de Mídia-Educação 
smemidia@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 27/12/2012
<TÍTULO>
Uma Luz para o seu Caminho na E. M. República do Líbano

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, projetos.

A Light realiza atividades educativas nas escolas sobre o consumo eficiente de 
energia
especialmente para crianças e adolescentes. Nesse projeto, estudantes
aprendem que economizar energia
ajuda a preservar o planeta. É a sustentabilidade realizada na prática.

(...) todo conhecimento provém da experiência; e a Psicologia subjetivista, em
contraste, calcada no substrato psíquico, entende que todo conhecimento é 
anterior à experiência, reconhecendo, portanto, a primazia do sujeito sobre o 
objeto (Freitas, 2000:63). 

A Escola Municipal Rep
blica do Líbano, apresenta:

Projeto uma luz para o seu caminho
, a Light nas Escolas
!

A

Escola Municipal Rep
blica do Líbano

vem desenvolvendo de forma l
dica e criativa (com vídeo, teatro, oficinas e exposição) atividades que 
promovem uma maior consciência para a utilização eficiente da energia com 
reflexos positivos ao meio ambiente. Acompanhe a página e veja como isso 
acontece!

[FOTO]
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Bons hábitos podem mudar realidades. É o que 
a ação Uma Luz para o seu Caminho
, por meio do Projeto Light nas Escolas, tenta colocar em prática na comunidade 
de Vigário Geral. 

[FOTO]

O objetivo é conscientizar sobre o uso racional da energia elétrica. Para isso, 
utilizamos o material recebido pela Light, como os kits com materiais educativos
(cinco livros, álbum seriado, jogo e vídeo), elaborados de acordo com a faixa 
etária e o ano de escolaridade e ilustrados pelo cartunista Ziraldo. 

[FOTO]

Como culmin
ncia, foi marcada a visitação da U.E. ao Museu da Light nos dias 10 e 14 de 
dezembro
. Texto: Professora Carla Elisa - Coordenadora Pedagógica da Unidade

Ensinar para as crianças a diferença entre querer e precisar é um dos principais
objetivos de nossos educadores. Pois, acreditamos que

fomentar um padrão de comportamento totalmente consciente fará toda a diferença 
na preservação do meio ambiente.

Nosso objetivo é levar informação para que as famílias gastem cada vez menos 
energia de forma errada e, com isso, sensibilizá-las para diminuir os elevados 
níveis de ineficiência e desperdício na utilização dessa energia. É nesse 
sentido que a poupança se revela tão importante para nós educadores. 

Parabéns à Escola pela parceria com a LIGHT na realização de um trabalho que 
leva o aluno a compreender o conceito de sustentabilidade e a import
ncia dele na vida de todos nós.

Ana Accioly

     Professora e Representante Rioeduca.net 
da 4
Coordenadoria Regional de Educação

     anaaccioly@rioeduca.net

     Twitter: @Ana_Acioly

[FOTO]
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projetos
(334)

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Adorei este Projeto:“Projeto uma luz para o seu caminho”, a Light nas 
Escolas!..desde cedo as crianças aprendem a ecomnomizar energia e assim ajudar a
nossa natureza também! Parabéns Aninha pela postagem.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 19/01/2013 15:58
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 27/12/2012
<TÍTULO>
Especial Férias!

As Férias Chegaram! 
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É 
hora de relaxar e recarregar as energias. Para ajudar você a aproveitar o 
merecido descanso, o portal Rioeduca produziu um guia com sugestões de 
exposições, livros e eventos gratuitos para o mês de janeiro. Divirta-se!

Guia de Férias 2013: dicas para aproveitar a Cidade Maravilhosa com a família.

EXPOSIÇÕES

[FOTO]

Os Bastidores da Moda (Coulisses de la mode)

Os bastidores do universo da alta costura é o tema dessa mostra inédita do 
fotógrafo francês Bruno Pellerin. Ele acompanhou personalidades como Yves St. 
Laurent, Dior, Chanel, Paco Rabane, Jean-Paul Gautier, Givenchy, Ted Lapidus, 
entre outros.

     Visitação: até 6 de janeiro - ter a dom,
das 12 às 19h.

     Classificação: Livre.

     Local: Centro Cultural Correios (Rua 
Visconde de Itaboraí, 20 - Centro. Tel.: 2253-1580.

[FOTO]
Impressionismo Paris e a Modernidade

     Conjunto inédito de obras emblemáticas 
do Impressionismo, que dará ao p
blico a possibilidade de conhecer melhor um dos mais importantes movimentos 
artísticos do século XIX. A exposição é organizada com obras do Museu D
Orsay.

     Visitação: até 13 de janeiro - ter a 
dom, das 9h às 21h.

     Classificação: Livre.
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     Local: Centro Cultural Banco do Brasil 
(Rua Primeiro de Março, 66 - Centro). Tel.: 3808-2020.

LIVROS

     Confira, a seguir, as dicas da equipe da
Sala de Leitura Lourenço Filho:

A dist
ncia entre nós

     Autor: Thrity Umrigar.

     Editora: Nova Fronteira.

     Esse romance mostra como a vida dos 
pobres e dos ricos está intrinsecamente enlaçada, ainda que afastadas. Distantes
pelas diferenças entre classes, duas mulheres se aproximam na condição de 
oprimidas, já que dedicaram as vidas para cuidar dos outros. 

O fotógrafo

     Autor: Cristóvão Tezza.

     Editora: Record.

     Cinco diferentes visões, cinco lentes 
distintas, para um curioso estudo em branco e preto, em solidão e ressentimento,
de retratos da vida cotidiana. 

Lições de um ignorante

     Autor: Millôr Fernandes.

     Editora: Paz e Terra.

     Crônicas de humor. Uma visão trágica dos
tempos modernos e da perplexidade do homem, contudo, o desafio de um sorriso 
corajoso e desconcertante. 
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A cidade ilhada

     Autor: Milton Hatoum.

     Editora: Companhia das Letras.

     Fragmentos da memória frutos do acaso e 
da biografia pessoal. Eles se mostram como imagens exemplares do curso de nossos
desejos e fracassos. 

Travessuras da menina má

     Autor: Mario Vargas Llosa.

     Editora: Companhia das Letras.

     Travessuras da menina má traça um quadro
das transformações sociais europeias e convulsões políticas da América Latina.

Os livros acima estão disponíveis na Sala de Leitura Lourenço Filho (R. Afonso 
Cavalcanti, 455/sl. 421). Atendimento ao p
blico em janeiro: de segunda à sexta-feira, das 12h às 18h.

BIBLIOTECAS BEM LEGAIS!

     As Bibliotecas Escolares Municipais 
(BEM) prepararam uma programação especial para o mês de janeiro. Confira!

BEM Paquetá - Joaquim Manoel de Macedo

     Rua Adelaide Alambari, 41 
 Tel.: 3397-0388.

     Cine-Clubinho: Dia 10/1, às 14h. 

BEM Copacabana - Carlos Drummond de Andrade/Max Feffer

     Rua Sá Ferreira, 80 
 Tel.: 2227-0783/2267-5561.
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     Exposição Rio de Machado.

     Visitas guiadas: Agendamentos de grupos 
pelo telefone 2267-5561.

BEM Glória - Pedro Nava

     Rua da Glória, 214 - 2
 andar 
 Tel.: 2224-6257.

     Leitura nas Férias: empréstimos de até 3
livros com a possibilidade de ficar com eles durante o mês de janeiro. 
Atendimento de 2
 a 6
 feira, das 9h às 17h.

BEM Graja
 - Clarice Lispector

     Rua José Vicente, 55
 Tel.: 2214-3027.

     Exposição Permanente 
Projeto Folclore Sempre
: Literatura e objetos do Folclore Brasileiro

     Exposição de livros de aventuras.

     Gibiteca: De 2
 a 6
 feira, das 9h às 17h.

     Projeto Leia e Troque: Troque o livro 
que você já leu por outro doado pela comunidade do Graja
. De 2
 a 6
 feira, das 9h às 17h.

     Cantinho da Criança: Leitura de 
histórias infantis. Dias 4, 11, 18 e 25/1, às 15h.
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     Videoteca do PROINFO: Vários temas 
educativos disponíveis para consulta.

     Círculo de Leitura: Leitura de contos 
literários juvenis e adultos. Dias 9, 16, 23 e 30/1, às 15h. 

BEM Leblon - Vinicius de Moraes

     Avenida Bartolomeu Mitre, 1297
 Tel.: 2294-1598.

     Traga um livro e leve dois: Troque o 
livro que você já leu por outros dois doados pela comunidade do Leblon. Dias 4, 
11, 18 e 25/1. Das 9h às 17h.

     Troque sua garrafa PET por um livro: 
Traga 1 garrafa PET e leve um livro doado pela comunidade do Leblon. Ação 
realizada em parceria com Instituição Projetos Avança Maré. Dia 7/1, das 9h às 
17h.

     Brinquedoteca: Jogos e brinquedos. De 2
 a 6
 feira, das 9h às 17h.

BEM Rio Comprido - Aluísio de Azevedo

     Travessa Nestor Vitor, 64 
 Tel.: 2204-0112.

     Empréstimos e consultas ao acervo: De 2
 a 6
 feira, das 9h às 17h.

     Mostra de Histórias em Quadrinhos: 
Leitura no local e empréstimos. De 2
 a 6
 feira, das 9h às 17h.

BEM Méier - Biblioteca Infantil Carlos Alberto (Bica)

     Rua Rio Grande do Sul, 83 A
 Tel.: 3822-0683.

Página 3727



RIOEDUCA 2

     Contação de histórias do Ziraldo: Dia 
11/1, às 10h.

     Artesanato com reciclagem: Dia 24/01 às 
10h.

     Exposição de Livros do Ziraldo: De 2
 a 6
 feira, das 9h às 17h.

BEM Engenho Novo - Agripino Grieco

     Rua 24 de Maio, 1305 
 Tel.: 3277-1402.

     Exposição de Livros da Anna Maria 
Machado. De 2
 a 6
 feira, das 9h às 17h.

BEM Dique - José Lins do Rego

     Rua Tales de Carvalho, s/n
 Tel.: 3855-7095.

     Oficina de Bonecos de Olinda. Dias 7, 9,
14, 16, 21, 23, 28 e 30/1, das 10h às 15h.

     Gibiteca: Leitura 
 Prazer: Leitura de histórias em quadrinhos no local e empréstimos. De 2
 a 6
 feira, das 9h às 17h.

BEM Penha - Álvaro Moreyra

     Rua Leopoldina Rego, 734 
 Tel.: 3885-8477.

     Colônia de Férias 
Amigos da leitura
: De 14 a 25/1, das 13h30 às 16h30.
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     Inscrições na biblioteca. 

BEM Olaria/Ramos - João Ribeiro

     Rua Uranos, 1230 
 Tel.:3885-9492.

     Histórias da tia Louri: Dias 9/1 
(10h30); 16/1 (14h30) e 23/1 (10h30).

BEM Jardim Sulacap - Lucia Benedetti

     Praça Mário Saraiva, s/n
 Tel.: 3357-6168.

     Colônia de Férias para crianças de 5 a 
12 anos: De 14 a 18/1, das 14h às 16h30.

     Inscrições na biblioteca.

BEM Santa Cruz - Joaquim Nabuco

 Rua das Palmeiras Imperiais, s/n
 Tel.: 3395-2444.

     Veja o filme... e leia o livro: Dias 
9,16, 23 e 30/1, das 13h às 15h.

Essas são apenas algumas dicas para aproveitar as férias sem sair do Rio de 
Janeiro. Existem muitas outras boas sugestões de diversão para quem optou por 
não viajar. Que tal você também compartilhar conosco a sua dica de férias na 
Cidade Maravilhosa?! Poste, aqui, sua sugestão de lazer imperdível e gratuito no
Rio de Janeiro.

Luciana Bessa

     lucianabessa@rioeduca.net

     Blog do Professor

[FOTO]
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tweet

<COMENTÁRIOS>

Que bom ver a programação das Bibliotecas Escolares Municipais aqui! Espero que 
todos aproveitem bastante!!!
Postado por 
Cilene Oliveira
 em 27/12/2012 10:59

Adorei as indicações dos livros.Parabéns!
Postado por 
MARIA MATHILDE RODRIGUES
 em 31/12/2012 09:48

Lu, gostei muito das dicas para aproveitar as férias.Estou interessada em 
visitar a exposição Impressionista. O Parque de Madureira é perto da minha casa 
e sempre que posso vou com meus sobrinhos andar de bicicleta. Quem não conhece 
eu recomendo.Boas Férias!!!
Cássia
Postado por 
cassia cilene
 em 31/12/2012 15:22

Estas dicas auxiliaram meus alunos na época de férias. Alunos que gostam de se 
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informar e estar em dia com as novidades.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 14/04/2013 14:03
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 18/12/2012
<TÍTULO>
2012 em Retrospectiva na 3ª CRE

<TAGS>
Tags: 
3ªcre.

É hora de rever os destaques de 2012 e renovar as forças para fazer ainda melhor
em 2013. Acompanhem os destaques da 3
 CRE neste ano que se conclui.

Para começar a revisão do ano que está por terminar, precisei lembrar da 
conclusão de 2011. As sementes, apenas lançadas, ainda estavam em germinação, 
como vimos em 
Refletindo sobre 2011 - 3
 CRE
. Agora, já colhemos os frutos e novas sementes se preparam para germinar. Foram
quase 
100 postagens 
ao longo do ano. Nos aproximamos de 
60 blogs
 em que alguns acabaram de nascer e haverá ainda mais frutos em 2013. Aos amigos
de 2011, acrescentamos Hozamas, Elidias, Anas, Mônicas e Fátimas que muito 
contribuíram para divulgação dos projetos de excelência da 3
 CRE.

[FOTO]

O tema do ano foi 
Sustentabilidade e Meio Ambiente
. Vários projetos voltaram seus olhos para a reciclagem e a consciência 
ambiental. O futuro foi preparado com o aprendizado de nossas crianças, sobre 
como devemos atuar para preservar o planeta e nossa civilização.

[FOTO]
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Um dos nossos grandes artistas foi lembrado durante todo o ano letivo, pois 
produziu canções que nos fazem aprender até hoje sobre nosso país, nossa cultura
e nossas raízes. Luiz Gonzaga nos encantou em vários projetos e ajudou a ver 
melhor o Brasil. Foi a inspiração para viajarmos por nosso país e conhecermos 
ainda mais sobre ele.

[FOTO]

Em todos os nossos projetos, as ações dos alunos foram privilegiadas. Colocá-los
como agentes de seu aprendizado, prepará-los para a vida que projetarão em seus 
futuros, atuar sobre o objeto de estudo que determinaram e produzir saber para 
seus colegas ou toda a comunidade escolar faz com que o aprender ganhe 
significado. Vê-los crescer em todos esses sentidos nos enche de orgulho.

[FOTO]

Assim, revendo nossos destaques, gostaria de agradecer a colaboração de todos e 
a confiança ao compartilharem seus projetos e ações. Esperamos que outros se 
juntem aos nossos destaques em 2013 e que continuemos 
a fazer o que será
 como sugeriu Gonzaguinha. Boas Festas e um 2013 cheio de sa
de e sucessos!
[VÍDEO]

Contate-nos

angela.freitas@rioeduca.net

twitter 
@angeladario

facebook 
Angela Regina de Freitas

RIOEDUCA/3
CRE

[FOTO]
tweet
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3ªcre
(223)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pelo belo trabalho desenvolvido pela 3ª Cre.Conheço algumas das escolas
apresentadas na retrospectiva e sei que todas trabalham muito visando um ensino 
de qualidade para todos os alunos.Feliz Natal e Um Ano Novo de Realizações.
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 18/12/2012 08:02

Parabéns Angela pela linda retrospectiva. A 3ª Cre como sempre fazendo acontecer
com seus projetos. Que 2013 venha recheado com muitos outros projetos. Um feliz 
e abençoado Natal a todos e que 2013 venha bem iluminado. bjão
Postado por 
MONICA FONSECA
 em 18/12/2012 09:52

Olá Angela 
Muito legal a retrospectiva , seu trabalho é muito importante para todos nós ,  
é muito bom ver a divulgação dos  blogs , conhecer as práticas das escolas essa 
troca é fundamental para nosso crescimento.
Parabéns por todo empenho que você tem.
Um abraço
Lais Coutinho
Postado por 
lais coutinho
 em 18/12/2012 16:37

Parabéns por toda a troca vivenciada na 3CRE e que ano que vem venham mais 
experiências!!! Trabalho excelente Angela!!! Bjus
Postado por 
Elidia
 em 19/12/2012 20:49
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Muito bom rever nossos lindos trabalhos. Que em 2013 tenhamos mais excelentes 
trabalhos para nossos alunos. Parabéns a todos da 3a CRE! Feliz Natal e Feliz 
Ano Novo!!!!
Postado por 
Hozama Moura
 em 20/12/2012 10:06

Parabéns pela postagem, Angela! Feliz Natal para todos!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 20/12/2012 21:17
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 21/12/2012
<TÍTULO>
Dê Asas à Sua Criança

<TAGS>
Tags: 
educaçãoinfantil.

É na educação infantil que a criança constrói boa parte do seu desenvolvimento. 
Explorar o mundo que está à sua volta torna-se essencial para sua formação 
física, emocional, social e intelectual.

[FOTO]

A bela borboleta realiza seu voo sem saber exatamente que rumo tomará, ou qual 
rumo permitirão que ela faça, pois não depende somente dela o caminho que 
percorrerá. Algumas situações facilitarão a sua jornada, assim como os 
obstáculos que ela encontrará pela frente permitirão sua luta e conquista pelo 
que almeja.

É nesta beleza, fragilidade e na necessidade das borboletas em alçar voos 
maiores, na transformação, que podemos compará-las às crianças.

[FOTO]

[VÍDEO]

Permita à sua criança:

Nascer;

Criar;
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Brincar;

Inventar;

Perguntar;

Crescer;

Estudar;

Ler;

Viver.

Permita que a criança seja criança.

[FOTO]

Créditos ao EDI Jardim do Amanhã

São os exemplos, durante o desenvolvimento de uma criança, que determinarão sua 
postura frente ao mundo que a cerca.

A criança que cresce num ambiente de respeito, carinho, valores e limites 
certamente serão adultos responsáveis e comprometidos.

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder p
blico assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à
vida, à sa
de, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária.
 (ECA, Art. 227) 

Taís Ferraz Duarte

taisduarte@rioeduca.net

Blog da Família

[FOTO]
tweet
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educaçãoinfantil
(100)

<COMENTÁRIOS>

É fundamental que nossas crianças tenham o direito de ser criança para se 
desenvolverem plenamente. Belo texto para mostrar aos pais a importância de 
valorizar a infância. Parabéns ao RIOEDUCA!!!
Postado por 
Adriana Passos
 em 22/12/2012 19:25

Por isso amo Educação Infantil e sou PEI com muito orgulho!! Adorei a postagem!!
Postado por 
Elidia
 em 07/01/2013 12:43

Ser criança é acreditar que tudo é possível. É ser inesquecivelmente feliz com 
muito pouco. É se tornar gigante diante de gigantescos pequenos obstáculos.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 30/04/2013 06:28
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 28/12/2012
<TÍTULO>
Somando os Momentos na 8ª CRE!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.

A 8
 CRE despede-se do ano de 2012 com a sensação de dever cumprido! 

Contando com uma equipe formada por profissionais que acreditam que a Educação é
o caminho para um futuro melhor, a 8
 CRE soma momentos vividos com intensidade, em que os alunos brilharam com 
demonstrações de desenvolvimento, talento e muito aprendizado! 

[FOTO]

A 8
 CRE recorda momentos de muita alegria vividos em 2012!

E os alunos são os responsáveis por esse sentimento, pois todo o trabalho 
desenvolvido nas diferentes divisões da Coordenadoria visa o sucesso e o 
bem-estar de cada criança presente na Escola, Creche ou EDI da 8
 CRE.

Com o final do ano letivo, é gratificante olhar para trás e perceber que valeu a
pena todo o trabalho e dedicação das equipes pedagógicas, gestores e 
funcionários.

[FOTO]

A cada dia, nas escolas da 8
 CRE, os alunos participam de atividades que foram pensadas visando seu 
desenvolvimento individual e coletivo.

Graças a essa metodologia, em 2012, tivemos vários alunos premiados no esporte, 
nas artes e homenageados pela criatividade. Além dos alunos, as escolas também 
receberam prêmios de reconhecimento dos resultados obtidos durante o período.

Dessa maneira, as escolas da região vão formando sua identidade e percebendo seu
papel de grande import
ncia na vida dos jovens cariocas.

[FOTO]
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Partindo da esquerda: Soraya Eschenazi, Sônia Marques (Coordenadora da 8
 CRE), Rosangela Pate, Marcelo Fernandes, Sandra Fernandes, Regia Lana, Diala 
Azevedo e Jô Brilhantino

Em parceria com o Rioeduca, as escolas da 8
 CRE contribuiram com registros e fotos de seus projetos e ações realizadas 
durante o ano.

As publicações dessas ações são fundamentais para compartilhar o conhecimento 
entre todas

as escolas da Rede e, ao mesmo tempo, para

 valorizar o trabalho de todos os envolvidos.

Agora é tempo de celebração, de festa e de descanso...

Ao iniciar o Novo Ano, a 8
 CRE estará mais uma vez preparada para receber seus alunos e, com eles, 
construir mais um ano de aprendizado, conquistas e vitórias. Tudo em busca da 
Educação de Qualidade na cidade do Rio de Janeiro!

Assista ao vídeo com imagens de algumas equipes e escolas da 8
 CRE:
[VÍDEO]

Sucesso, sa
de, harmonia e prosperidade sejam constantes em 2013!

 Fred Mendonça - Diretor da E.M. Mário Fernandes Pinheiro

As sementes da vida precisam ser semeadas com paz e amor.

     Viver com alegria, coragem e

     determinação de seguir adiante.

     Viver o presente com sabedoria

     e plenitude para que o ontem

     seja um sonho de felicidade e

     cada amanhã uma visão de esperança
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 Erika Brasil - Diretora Adjunta da E.M. Presidente Médici

QUE NESTE NATAL O AMOR RENASÇA NO CORAÇÃO DOS HOMENS E PERDURE POR TODOS OS DIAS
DE 2013, TRAZENDO PAZ E ALEGRIA PARA TODOS NÓS

 São os votos da Equipe da E.M. Engenheiro Pires do Rio

Que Papai Noel realize todos os sonhos em 2013!!!

     Como gestora nova, agradeço o apoio e o 
carinho!

     FELIZ NATAL E UM ANO NOVO CHEIO DE 
REALIZAÇÕES

Eliane Corrêa e a equipe da E.M.Cel.PM Flávio Martins

[FOTO]

Andrea Moraes, Diretora Adjunta, os alunos da turma 1201 e Isabelle Andrade, 
Regente da turma.

Meu agradecimento a todas as escolas que enviaram seus projetos e fotos para 
serem postados no Rioeduca. 

Um agradecimento especial à Senhora Sonia Marques, Coordenadora da 8
 CRE, pelo apoio ao trabalho, e à Jô Brilhantino, que sempre vibra e comenta as 
postagens da 8
 CRE!

Que, em 2013, possamos reafirmar nossa parceria, pois a Revolução só Acontece 
mesmo dentro das escolas!

Desejo um Novo Ano abençoado para todos!

Meus Contatos:

neildasilva@rioeduca.net

Twitter: Prof_Neilda

[FOTO]
tweet
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8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

Fiquei emocionada ao ler a mensagem e assistir ao vídeo!!!! Parabéns a todos 
pelo belo trabalho, responsabilidade e compromisso junto às nossas crianças e 
adolescentes!!! Que o Ano que já, já se inicia seja de sucesso e de muitas 
realizações!!! Vamos lá "fazer a terra inteira feliz!!!!"
Postado por 
Sonia Marques
 em 28/12/2012 08:08

Ficou lindo!!!!!!!!!!!!
Somos a 8ª!!!!!!!!!!
Postado por 
Sueli Maria de Menezes
 em 28/12/2012 10:16

As escolas da oitava CRE buscam sempre o melhor caminho para o sucesso dos 
alunos. Fechamos 2012 com chave de ouro!!! Parabéns a todas as escolas e suas 
equipes!!! Que venha 2013!!! Um grande abraço de toda equipe da E.M. 08.17.015 
Conselheiro Zacarias de Góis.
Postado por 
Adriana Marianna dos Santos Marques
 em 28/12/2012 12:16

Muito lindo vídeo.A ideia dessa postagem com vários representantes das escolas 
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foi o máximo,somos um corpo onde todos tem ações importantes p o sucesso do 
processo.SOMOS UM RIO!Parabens!
Postado por 
Ioliris Paes
 em 28/12/2012 16:45

Que tenhamos um 2013 AMOROSO!!!!Obrigada equipe da 8ªCRE que sempre nos recebe 
com carinho,orientação e equilibrio.Que Papai do Céu nos proteja sempre...Rita 
Telles Diretota do Ciep Francisco Solano Trindade
Postado por 
Rita Telles
 em 28/12/2012 17:53

Desejo um feliz Ano Novo para todas as escolas da 8ª CRE!  Muito orgulho de 
fazer parte desta equipe! Parabéns a todos!
Postado por 
Neilda
 em 28/12/2012 18:12

ADOREI A POSTAGEM!PARABÉNS NEILDA PELO EXCELENTE TRABALHO COMO REPRESENTANTE DO 
RIOEDUCA DA 8ª CRE!SEMPRE RECONHECENDO E VALORIZANDO OS TRABALHOS REALIZADOS 
PELAS EQUIPES DAS ESCOLAS!FICOU SHOW!!!!
Postado por 
VILMA MARIA
 em 29/12/2012 22:27

ADOREI! NOSSO ANO FOI CHEIO DE GRANDES REALIZAÇÕES... EM NOSSA U.E. VENCEMOS 
MUITOS OBSTÁCULOS... NOS FORTALECEMOS COMO GRUPO PARA ENFRENTARMOS O NOVO ANO...
TUDO NOVO DE NOVO!!BEIJOS PARA TODOS NÓS QUE FORMAMOS ESTE TIME....ÉÉÉÉÉ 8ª, 
ORGULHO DE SER CARIOCA!!!!!!!!!!!
Postado por 
VANUZIA BASTOS
 em 30/12/2012 02:35

Fantástica essa postagem!!! Parabéns a todos nós por acreditarmos no poder que 
só a Educação tem!!! E a emoção ainda foi maior quando vi o sorriso da minha 
primeira professora, minha Tia Nelma querida, em uma das fotos!!! Felizes Novos 
Dias para todos nós!!! E...por que não exclamar?!?! Éééééé a oitava!!!
Postado por 
Jô Cruz
 em 02/01/2013 01:00

Parabéns 8ªCRE,o video é emocionante, os sorrisos contagiantes,que orgulho de 
ter filhos matriculados nesta Rede Pública de Ensino.
Eu acredito.
Feliz 2013.
Postado por 
SERGIO ALMEIDA
 em 02/01/2013 13:48

Parabéns a Profª Neilda pelo belíssimo presente que é este video, que fortalece 
a esperança de um 2013 de grandes realizações.
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Feliz 2013!!!!!!
Postado por 
Soraia Rodrigues
 em 02/01/2013 20:54

Parabéns por esta ideia brilhante, pela iniciativa. 2012 foi um ano muito 
difícil, mas a carga de trabalho foi compensada pelos resultados positivos que 
vieram e que nos deram mais visibilidade. Isso é reconhecimento de trabalho.
Felicidades e Sucesso a todos em 2013!
Postado por 
Nilton Barbosa
 em 03/01/2013 15:54

Fiquei sensibilizada ao ver a produção de vídeo, parabéns a 8ªCRE pelo carinho 
dedicado a toda sua equipe.
Postado por 
Maria de Lourdes Ferreira Romão
 em 03/01/2013 22:14

Parabéns mais uma vez Professora Neilda pela dedicação e carinho prestado creio 
eu a todas as escolas da 8ªCRE. 
Desejo uma ano cheio de saúde, harmonia e criatividade. Bjos Sonia
Obs: Gostei muito da foto colocada no vídeo. Dez!!!
Postado por 
sonia maria da silva
 em 06/01/2013 23:36

A 8ªCRE dá um show em materia de competência, administração, trabalho individual
que por muitas vezes se faz necessário e trabalho em equipe. Estudei meu ensino 
fundamental todo na 8ª CRE e muitas escolas tinham filas pelo excelente trabalho
realizado. Parabéns a Todos muito bom ver Marcelo, Jose Luiz Goldfarb...Pessoas 
queridas por mim pelo trabalho e gentileza que sempre demonstram a todos!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 19/01/2013 15:50
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 26/12/2012
<TÍTULO>
Boas Festas e Feliz 2013!

<TAGS>
Tags: 
2ªcre.

A publicação de hoje destina-se a relembrar alguns momentos importantes da 
história da 2
 CRE no portal Rioeduca em 2012.
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Além de relembrar momentos marcantes, queremos agradecer àqueles que 
contribuíram com o sucesso de nossa CRE. Muito obrigada à Coordenação da 2
 CRE, à Gerência de Educação e aos professores. Agradecemos também aos amigos 
sempre presentes, comentando, curtindo e compartilhando cada postagem.

Iniciamos o ano de 2012 publicando textos que falavam sobre o sucesso de nossos 
alunos que foram aprovados em concursos para colégios federais e estaduais para 
o 6
 ano do 
Ensino Fundamental 
e o 1
 ano do 
Ensino Médio
.

[FOTO]

Compartilhar é uma palavra importante no momento em que vivemos. Com a chegada 
da internet e das redes sociais, estamos sempre conectados, compartilhando 
informações e conhecimento. E foi com esse intuito que as professoras Regina 
Bizarro, representante do portal Rioeduca, na 5
 CRE, e a professora Renata Carvalho, representante do portal Rioeduca, na 2
 CRE, realizaram 
Oficinas de Blogs
 nos meses de maio e junho. Essas oficinas contaram com o apoio da Coordenação e
da Gerência de Educação da 2
 CRE e tiveram a participação dos professores, que também puderam compartilhar e
aprimorar seus conhecimentos sobre blogs educativos.

[FOTO]

Ainda no mês de junho, falamos sobre a 
Rio + 20
 e a import
ncia do desenvolvimento sustentável. As festas juninas e julinas
lembraram o centenário de 
Luiz Gonzaga
, nossas escolas celebraram a data com muita m
sica e cultura.

No segundo semestre de 2012, foi divulgado o resultado do IDEB 
 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e comemoramos os bons índices 
alcançados 
entrevistando
 alguns gestores das escolas da 2
 CRE.

Além disto, participamos do Troféu Rioeduca 2012, representados pelo projeto 
Poesia na Sala de Aula
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 da professora Selma Camargo. Concorremos na categoria Rio de Leitores e 
recebemos o troféu.

[FOTO]

[FOTO]

A você, querido leitor, agradecemos a companhia durante este ano. Convidamos a 
continuar conosco em 2013, divulgando as ações de sucesso de nossas escolas que 
contribuem com o avanço da educação em nossa rede.

E para encerrar a 
ltima publicação de 2012, apresentamos o vídeo abaixo com as imagens dos blogs 
da 2
 CRE. Neles estão registrados os projetos e a caminhada das unidades escolares 
durante este ano.
[VÍDEO]

Feliz Ano Novo! Continue conosco em 2013, compartilhando conhecimento e nos 
ajudando a construir uma educação de qualidade!

[FOTO]
tweet
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2ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

É com grande alegria que li esta matéria sobre os feitos da 2ªCRE, através da 
representante do Rioeduca, Renata Carvalho. Muito me honrou sua amizade e de 
todos, que através de você, pude fazer nesta CRE, como as profas. Inês Brazuna e
Morgana. São realmente um doce. Deus abençoe o trabalho da 2ªCRE, assim como 
todos os envolvidos, para que em 2013 possam fazer mais e mais sucesso!!!
FELIZ 2013 Educação Carioca!!!
Postado por 
Regina Bizarro
 em 26/12/2012 15:00

Que linda!! Obrigada por todo o seu carinho neste ano conosco, Rê!!! Valeu pela 
boa parceria, amiga!!! Desejo que em 2013 possamos continuar proporcionando aos 
nossos alunos uma educação de qualidade!! Feliz  2013 para todos nós!!! =)
Postado por 
Adriana Dornellas
 em 26/12/2012 19:05

O trabalho realizado com empenho, amor e dedicação é lindo, emociona, é 
gratificante! Como professora da 2ªCRE desejo que vocês continuem a incentivar e
reconhecer cada vez mais a nossa busca por uma educação de qualidade, que eu 
tanto acredito. Parabéns a vocês, parabéns a todos nós! Um Feliz 2013 com mais 
conquistas e realizações!
Postado por 
Rosinda Antunes
 em 26/12/2012 21:42

Ficou muito lindo.
E nos ver fazendo parte desta homenagem é muito gratificante.
Obrigada!
Feliz 2013 para todos
Postado por 
Karla Bastos
 em 27/12/2012 07:24

Agradecemos e parabenizamos à Renata pelo trabalho e pelo apoio na divulgação do
nosso blog, onde mostramos um pouquinho da nossa luta diária por educação de 
qualidade. 
Abraços e Feliz 2013!
Eliete Nascimento - diretora
Postado por 
CRECHE MUNICIPAL DR. SERGIO AROUCA
 em 27/12/2012 09:23

Parabéns, Renata! Obrigada pelo carinho que você nos deu no correr deste ano. 
Esperamos fortalecer ainda mais as publicações do nosso blog em 2013. Valeu por 
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tudo! Feliz Ano Novo para todos nós. Bjs Célia Regina
Postado por 
EM GUARARAPES CÂNDIDO
 em 28/12/2012 14:19

Parabéns 2ª CRE pelo sucesso alcançado em 2012..que venha 2013!
Postado por 
Helena (bytroia)
 em 19/01/2013 20:31
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 27/12/2012
<TÍTULO>
AfroMostra 2012 e Olimpíada das Cores

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, meioambiente, artesvisuais, educaçãofísica, competições, 
protagonismojuvenil.

A E. M. Gilberto Amado, em parceria com o programa 
Mais Educação
, desenvolveu vários projetos voltados para a aprendizagem significativa e 
cidadã durante o ano de 2012. A 
Afromostra 
e o projeto 
Olimpíada das Cores
 objetivaram proprocionar aos alunos uma aprendizagem conectada com o seu
universo de interesse. O sucesso foi total!

A 
Escola Municipal Gilberto Amado
, localizada no bairro Guadalupe, Zona Norte do Rio de Janeiro, começa seu 
atendimento na Educação Infantil - modalidade Creche - e vai até o 5
 ano. Possui Classe Especial, Sala de Recursos e atendimento a jovens e adultos 
com necessidades especiais. 

A escola orientou todas as suas atividades de 2012 a partir do Projeto Político 
Pedagógico - Escola é Tudo de Bom - em parceria com o programa 
Mais Educação,
 voltando esforços para oferecer um ensino de qualidade aos seus alunos, 
traduzidos nos ótimos índices de desenvolvimento que são apresentados nas 
avaliações.

No final de novembro, a escola realizou a 
AfroMostra 2012
, que foi a culmin
ncia dos diferentes investimentos artísticos e literários produzidos pelos 
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alunos, com
 ênfase no tema 
Africanidade
 e destaque especial na divulgação do projeto 
Mais Educação
. Projeto esse que procura integrar diferentes saberes, espaços educativos, 
pessoas da comunidade e conhecimentos, tentando construir uma educação que 
pressupõe uma relação de aprendizagem para a vida significativa e cidadã.

A união do 
Projeto Político Pedagógico 
da 
Escola Municipal Gilberto Amado 
com o programa 
Mais Educação 
só trouxe ganhos para a aprendizagem dos alunos durante o ano de 2012. O 
resultado dessa parceria foi traduzido em uma 
Revista Especial, 
que mostra todo o trabalho desenvolvido com os alunos e suas famílias.

[FOTO]

AfroMostra 2012

(...) Para viver democraticamente em uma sociedade plural é preciso respeitar e 
valorizar a diversidade étnica e cultural que a constitui. Por sua formação 
histórica, a sociedade brasileira é marcada pela presença de diferentes etnias, 
grupos culturais, descendentes de imigrantes de diversas nacionalidades, 
religiões e línguas (...).
 (MEC / SEC, 1998)

A temática 
História e Cultura Afro-Brasileira
, inclusa nas Redes de Ensino através da 
Lei n.
 10.639/03
, tem por objetivo o estudo de História da África e dos Africanos, a luta dos 
negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade 
nacional; resgatando, assim,
 a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política, que são
pertinentes
 à História do Brasil.

[FOTO]

Esses conte
dos foram ministrados no 
mbito de todo o currículo da 
Escola Municipal Gilberto Amado
, em especial na área de Educação Física através dos professores 
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Marcelo Faria
, 
Andréa Leandro 
e 
Eloina Jesus
.

As ações pedagógicas foram orientadas pelas professoras 
Ros
ngela Ramos 
(Sala de Leitura), 
Marilda Arcanjo 
(Diretora Adjunta) e 
Josane Peçanha 
(Coordenadora Pedagógica). Todas as atividades desenvolvidas tinham por objetivo
principal interferir na construção de uma pedagogia da diversidade e garantir o 
direito à educação, superando opiniões preconceituosas sobe os negros, denunciar
o racismo e implementar ações afirmativas, rompendo com o mito da democracia 
racial.

Veremos a seguir algumas páginas da 
Revista Especial 
criada pela 
Escola Municipal Gilberto Amado 
para conhecer um pouco do trabalho que foi desenvolvido na escola. Nas páginas 1
e 2, podemos perceber a herança cultural africana no Brasil, que chegou através 
do tráfico negreiro.

Sua influência na formação do povo brasileiro é vista até os dias atuais: dança,
m
sica, religião, culinária e idioma. Essa ascendência se faz notar em grande 
parte do país, em virtude da migração dos escravos.

[FOTO]

[FOTO]

Na escola, valores sociais e morais são reforçados e também é nesse espaço que 
muitos preconceitos são perpetuados de forma quase imperceptível. Portanto, é 
também na escola que se deve propiciar a reflexão crítica sobre a valorização da
cultura negra, criando espaços para manifestações artísticas que proporcionem
a reflexão da realidade e afirmação positiva dos valores culturais negros 
pertencentes à nossa sociedade.

Nessa perspectiva, a 
Escola Municipal Gilberto Amado 
percebeu ser primordial romper com o modelo vigente na sociedade brasileira e 
oferecer um ensino-aprendizagem que estivesse
 pronto a valorizar os conhecimentos dessa cultura.
 Essa decisão teve por objetivo principal fazer acontecer mudanças nos valores 
morais dos alunos e ainda buscar a conscientização e envolvimento da comunidade 
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escolar; pois, em muitos casos, o preconceito está enraizado no seio da família,
sendo repassado de geração em geração.

Com essas ações, espera-se que a consciência de valorização do ser humano 
ultrapasse os muros da escola, se espalhe por toda a comunidade e, também, 
destrua as fronteiras da violência e do preconceito racial.

[FOTO]

[FOTO]

(...) todo brasileiro, mesmo o alvo de cabelo louro, traz na alma e no corpo a 
sombra ou, pelo menos, a pinta do indígena e do negro.
 (FREYRE, 1993)

Olimpíada das Cores busca a União dos Povos

A Olimpíada
é o evento
 mais importante e emblemático do esporte. Disso não há d
vida! Seu objetivo é permitir que todos os países e povos de diferentes origens 
e etnias possam competir e se unir, mostrando que é possível um mundo mais 
igual, saudável e amigável.

A própria Bandeira Olímpica representa essa união de povos e raças, pois é 
formada por cinco anéis entrelaçados, representando os cinco continentes e suas 
cores. 
O mais importante nos Jogos Olímpicos não é vencer, mas participar; como a coisa
mais importante na vida não é triunfar, mas lutar. O essencial não é conquistar,
mas ter lutado bem
. Esta foi a frase atribuída ao Barão de Coubertin, por representar a essência 
do espírito esportivo.

Essa frase resume a essência da 
Escola Muncipal Gilberto Amado
no ano de 2012. A 
Olimpíada das Cores
 foi realizada com os alunos da escola e aproveitada ao máximo, para que as 
crianças pudessem conhecer outros povos e diferentes culturas. E, também, 
deixando de lado a competição para torcer pelos atletas e incentivar a prática 
de esportes.

[FOTO]

[FOTO]

A educação e o esporte devem andar sempre juntos, pois além de tratar de ações 
ligadas ao corpo, a prática esportiva permite uma maior
 sociabilidade e integração entre as crianças dentro da escola. Nesse sentido, a
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Escola Municipal Gilberto Amado
 viu, nos jogos olímpicos, a oportunidade de ampliar as práticas esportivas e 
trabalhar a aprendizagem e as diferenças, sejam elas
 raciais, religiosas, políticas ou culturais.

A universalização do esporte dá oportunidade aos alunos de vivenciarem 
experiências esportivas, recreativas e de lazer, que poderão contribuir 
significativamente para a formação integral das crianças que se encontram no 
ambiente escolar.

Projeto Mais Educação, uma relação de Aprendizagem para a Vida

O 
Programa Mais Educação 
atende, prioritariamente, escolas de baixo IDEB situadas em capitais, regiões 
metropolitanas
 e grandes cidades em territórios marcados por situações de vulnerabilidade 
social que requerem a convergência prioritária de políticas p
blicas e educacionais.

[FOTO]

A educação que este Programa quer evidenciar é uma educação que busque superar o
processo de escolarização tão centrado na figura da escola. A escola, de fato, é
o lugar de aprendizagem legítimo dos saberes curriculares e oficiais na 
sociedade, mas não se deve tomá-lo como 
nica inst
ncia educativa.

Ele é operacionalizado pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 
Diversidade (SECAD), em parceria com a Secretaria de Educação Básica (SEB) por 
meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) direcionado para escolas 
prioritárias. 

As atividades fomentadas são organizadas em diversos macrocampos: acompanhamento
pedagógico, meio ambiente, esporte e lazer, direitos humanos em educação, 
cultura e artes, cultura digital, promoção da sa
de, educomunicação, investigação no campo das ciências da natureza e educação 
econômica.

Um dos objetivos principais do 
Mais Educação 
é diminuir as desigualdades educacionais por meio da jornada escolar. 
Recomenda-se adotar, como critério para definição do p
blico, os seguintes indicadores: estudantes em situação de risco; estudantes em 
defasagem série / idade; estudantes em processo de evasão, abandono e 
repetência.

[FOTO]
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[FOTO]

As atividades desenvolvidas para os alunos da 
Escola Municipal Gilberto Amado
, participantes do programa 
Mais Educação
 estão relacionadas com as atividades que já são realizadas na escola. Seu 
Projeto Político Pedagógico traduz a filosofia e a forma de organização 
pedagógica e curricular, traduz as intenções e relações estabelecidas entre 
todas as atividades no ambiente educativo.

[FOTO]

[FOTO]

Durante o ano de 2012, o programa 
Mais Educação 
juntamente com o 
Projeto Político Pedagógico
causou um impacto sobre a qualificação do ambiente escolar, partindo da hipótese
de que a participação da comunidade, o desenvolvimento de atividades de cultura,
esporte, lazer, dentre outras, contribuem para que a
 Escola Municipal Gilberto Amado 
se torne um espaço atrativo para seus alunos.

Parabéns a toda equipe da Escola Municipal Gilberto Amado por transformar o 
espaço escolar em um lugar significativo para alunos, professores e 
responsáveis!

Desejamos
a todos um ótimo 2013! Que o ano que se inicia seja de muitas realizações! 
Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode 
começar agora e fazer um novo fim.

Nós somos a

 6

 CRE!

Professora Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca na 6
 CRE

Twitter: @PatriciaGed

E-mail:
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
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(247)

meioambiente
(95)

protagonismojuvenil
(73)

artesvisuais
(68)

educaçãofísica
(30)

competições
(16)

<COMENTÁRIOS>

A Afromostra e o projeto Olimpíada das Cores teve um impacto positivo na 
comunidade escolar possuo amigos que estão na 6ª CRE que ficaram maravilhados 
com este projeto! Parabéns a E. M. Gilberto Amado e o Mais Educação por esta 
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parceria certeira. Parabéns Rioeduca por mais uma postagem maravilhosa.
Postado por 
Helena (by helenadetroia)
 em 19/01/2013 19:16
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 21/12/2012
<TÍTULO>
BOAS FESTAS!

[FOTO]

<COMENTÁRIOS>

Que este Ano que se inicia de 1 de fevereiro seja de muita paz, sucesso, saúde e
prosperidade para todos do portal e os profissionais da SME também.
Postado por 
Helena (bytroia)
 em 19/01/2013 20:54
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 31/12/2012
<TÍTULO>
Profissionais para o Que Der e Vier

<TAGS>
Tags: 
mídias.

Educação é um trajeto percorrido por quem possui ideais com base no amor, no 
respeito e na solidariedade. 

Ser profissional é participar de uma importante escolha para a vida. Afinal, na 
maioria dos casos, as pessoas estão abraçando e exercendo uma função para a 
autovalorização e real contribuição à sociedade, pois, cada profissão tem o seu 
papel e sua import
ncia.

[FOTO]

Trabalhar com a educação não é diferente. E sua import
ncia se destaca ainda mais por seu papel condutor, mediador e transformador. 

Professores, gestores e colaboradores são os agentes da contínua revolução de 
vidas e dão forma ao processo educativo, moldando a cidadania e o espírito 
democrático. 

A maestria da educação deve ser firmada em aspectos humanos que a regem, 
partindo do que se tem de mais puro e sincero em um ser humano: a dedicação e o 
respeito, frutos do amor incondicional e da solidariedade. Sem eles, a harmonia 
do processo não se completa, a promessa de futuro se rompe... 

Educar é uma ação conjunta que insere, em si, uma proposta relacional. Não se 
trata meramente de um rótulo e, sim, do arranjo que conduz os compassos de uma 
grande sinfonia através da ética. 

Que neste novo ano, o qual recebemos de braços abertos, possamos refletir e 
abraçar, ainda com mais amor, a importante missão transformadora e apaixonante 
de educar.

Um amanhecer colorido e com limites nos céus aos parceiros da Educação. Que cada
amanhecer traga a nota de uma nova oportunidade!

[VÍDEO]

FELIZ 2013!

Professora Vilma Barbareto
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Rioeducadora - Supervisão de Postagens

vilmabarbareto@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

mídias
(2)

<COMENTÁRIOS>

É muito bom fazer parte da família Rioeduca. Desejo a todos os amigos um Ano 
Novo de muitas realizações, paz e alegrias. Renata
Postado por 
Renata Carvalho
 em 31/12/2012 17:43

Desejo Um Feliz Ano Novo para todos os Professores, Gestores, Funcionários, 
Pais, Alunos da Rede Municipal de Educação."Que em 2013, possamos refletir e 
abraçar, ainda com mais amor, a importante missão transformadora e apaixonante 
de educar." Parabéns pela linda mensagem! Muita Paz e Luz!
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
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 em 31/12/2012 18:10

Muito bom fazer parte desta equipe que divulga a Revolução que Acontece em 
nossas salas de aulas! Que venha 2013!
Postado por 
Angela Regina  de Freitas
 em 01/01/2013 11:55

Fazer parte da equipe Rioeduca é ótimo! Melhor ainda, é ter como amigas e 
amigos, rioeducadores! Feliz 2013 para todos nós! Feliz ano novo também para 
professores, alunos,gestores, coordenadores e todos os que colaboram para o 
sucesso do portal Rioeduca!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 01/01/2013 14:22

Que imensa alegria ler esta publicação e sentir que nosso trabalho é valorizado 
por todos. Somos, de fato, uma grande família!
Nosso trabalho é lindo, pois propõe uma amostragem do que ocorre na educação 
carioca. Estamos em sintonia com os projetos das escolas e com o comprometimento
dos professores nesta "importante missão transformadora e apaixonante de 
educar". 
Sinto-me lisonjeada em fazer parte desta equipe, o Portal Rioeduca!
Postado por 
Regina Bizarro
 em 01/01/2013 19:13

Tenho muito orgulho em fazer parte dessa equipe, que além de maravilhosa é amiga
e muito competente! Parabéns a todos os profissionais que lidam com a educação, 
que transmitem amor nas simples ações de sua profissão!
Postado por 
Taís Ferraz Duarte
 em 07/01/2013 15:55

Tenho muito orgulho de todos vocês. Vocês transferem com graça e talento a 
educação publica do Município do Rio através de suas postagens maravilhosas.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 14/04/2013 13:58
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Domingo, 11/03/2012
<TÍTULO>
Viradão Esportivo-Artístico-Cultural

<TAGS>
Tags: 
projetos.
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No dia 13 de julho de 2012, aconteceu no América Futebol Clube o Viradão 
Esportivo-Artístico-Cultural com alunos da Rede P
blica Municipal de Educação
.

Trata-se de uma Maratona de atividades esportivas, artísticas e culturais 
envolvendo os alunos da Rede P
blica Municipal de Ensino com a finalidade de promover o interc
mbio de conhecimentos e vivências.

Ao longo de todo o dia, os alunos das dez Coordenadorias Regionais de Educação 
participaram de oficinas de diferentes temas em um dia de muita animação.

Os alunos foram divididos em equipes logo que chegaram ao clube, em que cada 
equipe tinha monitores e professores que os acompanhavam em todas as oficinas.

Foram oferecidas oficinas de Forró, Jogos Cooperativos, Teatro Ambiental, 
Revezamento Recreativo, Criatividade Interativa, Harmônica Brasilis, Palavra e 
Movimento, Fantoches com Material Reciclável, Atividades Aquáticas.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Ao final do dia, todas as equipes de alunos foram reunidas no Ginásio do América
Futebol Clube e apreciaram um espetáculo cultural da Companhia Teatro de Roda.

Esse dia foi o fechamento de uma semana com muitas atividades entre os alunos da
Rede P
blica Municipal, pois durante o período de 10 a 12 de julho, as Coordenadorias 
Regionais de Educação já tinham realizado variadas oficinas regionais.

Representante do Rioeduca na E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos

     Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos
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     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet

projetos
(334)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 30/10/2012
<TÍTULO>
Professora Embaixadora da Educopédia com Muito Orgulho!

<TAGS>
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Tags: 
7ªcre, projetos, entrevistas.
Viviane Ardilha de Lacerda Correa é professora da rede municipal há 20 anos e 
nos 
ltimos 10 anos está trabalhando na Escola Municipal Pedro Américo localizada em 
Jacarepaguá e que pertence a 7
 CRE (Coordenadoria Regional de Educação). Formada em Letras ( 
Literatura/Português) adora
 sua profissão e tecnologia. Desta forma, não poderia deixar de ser a professora
embaixadora da Educopédia na sua escola, com muito orgulho!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet

 x
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projetos
(334)

7ªcre
(192)

entrevistas
(28)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 02/10/2012
<TÍTULO>
Professora por Vocação

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos, entrevistas.

Carolina Albuquerque é professora de Inglês da rede municipal de ensino desde 
março. No entanto, já atuava anteriormente em escolas e cursos particulares. Sua
vocação para ser professora vem da inf
ncia, quando uma das suas brincadeiras favoritas era brincar de escolinha.

[FOTO]

A professora Carolina Albuquerque trabalha atualmente em duas escolas da rede: 
E. M. Embaixador Dias Carneiro, com turmas de 6
, 7
 e 8
 anos e na
 E.M. Avertano Rocha, com turmas do primeiro segmento do Ensino Fundamental. Em 
entrevista ao Rioeduca, ela contou que em 2005, logo após o nascimento de sua
filha, conversou com sua mãe e disse que tinha vontade mesmo de ser professora, 
que se sentia incompleta na área do Direito, onde se formou inicialmente. 

Sobre a vocação para o magistério, Carolina lembra dos tempos de inf
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ncia e relata que havia uma biblioteca no prédio em que
 morava e
que ela 
e alguns amigos gostavam de preparar aulas e ensinar as crianças mais novas. 
Sempre gostei muito da língua portuguesa, porém aos 17 anos optei por fazer 
vestibular para Direito por ser uma carreira que eu admiro e poderia utilizar o 
Português de que tanto gosto.

Segundo a professora, o que
 realmente gostava era de passar
 um pouco do seu conhecimento a outras pessoas e assim contribuir e acrescentar.
Antes, já havia dado aulas particulares de Língua Portuguesa e de matemática, 
preparando uma aluna para o concurso do Colégio Militar. Seguindo o conselho da 
mãe, Carolina se licenciou então
em Letras 
 Português/Inglês.

[FOTO]

Continuando a entrevista, o Rioeduca perguntou:

Como faz o planejamento das suas aulas? Quais os recursos pedagógicos que 
costuma utilizar?
 Como utiliza as novas tecnologias em suas aulas? 

Tenho um cronograma em um caderno com o que pretendo fazer em cada dia. Planejo 
minhas aulas utilizando muito a internet e os sites da Educopedia e da Learning 
Factory. Como sou professora de Inglês tenho muitos recursos disponíveis para o 
ensino da língua na internet. Procuro mostrar a real aplicabilidade da língua 
inglesa para eles, levando m
sicas e até poemas de escritores da literatura americana como Edgar Allan Poe. 
Criei um grupo no Facebook intitulado 
Grupo de Inglês Embaixador Dias Carneiro
. Lá, posto videoclipes, poemas, pensamentos, reportagens e links de sites de 
ensino da língua inglesa. 

Quais as 
ltimas mudanças significativas positivas que vê na Educação Carioca? 

A implementação de recursos tecnológicos tanto nas salas de aula quanto a 
criação do site Educopedia é uma mudança necessária devido a nossa realidade e a
globalização. O fim da aprovação automática também é outra mudança significativa
para a Educação. O aluno precisa sentir que terá uma punição caso ele não 
acompanhe a disciplina e a conduta escolar. Precisa saber que tem que estudar e 
aí fazer a parte dele para alcançar os resultados. Não adianta passar a mão na 
cabeça deles, pois a vida não é assim. Nós, enquanto adultos, se não 
desempenharmos bem nossa função em nosso emprego, não somos dispensados?

Qual o maior desafio que enfrenta/enfrentou enquanto professora? Como costuma 
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lidar com esses desafios? Como tem sido sua experiência como professora da rede 
municipal? 

Minha experiência tem sido por demais proveitosa. Cada dia aprendo um pouco mais
com meus alunos. Aprendo a ser paciente, a saber ouvir, bem como a dar limites 
muitas vezes.
 Há dias que é muito difícil, muito desgastante, onde perco a paciência mesmo! 
Porém, a realidade de muitos deles é dura. Crianças e adolescentes que passam e 
vivem situações inimagináveis para alguns de nós. Não justifica, mas explica um 
mau comportamento, uma agressividade maior por parte de algum aluno. É aí que 
tento ter jogo de cintura. Enfrento desafios todos os dias. Manter uma turma de 
crianças e adolescentes controlada e convivendo pacificamente em uma sala é 
complicado. Citando um exemplo: tenho uma aluna que tinha mania de bater nos 
meninos. Toda aula algum deles reclamava que havia apanhado dela. Parei a aula e
a chamei para conversar do lado de fora da sala. Disse-lhe que não é só
 por que ela é menina pode ficar batendo nos garotos, pois uma hora um deles vai
se irritar e acabar revidando. Perguntei se ela achava certo homem que agride 
mulher. Claro que ela disse que não. E falei a ela: pois você está fazendo o 
mesmo com eles! Até agora, não recebi mais reclamação de ninguém apanhando 
dela...

Ao expor sua opinião em uma rede social, há alguns dias atrás, gerando quase 300
comentários, dizendo que ... 
professor tem que saber lidar com situações, ter jogo de cintura, ser mediador, 
apaziguar 
nimos... EDUCAR,
além de ensinar. A educação não vem só de casa, não, como muitos dizem...
 Qual seria o papel efetivamente dos responsáveis na educação/ensino dos filhos 
na escola? E dos professores? 

Educar é difícil e dá muito trabalho. E isso quando se trata de nossos próprios 
filhos. Imagina participar da educação de crianças que não são nossos filhos? É 
uma tarefa dura, árdua e que gera uma responsabilidade dobrada. Nos dias atuais,
muitos pais e mães passam o dia fora de casa trabalhando, e muitas crianças 
acabam ficando sozinhas em casa ou com irmãos/irmãs mais velhos. Ao chegar à 
escola, vão querer procurar chamar atenção, pois não a tem dentro de casa. 
Procuro olhar para os meus alunos como indivíduos 
nicos que são, e não como apenas mais um n
mero na chamada. São 40, 50 pessoas dentro de uma sala, com personalidades 
diferentes, histórias de vida diferentes tendo que conviver uns com os outros da
maneira mais harmônica possível, durante 4 horas e meia, 5 dias na semana. E eu 
estou inserida nesse meio. Acho que seria hipocrisia da minha parte apenas estar
ali para ensinar. Presenciar uma má conduta e me calar, por ser a educação, 
apenas dever da família. Por isso, acredito que a família em conjunto com a 
escola deve educar, sim. Não acho válido esse jogo de empurra-empurra: a escola 
diz que educar é dever da família, e a família diz que a educação é obrigação da
escola. Tanto as famílias quanto a escola devem estar em sintonia para que o 
prejudicado não seja nossos alunos. Realmente, muitos alunos não recebem 
qualquer tipo de orientação da família. Aí é que a escola deveria ter um papel 
reforçado, não só com o trabalho dos professores, mas de psicólogos e 
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psicopedagogos. Do contrário, enquanto os dois lados quiserem lavar suas mãos e 
nada fazer, crianças e adolescentes crescem sem qualquer tipo de orientação, 
achando que podem fazer o que querem, na hora que querem, falar da maneira que 
quiserem, achando que são donos do mundo. 

O que considera importante para o professor ser bem sucedido e realizado em sua 
profissão? 

Assim como em toda e qualquer profissão, um professor precisa de reconhecimento.
Precisa ser valorizado. Precisa de apoio e suporte de seus superiores para 
desempenhar bem sua função. Precisa de locais adequadas para trabalhar. Precisa 
ser respeitado. Precisa de bons salários para se sentir estimulado e 
recompensado pelo que faz. Isso tanto na rede p
blica quanto na privada. Hoje em dia ouço dizer que para ser professor, é só por
vocação, já que o salário não compensa. Um professor para conseguir pagar suas 
contas no final do mês e ter o mínimo desejável acaba trabalhando muito mais que
40 horas semanais, como é de regra. Professor trabalha, além de tudo, em casa, 
preparando aula, formulando provas e corrigindo-as. E aí me pergunto: será que 
decidi ser professora por vocação mesmo? Sim, foi. Quando escolhi essa profissão
sabia de todos os contras que ela tem. Sabia do salário baixo, fazia uma ideia 
de como era o comportamento dos alunos... Todos que permanecem como professores 
são por que realmente amam o que fazem. Ninguém aguentaria passar por tudo isso 
sem amar muito. Sem ter vocação. Só que isso não significa aceitar ser 
desvalorizado, desmerecido ou desrespeitado. Já disse uma vez e volto a repetir:
na minha opinião, quem deveria ter o maior salário de um país deveriam ser as 
professoras de ensino fundamental I. Aquelas que nos ensinaram, a todos, a ler e
escrever. Que nos ensinaram que devemos emprestar nossos brinquedos aos colegas.
Que não devemos fazer fofoca do colega. Que não se resolve as coisas brigando...
Que nos educaram também! 

Pensando em futuro, como vê e o que espera da Educação?

Procuro me manter otimista e acreditar que teremos uma Educação exemplar a ser 
seguida em muitos países. Ideias existem aos montes, as melhores possíveis. 
Precisa-se é adaptá-las á realidade não só carioca, mas brasileira. Precisamos 
de ordem e método. Nossos professores são guerreiros. Escolheram essa profissão 
por amor, sim. Muitos são especializados, possuem pós-graduação, mestrado, 
doutorado, certificados internacionais. Nossos professores não são acomodados. 
Porém não são incentivados e estimulados. Hoje parece que o professor carrega a 
culpa de tudo de ruim que acontece. E já que isso acontece e ele não é 
valorizado, vira um círculo vicioso. Não adianta tampar o sol com a peneira. Os 
n
meros hoje não refletem a realidade. O nível dos alunos ainda está muito baixo. 
O desenvolvimento dos professores, a meu ver, é uma das condições para o 
desenvolvimento de uma escola. Não adianta fazer reformas, inovações, aplicar 
toda tecnologia disponível no mundo em sala de aula sem investir na mão de obra 
primordial que fará com que
 tudo se encaixe e progrida: o professor.
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PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

     E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

     RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: 
QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php

Roberta Vitagliano

robertavitagliano@rioeduca.net

twitter: @robertacarmina

[FOTO]
tweet
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projetos
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7ªcre
(192)

entrevistas
(28)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 07/09/2012
<TÍTULO>
Evolução do IDEB 2011 na 5ª CRE

A evolução do IDEB 2011, segundo resultados gerais veiculado em agosto de 2012, 
através da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, foi muito satisfatória. Nesta
publicação, conheceremos mais um pouquinho do IDEB, além de mostrarmos
escolas que mais evoluíram na 5
 CRE e três
que tiveram suas metas superadas.

IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado em 2007 para 
medir a qualidade de cada escola e de cada rede de ensino. O indicador é 
calculado com base no desempenho do estudante em avaliações do INEP e em taxas 
de aprovação. Assim, para que o IDEB de uma escola ou rede cresça é preciso que 
o aluno aprenda, não repita o ano e frequente as aulas. 

O
 IDEB é medido a cada dois anos e o objetivo é que o país, a partir do alcance 
das metas municipais e estaduais, tenha nota 6 [seis] em 2022 
 correspondente à qualidade do ensino em países desenvolvidos. 

Pa

ra que pais e responsáveis acompanhem o desempenho da escola de seus filhos, 
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basta verificar o IDEB da instituição, que é apresentado numa escala de zero a 
dez. Da mesma forma, gestores acompanham o trabalho das Secretarias Municipais e
Estaduais pela melhoria da educação.

A cidade do Rio de Janeiro está entre as cinco melhores capitais do País no 
Ensino Fundamental. Os avanços surgem dois anos após a implantação de programas 
para a melhoria do ensino nas escolas, como um intensivo e contínuo programa de 
Reforço Escolar, que vem corrigindo os déficits de aprendizagem, principalmente 
nos anos finais, com apoio incondicional dos professores da rede.

Nesta publicação, veremos algumas escolas que superaram suas
metas,
porém,
na 5
 CRE e em toda rede municipal, muitas
com este índice maior do que
o
projetado para 2022.

Escolas que mais evoluíram na 5
 CRE

Segundo os resultados gerais do IDEB 2011, as escolas que mais evoluíram
na 5
 CRE, são:

[FOTO]

A 5
 Coordenadoria de Educação está de parabéns. 

Escolas e professores superando seus próprios desafios!

Superando Obstáculos

Três
escolas

se propuseram ser entrevistadas para relatar
como superaram obstáculos. 

São elas: E. M. Conde Pereira Carneiro, E. M. Albert Sabin e Rosa Bettiato 
Záttera.

Escola Municipal Conde Pereira Carneiro
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O IDEB da escola em 2009 foi de
2.9 e
em 2011 foi de 3.4.

Segundo a direção da escola, as dificuldades enfrentadas foram carência de 
professores, falta de compromisso dos alunos, ausência da família e falta do 
hábito de estudo. 

Conseguimos ampliar o quadro de professores com a chegada de novos concursados, 
trabalhamos a responsabilidade dos alunos através de simulados, premiação por 
frequência com passeios, e as reuniões de responsáveis aos sábados que trouxeram
um maior n
mero dos mesmos à escola. O empenho dos profissionais em garantir uma educação 
de qualidade foi o que nos levou a essa meta no IDEB/2011
, relata a direção.

Como proposta de trabalho para superar a meta de 2009, a escola teve como 
pilares responsabilidade, assiduidade e participação de todos. 

O reconhecimento do trabalho realizado por toda a equipe da escola nos mostra 
que o caminho que escolhemos nos levará ao sucesso
, finaliza a direção da escola.

Escola Municipal Albert Sabin

[FOTO]

Em entrevista concedida ao Portal Rioeduca, a diretora
Maria Aparecida Fiocchi falou sobre
propósitos de superação da E. M. Albert, que em 2009
atingiu o índice 6.1 e em 2011 

o
índice 6.6, chegando no percentual projetado pelo IDEB para 2022.

Rioeduca/5
 CRE: 
Quais as dificuldades enfrentadas ao longo deste processo de conquista? Como 
foram superadas?

E. M. A. S.: 
Uma das maiores dificuldades encontradas foi conseguir trabalhar o conte
do na linguagem das questões da prova. É um desafio, porque o que percebemos 
muitas vezes é que o aluno sabe aquele conte
do, mas erra por não entender a forma como foi solicitado. Já houve avanços 
nesse sentido.
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Rioeduca/5
 CRE: 
A que se deve o desfecho de sucesso no IDEB? A escola criou alguma estratégia 
especial?

E. M. A. S.:
 Houve um investimento por parte de todos, mas principalmente pelos professores 
em se planejar para trabalhar o que era necessário.

Rioeduca/5
 CRE: 
Quais os pilares que a Escola teve como proposta de trabalho para conseguir 
ultrapassar a meta?

E. M. A. S.: 
Acreditar no potencial do aluno e do professor. Acredito que foi principalmente 
o investimento e dedicação do professor em fazer um bom trabalho, drioorizando o
mais importante.

Rioeduca/5
 CRE
: Como a equipe da Escola se sente ao saber do bom desempenho da unidade escolar
no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
 IDEB?

E. M. A. S.:
 Ficamos felizes, ganhar o prêmio é muito bom e saber que seus alunos saíram-se 
bem é muito satisfatório. Fizemos questão de parabenizar cada professor e 
funcionário da escola para que todos se sintam parte deste processo.

Blog da E. M. 
Albert Sabin 
http://emsabin2011.blogsppot.com

Escola Municipal Rosa Bettiato Záttera

[FOTO]

Em 2009, a E. M. Rosa Bettiato Záttera
 atingiu a meta
no 5
 ano
= 4.2 e no 9
 ano
 =
3.1. Já em 2011, a meta foi elevada no 5
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 ano para 5.3 e no
9
 ano para 3.8.

Percepção das dificuldades enfrentadas ao longo desse processo de conquistas e 
superação:

Em primeiro lugar, o n
mero de DR era muito grande, o que causava uma alta rotatividade de docentes, 
prejudicando a continuidade dos trabalhos. Hoje, praticamente, todos os 
professores são da Escola. Havia um desrespeito grande de horário e uso do 
uniforme por parte dos alunos. Entretanto, a violência não fazia parte do dia a 
dia da UE. Para tanto, foi necessário ganhar a confiança dos responsáveis, e 
fazer um trabalho de conscientização da Escola, como um todo, e investir mais no
aluno, fazendo com que enxergasse a responsabilidade sobre o seu futuro. Outro 
fator grave foi - e continua sendo - a violência no entorno da Escola. Esta 
apresenta um crescimento, prejudicando a tranquilidade e o foco dos educandos na
aprendizagem.

Desfecho de sucesso no IDEB e estratégia especial criada pela escola:

Não criamos nenhuma estratégia especial visando ao IDEB. A nossa preocupação 
sempre foi a melhoria das nossas práticas diárias, melhorando-as e revendo-as 
continuamente
.

Pilares que a Escola tem como proposta de trabalho, visando ultrapassar a meta:

Conscientização, União, Trabalho e Respeito m
tuo
.

Sensação da e equipe da Escola em relação ao bom desempenho no Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica 
 IDEB:

Todos da Comunidade Escolar estamos muito gratificados por saber que trilhamos o
caminho em direção às metas propostas desde que assumimos a UE, em 2009. Dentre 
elas, a de realizar uma Educação centrada na Excelência e Qualidade do Ensino. 
Além do mais, os Projetos implantados pela SME vieram ajudar-nos a consolidar 
mais ainda as nossas metas. Com isto ficamos certos de que as mudanças de 
mentalidade e de posicionamento - com uma boa dose de coragem para realizá-las -
estão surtindo o efeito que desejamos atingir
.

     Ainda relata a RBZ: 
Como dizemos na abertura do nosso blog: A RBZ não quer ser 
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apenas
 mais uma escola municipal, ensinando muitas coisas. Não. Voamos mais alto. Na 
RBZ há uma diferença: AQUI SE APRENDE A SER FELIZ!
.

Blog da E. M. Rosa Bettiato Záttera
www.vitrinerbz.blogsbopt.com

Parabéns a todas
as escolas que, mesmo com tantos
obstáculos (às vezes
diários), conseguem
transpor barreiras difíceis de serem vencidas!

Que os vossos esforços desafiem as impossibilidades, lembrai-vos de que as 
grandes coisas do homem foram conquistadas do que parecia impossível.

Charles Chaplin

Fontes de pesquisa
:

Resultados Gerais do IDEB 2011/SME/RJ 

http://200.141.78.79/dlstatic/10112/3066956/DLFE-248901.pdf/Divulgacao_IDEB2.0.1
.1.paraosite.pdf

MEC 

http://ideb.inep.gov.br/resultado/

SME/RJ
http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/exibeconteudo?article-id=3066949

Professora Regina Bizarro
_ Representante do Rioeduca na 5
CRE

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @rebiza

Facebook: 
http://facebook.com/rebiza

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 30/11/2012
<TÍTULO>
Cartas Para Mikael: Uma História Vivida em Sala de Aula

<TAGS>
Tags: 
5ªcre.

A professora Gisele de Oliveira Silva criou o projeto 
Cartas para Mikael: uma história vivida em sala de aula
 por acreditar que o aluno pode ser protagonista da sua própria história.

Gisele de Oliveira Silva é professora da rede municipal e amante da 
alfabetização. Atua em turmas do 2
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 ano na Escola Municipal 05.14.031 Cláudio Ignácio, localizada no bairro de 
Irajá.

[FOTO]

Sua vida é pautada no princípio de que 
uma prática discursiva como fenômeno de interlocução pretende potencializar a 
apropriação da linguagem
 e, por isso,
acredita que as possibilidades de leitura e escrita estendem-se além dos muros 
da escola. 

Ela criou um projeto chamado 
Cartas para Mikael: uma história vivida em sala de aula
, possibilitando
que a linguagem seja mais do que uma mera decodificação. Foi um gancho que 
surgiu
a partir da
necessidade de comunicação entre a turma e um aluno que se mudou para o estado 
do Pará.

Gênero Carta

Este projeto foi criado para que, além de conhecer outras culturas, os alunos 
pudessem fazer
contato com o aluno Mikael, hoje morando no
Estado do Pará, usando o gênero carta. Essa ação tem permitido aos alunos, e
à própria professora, momentos ricos de percepção da linguagem em contextos 
históricos, culturais e sociais diferentes, aproximando os participantes através
da comunicação escrita.

Além da escrita, o projeto envolve o conhecimento da cultura típica do Estado do
Pará, como
dança, comida, linguagem regional, artesanato etc.

[FOTO]

As diferenças regionais desse nosso país tão imenso se apresentaram ali, em 
minha sala de aula, através de uma simples pergunta: 
- Tia, o que é um picolé?
, relatou a professora quando da minha visita a
escola no
dia 30 de outubro.

Foi essa pergunta que a fez proporcionar uma grande av

entura de conhecimento sobre
o Pará através da escrita.
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[FOTO]

A professora faz parte do GEPPAN, Grupo de Pesquisa Professores Alfabetizadores 
Narradores, da UNIRIO. Ela participou, com este trabalho, do 
Congresso Internacional Cotidiano: Diálogos sobre Diálogos
 em agosto deste ano
na Universidade Federal Fluminense (UFF).

[FOTO]

Por intermédio
da professora Ana Paula Simões (GED/5
CRE), que teve
um olhar apurado para este trabalho, pude conhecer a professora Gisele numa 
visita à Escola Municipal 05.14.031 Cláudio Ignácio, conhecendo também seus 
alunos. 

Desse trabalho surgiu a oportunidade de uma entrevista concedida ao Portal 
Rioeduca.

Rioeduca/5
CRE: 
Professora, fale-nos em primeiro lugar, o que a levou criar este projeto para 
sua turma?

Prof.
 Gisele Silva:
 Pela possibilidade de meus alunos estarem em contato com a leitura e a escrita 
com significado.

Rioeduca/5
CRE: 
Quais foram seus objetivos?

Prof.
 Gisele Silva:
 Aprimorar a leitura e a escrita dos meus alunos; desenvolver a autonomia e 
ampliação de conhecimentos sociais e culturais.

Rioeduca/5
CRE:
 Relate para nós qual sua ideia quando seu aluno lhe perguntou: 
- Tia, o que é um picolé?

Prof.
 Gisele Silva: 
Fiquei surpresa no primeiro momento. Depois percebi que poderia ser uma 
oportunidade de conhecermos uma cultura diferente da nossa, do Rio de Janeiro. 
Tudo isso pensado sempre para o desenvolvimento pleno dos alunos. 

Rioeduca/5
CRE:
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 Como se deu esse trabalho em relação a sua prática?

Prof.
 Gisele Silva:
 O trabalho está em andamento, minha prática é de estudo do cotidiano e a cada 
dia, ela se revigora através de muita pesquisa e relação com as crianças.

Rioeduca/5
CRE:
 O que possibilitou o gênero carta na prática da escrita significativa de seus 
alunos?

Prof.
 Gisele Silva:
 Tem possibilitado o desenvolvimento da leitura e da escrita das crianças, além 
do conhecimento de uma cultura geral e de noções de geografia e história e 
culturas outras.

Rioeduca/5
CRE:
 Fundamentado em quê você escolheu trabalhar com Vygostsky?

Prof.
 Gisele Silva:
 Interação, diálogo, e da relação recíproca do sujeito sócio histórico com o 
meio em que vive. 

Rioeduca/5
CRE:
 Quais
outros estudiosos você procurou
desenvolver este trabalho? Por quê?

Prof.
 Gisele Silva:
 Devido a minha participação no Grupo de Pesquisas, os estudos com o cotidiano e
sua imprevisibilidade que nos instiga a investigação da nossa própria prática e 
o ensino da leitura e escrita com sentido e significado reais. Além de Vygostky,
elenco também Ana Luzia B. Smolka, Geraldi, entre outros.

Rioeduca/5
CRE:
 Além da escrita, o que mais lhe impressionou em seus alunos em relação às 
possibilidades das diferentes culturas?

Prof.
 Gisele Silva:
 O quanto eles são totais protagonistas de todo o processo. Adquiriram senso de 
responsabilidade o que evidencia o respeito e o conhecimento da cultura do nosso
país.

Rioeduca/5
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CRE:
 O que a levou a participar com este projeto no Congresso Internacional Diálogos
sobre Diálogos?

Prof.
 Gisele Silva:
 Por ser um Congresso que prima pelo respeito e divulgação de um trabalho de 
qualidade realizado na/para e com as Classes Populares.

Rioeduca/5
CRE: 
O que mudou na sua turma após esse projeto?

Prof.
 Gisele Silva: 
Como já citei acima, o ser protagonista de nossa própria história é o que de 
mais importante nós, alunos e professora, estamos conquistando com esse Projeto.

Rioeduca/5
CRE: 
E na sua vida?

Prof.
 Gisele Silva:
 A oportunidade de aprender cada vez mais e ampliar nossos saberes e fazeres.

[FOTO]

A professora Gisele criou um blog
onde posta trabalhos realizados em sua sala de aula, além de artigos de sua 
autoria e de
autores da área educacional.

Conheça o 
Blog Emerge
, clicando no link 
http://gisele-emerge.blogspot.com.br/

Escolas e professores participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e/ou atividades que 
impactaram a aprendizagem de seus alunos.

Clique 
aqui
 para saber o e-mail do seu representante. 

Acompanhem e comentem nos blogs das Escolas da Rede Municipal de Educação da 
Cidade do Rio de Janeiro.
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Representante do Rioeduca na 5
CRE _ Professora
 Regina Bizarro

Twitter: @rebiza / Facebook: rebiza

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

[FOTO]

5ªcre
(268)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 04/09/2012
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<TÍTULO>
A 2ª CRE em Busca da Educação de Qualidade

<TAGS>
Tags: 
2ªcre.

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
 IDEB é uma avaliação criada pelo Governo Federal para medir a qualidade das 
escolas e redes de ensino. Nesta publicação, conheceremos mais duas escolas da 2
 CRE que se destacaram no IDEB.

Hoje falaremos sobre a E. M. Alberto Barth e a E. M. Sérgio Vieira de Mello que 
também superaram desafios e se destacaram no IDEB 2011, buscando uma educação de
qualidade.

A E. M. Alberto Barth está localizada no bairro do Flamengo e se destacou no 
IDEB 2011 conseguindo a nota 7.4. A professora Regina Célia Pimenta, diretora da
unidade escolar, respondeu algumas perguntas do portal Rioeduca, contando sobre 
a trajetória que levou a este desfecho de sucesso.

[FOTO]

Rioeduca: A
qual fator
pode ser atribuído o sucesso no IDEB? A escola criou alguma estratégia especial?

Diretora Regina Célia:
 A união, o desejo de fazer acontecer da grande maioria que foi sendo 
conquistada através de conversas, esclarecimentos, solicitações e notórios 
convites. Sem d
vida, tudo isso contribuiu, e muito, para o sucesso.

Rioeduca: Como a equipe da E. M.
 Alberto Barth se sente ao saber do bom desempenho da unidade escolar no Índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica 
 IDEB?

Diretora Regina Célia
: Não só a nossa equipe, mas também grande parte da comunidade se sente muito 
feliz e almejando melhorar mais e mais o desempenho de nossa Unidade Escolar.

[FOTO]

E. M. Sérgio Vieira de Mello
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A E. M. Sérgio Vieira de Mello, localizada no bairro do Leblon, tem à frente da 
direção a professora Catarina das Graças Barbosa. A unidade escolar também 
demonstrou bom resultado na avaliação do IDEB 2011, aumentando sua nota para 
7.0.

[FOTO]

Sabemos que para alcançar estes avanços, confirmados pela avaliação do IDEB, 
existe um empenho por parte da direção, professores e alunos.
 E para falar sobre isto, a diretora Catarina também respondeu as perguntas do 
portal Rioeduca.

Rioeduca: A qual fator pode ser atribuído
o sucesso no IDEB? A escola criou alguma estratégia especial?

Diretora Catarina
: O grupo de professores da escola é bem comprometido. As professoras do 5
 ano se empenharam em formular exercícios e simulados para aplicar a seus alunos
ao longo do ano. Professores de outras séries também contribuíram com suas 
sugestões. A análise constante dos resultados dos 
simulados da escola
 serviu de par
metros para novos desafios e, assim, no 
ltimo bimestre, já foi possível perceber o avanço significativo das turmas de 5
 ano.
 Cerca de 10 alunos nossos conseguiram ingressar no Colégio Pedro II.

[FOTO]

Rioeduca: Como a equipe da E. M. Sérgio Vieira de Mello se sente ao saber do bom
desempenho da unidade escolar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
 IDEB?

Diretora Catarina:
 Estamos muito felizes, com a autoestima elevadíssima e cientes de que o êxito é
de todos e que não seria possível sem a nossa união. Nossa certeza é de que não 
vamos nos acomodar com este resultado. Buscaremos índices ainda melhores.

[FOTO]

Parabéns a estas unidades escolares que superaram desafios e alcançaram bom 
desempenho no IDEB 2011. Sucesso a vocês! 

Conheça mais sobre o trabalho destas escolas visitando seus blogs
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E. M. Alberto Barth 

E. M. Sérgio Vieira de Mello

Professor, o portal Rioeduca é um espaço feito por e para professores. Participe
também! Entre em contato com o representante de sua CRE para divulgar o blog ou 
projetos desenvolvidos por sua escola.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Contato:

     Professora Renata Carvalho 
 Representante do Rioeduca, na 2
CRE

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet
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2ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 12/11/2012
<TÍTULO>
A Trilha Educativa “Rádio do Amanhã”

O projeto Bairro Educador da Rocinha, em parceria com a Escola Municipal 
Francisco de Paula Brito, realizou um projeto com os alunos da unidade escolar.
 Através dele,
os jovens puderam conhecer o ambiente de uma Rádio.

A gestora do n
cleo do Bairro Educador da Rocinha, Maria do Socorro Melo, entrou em contato com
o portal Rioeduca e contou um pouco sobre este trabalho que é realizado em 
parceria com algumas escolas da 2
CRE. Confira mais detalhes na entrevista abaixo:

Rioeduca: Conte-nos como é realizado o trabalho do Bairro Educador?

Maria do Socorro:
 O Bairro Educador tem como objetivo integrar e articular os potenciais 
educativos do bairro e da cidade (espaços, pessoas, instituições, serviços p
blicos, empresas, entre outros) às escolas.
O Projeto Político Pedagógico de cada escola é utilizado como principal 
referência para o trabalho. Através de suas atividades, busca
tanto promover o desenvolvimento integral dos estudantes, ampliando as 
oportunidades para sua educação integral,
como também
 despertar seu interesse no espaço escolar a partir da articulação e 
fortalecimento das redes locais.

O projeto investe na criação de oportunidades que possibilitem a integração 
entre a escola, os responsáveis e estudantes.
 Para tanto,
incentiva a circulação deles pela cidade
e busca a
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valorização da escola p
blica, com a intenção de transformar o Rio em uma Cidade Educadora. O projeto é 
desenvolvido em todas as 152 Escolas do Amanhã e outras 57 escolas municipais 
que estão no seu entorno. Ao todo, são 51 Bairros Educadores na cidade do Rio de
Janeiro.

Rioeduca: Como surgiu a ideia do projeto 
Trilha Educativa 
 Rádio do Amanhã
?

Maria do Socorro:
 A Trilha Educativa chamada Rádio do Amanhã teve início em agosto deste ano, 
quando a gestora de n
cleo do Bairro Educador Rocinha, Maria do Socorro Melo, e o gestor de Projetos, 
Leandro Lima, visitaram o parceiro Marcelo Santos, radialista da Rádio Globo. 
Nesse dia, já foram feitos os primeiros planejamentos para o desenvolvimento das
atividades.

[FOTO]

Rioeduca: O projeto trouxe a ampliação de horizontes, pois os alunos tiveram a 
oportunidade de conhecer novos ambientes. Como foi o desenvolvimento desta 
atividade?

Maria do Socorro:
 O primeiro momento com os estudantes do 5
 ano da Escola Municipal Francisco de Paula Brito, na Rocinha, foi a visita à 
Rádio Nacional no Centro do Rio.
Na rádio, eles
conheceram a história da rádio,
os espaços como os quadros históricos de antigos atores, os est
dios, o cenário onde eram realizadas as radionovelas e também participaram ao 
vivo do programa A Hora do Funk, com a presença do MC Junior.

Rioeduca: Quais desdobramentos aconteceram após a visita à Rádio Nacional?

Maria do Socorro:
 Após a visita à Rádio Nacional, os estudantes foram sensibilizados em sala de 
aula sobre a aula-passeio e convidados para participarem das oficinas que 
aconteceriam durante quatro semanas, sempre aos sábados, na Biblioteca Parque da
Rocinha. Os estudantes aprenderam como elaborar textos para rádio, viram como se
faz as edições e sonorização.
Como tarefa principal eles produziram um esquete e realizaram a gravação. Os 
alunos criaram uma história sobre uma menina que, bem jovem, teve uma difícil 
decisão sobre o uso de drogas.
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[FOTO]

Rioeduca: Como foi realizada a culmin
ncia do projeto?

Maria do Socorro:
 A Trilha encerrou dia 20 de outubro de 2012, com uma apresentação para os 
estudantes e, no final, a exibição do esquete com slides das fotos realizadas 
durante as aulas. Marcelo Santos, que ministrou as atividades da Trilha fez um 
discurso emocionado. 
Vocês devem aproveitar todas as oportunidades boas, pois vão surgir muitas e 
tenho certeza que vocês só terão a ganhar.
 Os estudantes gostaram muito do resultado final e
pediram que fosse dada continuidade as atividades.

[FOTO]

Parabéns ao Bairro Educador da Rocinha por oportunizar aos jovens atividades que
promovam o protagonismo juvenil e a educação para a cidadania.

Quer conhecer mais sobre este trabalho? Visite o blog do Bairro Educador!

http://www.bairroeducador.blogspot.com.br/

Professor, o portal Rioeduca é um espaço feito por e para professores. Participe
também! Entre em contato com o 
representante
 de sua CRE para divulgar o blog ou projetos desenvolvidos por sua escola.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Contato:

     Professora Renata Carvalho 
 Professora da rede e representante do Rioeduca, na 2
CRE

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet

Página 3782



RIOEDUCA 2

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 16/08/2012
<TÍTULO>
Professora por Vocação 

<TAGS>
Tags: 
7ª cre.

Carolina Albuquerque é professora de Inglês da rede municipal de ensino desde 
março. No entanto, já atuava anteriormente em escolas e cursos particulares. Sua
vocação para ser professora vem da inf
ncia, quando uma das suas brincadeiras favoritas era brincar de escolinha.

[FOTO]
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A professora Carolina Albuquerque trabalha atualmente em duas escolas da rede: 
E. M. Embaixador Dias Carneiro, com turmas de 6
, 7
 e 8
 anos e na
 E.M. Avertano Rocha, com turmas do primeiro segmento do Ensino Fundamental. Em 
entrevista ao Rioeduca, ela contou que em 2005, logo após o nascimento de sua
filha, conversou com sua mãe e disse que tinha vontade mesmo de ser professora, 
que se sentia incompleta na área do Direito, onde se formou inicialmente. 

Sobre a vocação para o magistério, Carolina lembra dos tempos de inf
ncia e relata que havia uma biblioteca no prédio em que
 morava e
que ela 
e alguns amigos gostavam de preparar aulas e ensinar as crianças mais novas. 
Sempre gostei muito da língua portuguesa, porém aos 17 anos optei por fazer 
vestibular para Direito por ser uma carreira que eu admiro e poderia utilizar o 
Português de que tanto gosto.

Segundo a professora, o que
 realmente gostava era de passar
 um pouco do seu conhecimento a outras pessoas e assim contribuir e acrescentar.
Antes, já havia dado aulas particulares de Língua Portuguesa e de matemática, 
preparando uma aluna para o concurso do Colégio Militar. Seguindo o conselho da 
mãe, Carolina se licenciou então
em Letras 
 Português/Inglês.

[FOTO]

Continuando a entrevista, o Rioeduca perguntou:

Como faz o planejamento das suas aulas? Quais os recursos pedagógicos que 
costuma utilizar?
 Como utiliza as novas tecnologias em suas aulas? 

Tenho um cronograma em um caderno com o que pretendo fazer em cada dia. Planejo 
minhas aulas utilizando muito a internet e os sites da Educopedia e da Learning 
Factory. Como sou professora de Inglês tenho muitos recursos disponíveis para o 
ensino da língua na internet. Procuro mostrar a real aplicabilidade da língua 
inglesa para eles, levando m
sicas e até poemas de escritores da literatura americana como Edgar Allan Poe. 
Criei um grupo no Facebook intitulado 
Grupo de Inglês Embaixador Dias Carneiro
. Lá, posto videoclipes, poemas, pensamentos, reportagens e links de sites de 
ensino da língua inglesa. 

Quais as 
ltimas mudanças significativas positivas que vê na Educação Carioca? 
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A implementação de recursos tecnológicos tanto nas salas de aula quanto a 
criação do site Educopedia é uma mudança necessária devido a nossa realidade e a
globalização. O fim da aprovação automática também é outra mudança significativa
para a Educação. O aluno precisa sentir que terá uma punição caso ele não 
acompanhe a disciplina e a conduta escolar. Precisa saber que tem que estudar e 
aí fazer a parte dele para alcançar os resultados. Não adianta passar a mão na 
cabeça deles, pois a vida não é assim. Nós, enquanto adultos, se não 
desempenharmos bem nossa função em nosso emprego, não somos dispensados?

Qual o maior desafio que enfrenta/enfrentou enquanto professora? Como costuma 
lidar com esses desafios? Como tem sido sua experiência como professora da rede 
municipal? 

Minha experiência tem sido por demais proveitosa. Cada dia aprendo um pouco mais
com meus alunos. Aprendo a ser paciente, a saber ouvir, bem como a dar limites 
muitas vezes.
 Há dias que é muito difícil, muito desgastante, onde perco a paciência mesmo! 
Porém, a realidade de muitos deles é dura. Crianças e adolescentes que passam e 
vivem situações inimagináveis para alguns de nós. Não justifica, mas explica um 
mau comportamento, uma agressividade maior por parte de algum aluno. É aí que 
tento ter jogo de cintura. Enfrento desafios todos os dias. Manter uma turma de 
crianças e adolescentes controlada e convivendo pacificamente em uma sala é 
complicado. Citando um exemplo: tenho uma aluna que tinha mania de bater nos 
meninos. Toda aula algum deles reclamava que havia apanhado dela. Parei a aula e
a chamei para conversar do lado de fora da sala. Disse-lhe que não é só
 por que ela é menina pode ficar batendo nos garotos, pois uma hora um deles vai
se irritar e acabar revidando. Perguntei se ela achava certo homem que agride 
mulher. Claro que ela disse que não. E falei a ela: pois você está fazendo o 
mesmo com eles! Até agora, não recebi mais reclamação de ninguém apanhando 
dela...

Ao expor sua opinião em uma rede social, há alguns dias atrás, gerando quase 300
comentários, dizendo que ... 
professor tem que saber lidar com situações, ter jogo de cintura, ser mediador, 
apaziguar 
nimos... EDUCAR,
além de ensinar. A educação não vem só de casa, não, como muitos dizem...
 Qual seria o papel efetivamente dos responsáveis na educação/ensino dos filhos 
na escola? E dos professores? 

Educar é difícil e dá muito trabalho. E isso quando se trata de nossos próprios 
filhos. Imagina participar da educação de crianças que não são nossos filhos? É 
uma tarefa dura, árdua e que gera uma responsabilidade dobrada. Nos dias atuais,
muitos pais e mães passam o dia fora de casa trabalhando, e muitas crianças 
acabam ficando sozinhas em casa ou com irmãos/irmãs mais velhos. Ao chegar à 
escola, vão querer procurar chamar atenção, pois não a tem dentro de casa. 
Procuro olhar para os meus alunos como indivíduos 
nicos que são, e não como apenas mais um n
mero na chamada. São 40, 50 pessoas dentro de uma sala, com personalidades 
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diferentes, histórias de vida diferentes tendo que conviver uns com os outros da
maneira mais harmônica possível, durante 4 horas e meia, 5 dias na semana. E eu 
estou inserida nesse meio. Acho que seria hipocrisia da minha parte apenas estar
ali para ensinar. Presenciar uma má conduta e me calar, por ser a educação, 
apenas dever da família. Por isso, acredito que a família em conjunto com a 
escola deve educar, sim. Não acho válido esse jogo de empurra-empurra: a escola 
diz que educar é dever da família, e a família diz que a educação é obrigação da
escola. Tanto as famílias quanto a escola devem estar em sintonia para que o 
prejudicado não seja nossos alunos. Realmente, muitos alunos não recebem 
qualquer tipo de orientação da família. Aí é que a escola deveria ter um papel 
reforçado, não só com o trabalho dos professores, mas de psicólogos e 
psicopedagogos. Do contrário, enquanto os dois lados quiserem lavar suas mãos e 
nada fazer, crianças e adolescentes crescem sem qualquer tipo de orientação, 
achando que podem fazer o que querem, na hora que querem, falar da maneira que 
quiserem, achando que são donos do mundo. 

O que considera importante para o professor ser bem sucedido e realizado em sua 
profissão? 

Assim como em toda e qualquer profissão, um professor precisa de reconhecimento.
Precisa ser valorizado. Precisa de apoio e suporte de seus superiores para 
desempenhar bem sua função. Precisa de locais adequadas para trabalhar. Precisa 
ser respeitado. Precisa de bons salários para se sentir estimulado e 
recompensado pelo que faz. Isso tanto na rede p
blica quanto na privada. Hoje em dia ouço dizer que para ser professor, é só por
vocação, já que o salário não compensa. Um professor para conseguir pagar suas 
contas no final do mês e ter o mínimo desejável acaba trabalhando muito mais que
40 horas semanais, como é de regra. Professor trabalha, além de tudo, em casa, 
preparando aula, formulando provas e corrigindo-as. E aí me pergunto: será que 
decidi ser professora por vocação mesmo? Sim, foi. Quando escolhi essa profissão
sabia de todos os contras que ela tem. Sabia do salário baixo, fazia uma ideia 
de como era o comportamento dos alunos... Todos que permanecem como professores 
são por que realmente amam o que fazem. Ninguém aguentaria passar por tudo isso 
sem amar muito. Sem ter vocação. Só que isso não significa aceitar ser 
desvalorizado, desmerecido ou desrespeitado. Já disse uma vez e volto a repetir:
na minha opinião, quem deveria ter o maior salário de um país deveriam ser as 
professoras de ensino fundamental I. Aquelas que nos ensinaram, a todos, a ler e
escrever. Que nos ensinaram que devemos emprestar nossos brinquedos aos colegas.
Que não devemos fazer fofoca do colega. Que não se resolve as coisas brigando...
Que nos educaram também! 

Pensando em futuro, como vê e o que espera da Educação?

Procuro me manter otimista e acreditar que teremos uma Educação exemplar a ser 
seguida em muitos países. Ideias existem aos montes, as melhores possíveis. 
Precisa-se é adaptá-las á realidade não só carioca, mas brasileira. Precisamos 
de ordem e método. Nossos professores são guerreiros. Escolheram essa profissão 
por amor, sim. Muitos são especializados, possuem pós-graduação, mestrado, 
doutorado, certificados internacionais. Nossos professores não são acomodados. 
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Porém não são incentivados e estimulados. Hoje parece que o professor carrega a 
culpa de tudo de ruim que acontece. E já que isso acontece e ele não é 
valorizado, vira um círculo vicioso. Não adianta tampar o sol com a peneira. Os 
n
meros hoje não refletem a realidade. O nível dos alunos ainda está muito baixo. 
O desenvolvimento dos professores, a meu ver, é uma das condições para o 
desenvolvimento de uma escola. Não adianta fazer reformas, inovações, aplicar 
toda tecnologia disponível no mundo em sala de aula sem investir na mão de obra 
primordial que fará com que
 tudo se encaixe e progrida: o professor.

[FOTO]

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

     E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

     RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: 
QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca.mstech.com.br/sobrenos.php

Roberta Vitagliano

robertavitagliano@rioeduca.net

twitter: @robertacarmina

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 30/10/2012
<TÍTULO>
Professora Embaixadora da Educopédia, com Muito Orgulho!

<TAGS>
Tags: 
2ªcre.
Viviane Ardilha de Lacerda Correa é professora da rede municipal há 20 anos e 
nos 
ltimos 10 anos está trabalhando na Escola Municipal Pedro Américo localizada em 
Jacarepaguá e que pertence a 7
 CRE (Coordenadoria Regional de Educação). Formada em Letras ( 
Literatura/Português) adora
 sua profissão e tecnologia. Desta forma, não poderia deixar de ser a professora
embaixadora da Educopédia na sua escola, com muito orgulho!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
É o futuro chegando, de fato, em nossa rede, com cada uma das NOVAS TECNOLOGIAS 
sendo bem implantadas, os alunos cada vez mais estimulados à APRENDIZAGEM, 
melhorando o desempenho escolar.
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[FOTO]
Os Embaixadores são alunos e professores da Secretaria Municipal de Educação do 
Rio de Janeiro que atuam como divulgadores das ações da Subsecretaria de Novas 
Tecnologias em suas escolas. A equipe é composta por alunos do do Ensino 
Fundamental e professores regentes da SME-RJ, selecionados para representarem 
suas escolas, dinamizando o trabalho da Educopédia com os outros professores, 
alunos, amigos e toda a comunidade escolar
.

     http://www.rioeduca.net/sobrenos.php

[FOTO]

 x

2ªcre
(192)

Página 3789



RIOEDUCA 2
<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 07/11/2012
<TÍTULO>
Descomplicando a Matemática: Educopédia, meus Vídeos e Eu! 

<TAGS>
Tags: 
2ªcre.

Matemática é uma ciência que não se pode definir em poucas palavras.Ela provoca 
sentimentos antagônicos nos alunos: uns a temem profundamente, outros se 
apaixonam perdidamente! Rafael Rodrigues Procopio é professor de Matemática da 
Escola Municipal Rosa da Fonseca. Ele também produz vídeos para as aulas de 
Matemática da Educopédia.Seus vídeos tornam as aulas mais atrativas e os alunos 
têm encontrado na Internet uma alternativa para aprender, 
tirar d
vidas e melhorar o desempenho na escola.

[FOTO]

Hoje o Rioeduca entrevista um professor que enfrenta o desafio de descomplicar a
Matemática para os alunos mais resistentes à disciplina. Ele afirma: 
É possível se encantar com a Arte do Pensamento Matemático!

Confira a entrevista:

Rioeduca: Como você define 
Lecionar Matemática
?

Rafael: Lecionar Matemática é ensinar a um indivíduo o poder do raciocínio 
lógico e dedutivo.

É prepará-lo para a viagem mais emocionante que se pode fazer: a do 
conhecimento.

Sem a Matemática nenhuma inovação tecnológica seria possível. Graças à Rainha 
das Ciências podemos usufruir das muitas facilidades da vida moderna, portanto, 
mostrar ao aluno esse poder da Matemática é algo gratificante!

Poucos são aqueles que gostam, mas todos devem ter acesso à arte do pensamento 
matemático.
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Rioeduca: Como surgiu a ideia de publicar vídeos de Matemática?

Rafael: Eu comecei a fazer vídeos para o Canal Matemática Rio, do YouTube, (
[VÍDEO]
http://www.youtube.com/matematicario
) sem muitas pretensões, apenas com uma grande vontade de divulgar o 
conhecimento matemático na rede mundial de computadores.

Foi então que comecei a perceber que as pessoas se interessavam pelos vídeos e 
até mesmo o Subsecretário de Novas Tecnologias Educacionais, Rafael Parente, 
assistiu a alguns e gostou bastante.

Fui convidado posteriormente por ele para fazer esse trabalho na Educopédia, 
onde meus vídeos poderiam ser usados para ensinar de fato aos alunos de toda 
nossa Rede!

Rioeduca: Como os alunos se beneficiam dos vídeos postados na Internet e na 
Educopédia?

Rafael: Sempre recomendo que meus alunos assistam aos vídeos pela internet, pois
ali, enquanto eles
 assistem, não há as distrações da sala de aula e conseguem prestar atenção ao 
assunto adequadamente, o que gera um melhor aprendizado.

Diversos alunos já vieram até mim dizendo que tiraram suas d
vidas pela internet e, com isso, saíram-se melhor nas avaliações.

Com a Educopédia não é diferente, as aulas são mais interessantes, atrativas e o
recurso dos vídeos é muito bom!

[FOTO]

Rioeduca: Quais foram as suas maiores dificuldades na implantação do projeto?

Rafael: No início havia pouca ou nenhuma disponibilidade de internet e de 
equipamentos, algo que já foi resolvido.

Hoje em dia posso dar aulas usando meu laptop, o projetor da minha sala de aula 
e também a internet da escola, o que facilita muito o uso das novas tecnologias,
como a própria Educopédia.

Atualmente a 
nica fronteira é a criatividade.

Rioeduca: Por que decidiu compartilhar sua ideia?

Rafael: Porque o conhecimento deve ser algo ao alcance de todos e também deve 
ser divulgado.
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Geralmente,
buscamos por alguma informação sem saber onde encontrá-la e, muitas vezes, essa 
informação que precisamos encontra-se num só lugar, então eu quero difundir o 
conhecimento matemático e poder compartilhá-lo com o maior n
mero de pessoas possível, para que o Brasil consiga um dia alavancar os índices 
da Educação Básica, principalmente na área científica, que é o maior entrave da 
nossa educação.

Rioeduca: Você tem mais algum projeto inovador à vista?

Rafael: Além do Canal Matemática Rio, eu produzo também alguns filmes em formato
de curta metragem com alguns dos meus alunos da Escola Municipal Rosa da 
Fonseca.

Os vídeos podem ser acessados pelo link 
[VÍDEO]
http://www.youtube.com/emrfonseca

 e isto faz parte do Projeto Cineclube nas Escolas.

Há ainda uma vasta gama de possibilidades dentro da área audiovisual para a 
Educação a ser explorada. Aos poucos eu vou navegando pelo meio desses novos 
recursos os resultados, até agora, vêm sendo os melhores possíveis!

O Rioeduca parabeniza o trabalho do Professor Rafael Procopio!

Clique na imagem abaixo e Curta Matemática Rio no Facebook:

[FOTO]

Participe também deste espaço!

Procure o representante da sua CRE e compartilhe suas experiências em Sala de 
Aula.

Professora Neilda Silva

neildasilva@rioeduca.net

Twitter: Prof_Neilda

[FOTO]
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2ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 01/08/2012
<TÍTULO>
Pé de Vento - O Aliado da Alfabetização

<TAGS>
Tags: 
educopédia, pédevento, capacitação.
[VÍDEO]

Com duas novas versões, a offline e a versão 2, o Pé de Vento é um aliado para o
professor nesse momento em que a rede assina o Pacto pela Alfabetização

Lançado no início do ano passado, o programa Pé de Vento foi testado e 
apresentou bons resultados em muitas escolas.

Os coordenadores do Programa acreditam que a versão offline atenderá um maior n
mero de escolas que ainda possuem dificuldades de conexão, e a segunda versão 
promoverá a continuidade ao processo de alfatização firmado no pacto.
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Sabemos que a alfabetização é o primeiro passo para diminuir a desigualdade e, 
por isso, acreditamos que a rede SME e seus professores alfabetizadores de 
excelência utilizarão de todos os meios e métodos possíveis para que a criança 
se alfabetize já no primeiro ano e que, em casos de maior dificuldade, tenhamos 
até o terceiro ano escolar para fazê-lo.

Se você ainda não conhece o Pé de Vento, assista ao vídeo inaugural do Pé de 
Vento e leia muitos outros depoimentos já postados no Rioeduca e por educadores.
Certamente voê também vai querer embarcar com a sua turma nessa viagem!

Algumas experiências com o Pé de Vento postadas no Rioeduca

Andrea Ramal, consultora educacional do Bom Dia Rio fala sobre o Pé de Vento em 
seu quadro semanal

[FOTO]
tweet

educopédia
(86)

capacitação
(52)
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pédevento
(12)

<COMENTÁRIOS>

Nossa, que linda a apresentação.  Alfabetização é uma Odisséia. Beijos.
Postado por 
Gemma
 em 30/01/2011 09:42

Muito interessante a apresentação do vídeo!
Postado por 
Renata
 em 30/01/2011 10:01

Nossa! Que lindo! Odissediando na alfabetização. Maravilhosa ideia. Fantástica. 
Fiquei emocionada e feliz por fazer parte deste processo. Parabéns ao RIO EDUCA
Postado por 
Regina Bizarro
 em 30/01/2011 10:08

Que lindo! Que apresentação maravilhosa! Parabéns Lilian e Cynthia e a outros 
que, por ventura, participaram dessa produção. Estou até emocionada, pois também
faço parte desse processo. Estamos todos de parabéns, mas a vencedora principal 
é a Alfabetização!
Postado por 
Regina Bizarro
 em 30/01/2011 10:14

Qual será a novidade que vem por aí???
Postado por 
Janaina
 em 30/01/2011 10:31

Also sprach Zarathustra, Assim falava Zaratustra, de Straus. Nada melhor! 
Parabéns!
Postado por 
JORGE, O DA VIRIATO
 em 30/01/2011 10:43

A apresentação impressiona pela determinação, aguardamos agora os resultados. 
Mas a iniciativa já é um bom começo. Sucesso.
Postado por 
Gustavo Bueno
 em 30/01/2011 12:02

Fantástico, emocionante, Odissediando na alfabetização. Maravilhosa ideia. Vcs 
estão de Parabéns!!!!! Aguardo o embarque nessa viagem revolucionária. Um grande
abraço!
Marise
Postado por 
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Marise
 em 30/01/2011 18:11

Noooooooooooooooooooooooossa
Fiquei até arrepiada aqui...
E muito ansiosa para ver acontecendo!
Postado por 
Bárbara Raia
 em 08/02/2011 21:56

Simplesmente tudo! É emocionante ver um vídeo como esse que reflete o 
profissionalismo e dedicação das pessoas envolvidas...e foi só um tira gosto! 
Assistindo ao vídeo, várias coisas perpassaram pela minha mente e relacionadas 
ao que já vivi com alfabetização. Partindo daí, fui tentando atrelar essas 
'vivências' com a ideia do 'Pé de Vento'. Parei...e pensei: Onde estava ' Pé de 
Vento'? Pois  vislumbrei vários momentos em sala de aula em que poderia ter 
utilizado esse recurso! Depois, eu mesma me respondi: 'Pé de Vento' estava pelos
campos oníricos , flutuando pelas cabecinhas pensantes de certos amigos 
professores. Puf! Nasceu! Viva! E todo nascimento é uma vitória! Parabéns!
Postado por 
Gabriela
 em 09/02/2011 00:38

NOSSA ADOREI, PARABÉNS!!! FICAREI NA EXPECTATIVA PARA O COMEÇO. SE TODOS 
TRABALHAREM COM PAIXÃO, COM AMOR E POR AMOR O TRABALHO ACONTECERÁ. PARABÉNS AO 
RIOEDUCA E A TODOS OS PROFESSORES DA REDE QUE FAZEM PARTE DESSE PROCESSO.
Postado por 
MONICA BONYTONA
 em 09/02/2011 20:21

Linda  apresentação! Esse trabalho será muito bem vindo para os professores 
alfabetizadores! Parabéns à equipe Rio Educa!
Postado por 
Sarita
 em 09/02/2011 22:25

Confesso que fiquei emocionado ao assistir esse vídeo.Parabéns a todos 
envolvidos no Projeto Educopédia. Sabe aquelas iniciativas revolucionárias que 
oferecem uma perspectiva para que os educadores possam aprimorar seu trabalho em
sala de aula! Fiquei com inveja dos professores do Rio de Janeiro, mas feliz em 
poder desfrutar on line do trabalho que está sendo desenvolvido. Servem para dar
aquela motivação, abrem caminhos e apontam horizontes. Continuem assim...estamos
torcendo pelo sucesso da proposta.
Postado por 
Ediberto
 em 10/02/2011 09:45

Revolução é o momento que estamos vivendo na SME RJ. Transformar projeto 
inovadores em ações é o que faz a diferença. Nada mais são palavras ao vento, a 
partir de agora a Evolução acontece! Parabéns, vcs são maravilhosos! e viva o 
futuro...
Postado por 
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Claudia de Moraes Nascimento
 em 10/02/2011 19:39

Nossa! Vai ficar bem legal!! Ansiosa para usar na escola e em casa...minha filha
está na alfabetização!
Postado por 
RobertaCarmina
 em 12/02/2011 12:24

Muito interessante mesmo! Parabés à equipe!
Postado por 
Marcelo Fernandes
 em 22/02/2011 20:06

Parabéns Lilian !Adorei o vídeo. Concordo plenamente, que a alfabetização deva 
ser feita no primeiro ano.E hoje, com ajuda das novas tecnologias, fica mais 
fácil e atrativo. Utilizo o Pé de Vento  em minhas aulas...os alunos adoram. Com
certeza, com comprometimento e dedicação chegaremos lá.Bjs.Muita Luz!
Postado por 
Maria Delfina
 em 01/08/2012 21:37

Neste vídeo vi cartilhas e teóricos que fizeram parte da minha jornada como 
alfabetizadorta.Entrei na PCRJ em 1978 e alfabetizei até 1995 quando passei a 
exercer outra função.Graças a Deus consegui alfabetizar muitos alunos que já 
estavam há  5 anos ou mais  na 1a série sem conseguir aprender a ler. Com o 
advento do Pé de vento alfabetizar será tudo de bom.Amei o 
vídeo.Parabéns!!!!!!!!!!!!
Postado por 
Fatima Lucia Braga
 em 02/08/2012 00:07

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\rioeduca 
2\rioeducanet2013.txt
************************************************************************
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 09/01/2013
<TÍTULO>

 Aprender e Ensinar é uma Arte! (Post transf. blog Professor) 

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.

A professora Joelma Rangel
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, 

da Escola Municipal Pracinha João da Silva
, 

esteve regendo uma turma do Projeto Autonomia Carioca em 2012.

Jô Rangel, como é conhecida, concedeu uma entrevista ao Rioeduca em que fala, já
com saudades, dos alunos, dos desafios e das conquistas!

[FOTO]

O Autonomia Carioca é resultado de uma parceria entre a Fundação Roberto Marinho
e a Prefeitura do Rio de Janeiro.

Em dezembro de 2012
,

1

4 mil alunos desse programa participaram de uma grande festa de formatura no 
HSBC Arena, na Barra da Tijuca. Os estudantes celebraram a conclusão do Ensino 
Fundamental. 

Foi a terceira formatura realizada pelo Autonomia Carioca, implantado nas 
escolas da Rede Municipal em 2010. 

No total, 29.645 estudantes foram formados pelo programa, que tem como objetivo 
corrigir a defasagem idade/ano escolar dos alunos.

A professora Joelma Ventura Rangel esteve regendo a turma do projeto Autonomia 
Carioca na Escola Municipal Pracinha João da Silva.

Em entrevista ao Rioeduca, a professora fala de seus desafios e alegrias vividos
em 2012 frente à turma de Aceleração 3:

[FOTO]

Rioeduca:

 Quantos tempo você tem de magistério?

Jô Rangel
: 20 anos

Rioeduca:

Qual é sua maior alegria nessa profissão?

Jô Rangel:
 Conseguir ver a mudança positiva, mesmo que mínima, em cada aluno meu a cada 
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ano letivo.

Rioeduca:
 Qual foi seu maior desafio em 2012?

Jô Rangel:
 Leciono também no PEJA (Projeto de Educação para Jovens e Adultos), mas com 
certeza, o Autonomia Carioca - Aceleração 3 foi meu maior desafio até agora. E 
considero que venci esse desafio!

Rioeduca: 

Você faz uso de novas tecnologias para aperfeiçoar seu trabalho em sala de aula?

Jô Rangel: 
Faço. Gosto muito de utilizar vídeos, imagens em Power Point e pesquiso muitas 
novidades na Internet. Procuro me comunicar com os alunos através das redes 
sociais e tenho um blog com as atividades que desenvolvo com as turmas. 

O trabalho fica bem mais estimulante para os alunos quando utilizamos as novas 
tecnologias, afinal, essa é a 
praia
 deles.

Rioeduca:

Conhece a Educopédia? Usa com sua turma?

Jô Rangel: 
Conheço sim e uso. Quando encontro dificuldades para acessar na escola, eu

acesso a Educopédia em minha casa, baixo as aulas no meu pendrive e aí passo 
para os alunos na sala de aula.

Rioeduca:
 Se não fosse professora, você seria...

Jô Rangel:
 Artista plástica.

Rioeduca: 

Qual é o seu maior sonho, como professora?

Jô Rangel:
 Ver o governo e a sociedade valorizando de verdade o professor.

     Nós, professores, fazemos pequenos 
milagres a cada dia! A minha maior satisfação é reencontrar ex-alunos e vê-los 
bem encaminhados, trabalhando, tendo sucesso em suas profissões e tendo, no 
coração, ainda, um carinho especial por mim e uma boa lembrança de minhas aulas.
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Isso é bom demais!

Rioeduca:
 Quais são seus planos para 2013?

Jô Rangel:
 Já fiz muitos planos na vida. Chegava a ter crises de ansiedade! Descobri que 
sofrer por antecipação faz muito mal à sa
de, portanto, agora deixo a vida me levar. 

Só quero pensar em 2013, em 2013. Dia 1 de fevereiro!! (risos)

Eu posso dizer que faria tudo de novo!

Valeu a pena todo o trabalho, toda a dedicação e esforço (meu e dos alunos). 

Durante esse ano, construímos muito mais do que uma relação de 
professora/alunos... 

Creio que fiz muitos amigos nessa turminha!
 (...)
 Jô Rangel

O Rioeduca deseja muito sucesso, em 2013, para a professora Jô Rangel e para 
todos os professores da Prefeitura do Rio de Janeiro!

Você, professor, que deseja neste ano compartilhar suas ações, entre em contato 
com o representante da sua CRE no Rioeduca.

Clique aqui!

Meus Contatos:

neildasilva@rioeduca.net

Twitter: Prof_Neilda

Facebook: neildahm@hotmail.com

[FOTO]
tweet
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8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns Joelma!!! Sinto muito orgulho de poder contar com você lá na Antônio 
Austregésilo. BJS!!!
Postado por 
Marcia Cristina Dias Vaz
 em 09/01/2013 17:05

Realizar o trabalho de coração aberto e com comprometimento é a certeza para se 
colher bons frutos. Parabéns a todos! Parabéns, Pracinha! Éééééé da oitava!!!
Postado por 
Jô Cruz
 em 09/01/2013 19:39

Parabéns, JÔ!!!  Linda entrevista!!!  BJs...
Postado por 
Viviane LazariniGuimarães
 em 10/01/2013 10:44

Parabéns Professora Joelma Rangel pelo seu trabalho, e a  Escola Municipal 
Pracinha João da Silva que continue valorizando o profissional que se destaca. 
Muita força e garra sempre Professora.
Postado por 
Helena (bytroia)
 em 18/01/2013 01:31

Esqueci no relato acima de Parabenizar Neilda Silva pela postagem..O professor 
deve ser valorizado na sua individualidade também....Adoro matérias enaltecendo 

Página 3801



RIOEDUCA 2
não só equipe mas o trabalho individual de cada um. Muito bom!
Postado por 
Helena(bytroia)
 em 18/01/2013 01:33
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 14/01/2013
<TÍTULO>
Mostra Pedagógica da Extensão Escolar

<TAGS>
Tags: 
espaço de extensão escolar.

No mês de outubro, os Espaços de Extensão Escolar participaram da Mostra 
Pedagógica da Extensão Escolar realizada no Teatro Carlos Gomes. 

Foram apresentados
belíssimos trabalhos realizados durante o
ano de 2012.

Com a participação de alunos, professores, chefes dos Espaços de Extensão 
Escolar e representantes das Coordenadorias Regionais de Educação, a Mostra 
Pedagógica reuniu
várias atividades como: exposição de artes visuais no hall de entrada do teatro,
apresentação de coreografias ao longo de toda manhã, peças teatrais e 
apresentações musicais no horário da tarde.

Na abertura do evento, a coorde

nadora da Extensividade Denise Palha falou rapidamente, parabenizando os Espaços
de Extensão pelo trabalho já realizado e valorizando a import
ncia da Mostra Pedagógica como um fechamento das atividades no ano.

No hall de entrada do Teatro Carlos Gomes, o p
blico pôde apreciar uma exposição de trabalhos plásticos produzidos nos Espaços 
de Extensão Escolar.
 Dentre eles,
citam-se:

 Pinturas em tela do Polo de Educação pelo Trabalho Arthur da Costa e Silva e o 
N
cleo de Arte Silveira Sampaio;

 Esculturas em barro 
 Arte vitalina do Polo de Educação pelo Trabalho Cardeal C
mara;
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 Esculturas com material reciclável da oficina de arte contempor
nea com o tema 
Salve a Floresta
, do N
cleo de Arte Grande Otelo e figuras de mulher, do N
cleo de Arte Leblon;

 Esculturas em papel marchê e adereços do N
cleo de Arte Avenida dos Desfiles

 Máscaras feitas em papel machê do Polo de Educação pelo Trabalho Mário Cláudio,
além de máscara africanas do Polo de Educação pelo Trabalho Telêmaco;

 Vestidos de noiva produzidos no N
cleo de Arte Nise da Silveira com material reciclável;

[FOTO]

[FOTO]

No início da manhã, uma belíssima apresentação produzida pelas professoras do N
cleo de Arte Leblon 
 Amores de Jorge, abriu as coreografias
com a apresentação de diferentes estilos como sapateado e balé.
 Homenagearam, ainda, os centenários de Luiz Gonzaga e do filme 
Dançando na Chuva
.

[FOTO]

 tarde, o professor Flávio Augusto Mota, do N
cleo de Arte Leblon, encenou uma homenagem à Jorge Amado: 
Homens da Bahia
. Logo após, alunos de diferentes Espaços de Extensão Escolar apresentaram, no 
palco, variados textos teatrais.

[FOTO]

Para finalizar a Mostra Pedagógica da Extensão Escolar, ocorreram algumas 
apresentações de m
sica, realizadas sob a orientação dos professores. Instrumentos, como violões, 
flautas, entre outros compuseram as apresentações. Esteve presente também um 
belíssimo coral com a participação dos alunos do Polo de Educação pelo Trabalho 
José do Patrocínio.

Representante do Rioeduca na E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos

     Contatos: krisnasantos@rioeduca.net
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     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 01/02/2013
<TÍTULO>
Projeto Cuidando da Natureza, Eu Cuido de Todos
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<TAGS>
Tags: 
5ªcre, projetos.

A Creche Municipal Jeciá de Freitas Ferreira desenvolveu, em 2012, o projeto 
Cuidando da Natureza, Eu Cuido de Todos
, vivenciando a alegria da estação Primavera, a presença multicolorida das 
flores e o cuidado com os animais.

A Creche Municipal 05.14.602 Jeciá de Freitas Ferreira está localizada na Praça 
Nossa Senhora da Apresentação, 298, no bairro de Irajá, próximo à Igreja Nossa 
Senhora da Apresentação, uma das igrejas mais antigas do Rio de Janeiro, datada 
de 1613.

Sua equipe desenvolveu, em 2012, o projeto 
Cuidando da Natureza, Eu Cuido de Todos,
 dando continuidade ao subprojeto 
Fazer o Bem Faz Bem
 e realizando atividades envolvendo a natureza, especificamente as plantas e os 
animais. Foram momentos de prazer e descontração em que as crianças se alegraram
ao
contemplarem as maravilhas dessa estação do ano e o bem-estar que a convivência 
com
a natureza proporciona. 

[FOTO]

TEMAS ABORDADOS

ANIMAIS: Como nascem, crescem, reproduzem-se e morrem? Sua utilidade.

SOLO: O que é solo? Alguns tipos de solo (areia, barro, argila, etc.). Poluição 
do solo e consequências.

PLANTAS: Como crescem? Sua utilidade. Plantas que utilizamos na alimentação. 
Plantas medicinais.

[FOTO]

OBJETIVOS GERAIS

Investir na mudança e transformação do pensamento, visando uma qualidade de vida
que se relacione com a preservação da natureza;

Adotar postura crítica, dentro e fora da escola

, que vise interações construtivas com o meio ambiente;
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Valorizar a diversidade ambiental;

Identificar-se como parte integrante (e importante) na formação do meio 
ambiente;

Desenvolver valores e atitudes de respeito com a natureza;

Conscientizar a criança da import
ncia das plantas, dos animais e da natureza, mesmo no ambiente urbano; 

Conhecer o desenvolvimento das plantas e animais e o que necessitam para 
sobreviver;

Apreciar a natureza que nos rodeia;

Trabalhar a percepção tátil, as cores, os aromas, as medidas, formas, texturas e
as consequências;

Despertar o interesse pela preservação do meio ambiente, assim como as formas de
vida e sua sobrevivência;

Observar o meio natural, desenvolvendo a curiosidade e a prática investigativa 
de cada criança.

[FOTO]

[FOTO]

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Conversação, debate, pesquisa e atividades que motivem a descoberta do meio; 

Confecção de roupas e acessórios para apresentação das atividades;

Uso das peças confeccionadas na apresentação das atividades;

Apresentação de teatro através das m
sicas do dia a dia;

M
sica de roda;

Experiências com animais, observando seus hábitos;

Passeio ecológico pela praça e quadra da comunidade, observando o meio ambiente;

Horta ecológica;
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Atividades orais e escritas;

Plantio de diferentes sementes; 

Jogos: Quebra-Cabeça, Jogo da Memória, Dominó e Bingo de Flores; 

Brincadeiras; 

M
sicas e Danças; 

Pinturas, Dobraduras e Recortes; 

Técnicas de pintura;

Painéis.

Para desenvolver esse projeto, a equipe se baseou na seguinte bibliografia: 

- Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 
 Ministério da Educação e Desporto. Brasília, 1998. 

- Revista Nova Escola 
 Setembro 2006.

- Revista: Guia Prático para Professoras da Educação Infantil.

- Projetos Escolares 
 Educação Infantil.

[FOTO]

A Creche Municipal Jeciá de Freitas Ferreira está de parabéns por este trabalho 
e por todos os outros
desenvolvidos durante o
ano de 2012.

Visite o blog da Creche Municipal Jeciá de Freitas Ferreira
http://cmjecia.blogspot.com.br/

Escolas e professores, participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e/ou atividades que 
impactaram a aprendizagem de seus alunos
.

Acompanhem e comentem nos blogs das Escolas da Rede Municipal de Educação da 
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Cidade do Rio de Janeiro. 

Clique 
aqui
 para saber o e-mail do seu representante. 

Se você está com dificuldade de acessar seu e-mail do rioeduca.net, veja 
aqui
 o passo a passo de como abrir sua solicitação na Central de Gerenciamento.

Representante do Rioeduca na 5
CRE _ Professora
 Regina Bizarro 

Twitter: @rebiza / Facebook: rebiza 

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

[FOTO]

projetos
(334)
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5ªcre
(268)

<COMENTÁRIOS>

Nada como ensinar os pequeninos desde cedo os cuidados e as preservações que 
todos tem que ter com a natureza.
Postado por 
Helena (by troia) 10ª Cre
 em 01/02/2013 17:59

Parabens pelo excelente trabalho.  Bjs
Postado por 
Sandra Barros
 em 01/02/2013 20:46
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 18/01/2013
<TÍTULO>
sem efeito

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, projetos.

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

5ªcre
(268)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 22/02/2013
<TÍTULO>
Projeto Folcloreando com Luiz Gonzaga

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, projetos.
No ano de 2012, as professoras Flávia Guimarães e Rosa Dias, regentes da Sala de
Leitura Ministro Edgar F. Romero, da Escola Municipal 05.14.009 Mato Grosso, 
desenvolveram o Projeto 
Folcloreando com Luiz Gonzaga
, trabalhando a cultura popular, baseado
no projeto maior
da SME: 
Os Cem Anos de Luiz Gonzaga
.

[FOTO]

JUSTIFICATIVA:
Este projeto alia dois temas extremamente interessantes de serem trabalhados com
os alunos: o riquíssimo folclore brasileiro e a comemoração do centenário de 
Luiz Gonzaga. 
São temas afins, pois Luiz Gonzaga soube apresentar de forma magistral a nossa 
cultura popular, difundindo-a e enriquecendo-a também com suas criações. É nossa
intenção levar aos alunos um pouco do artista e do homem que ele foi, além de 
mostrar as manifestações folclóricas do Nordeste, onde Luiz Gonzaga nasceu, em 
Pernambuco, e de outras regiões do Brasil, pois, com certeza, estas foram suas 
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referências.

[FOTO]

[FOTO]
Representante do Rioeduca na 5
CRE _ Professora
 Regina Bizarro 
Twitter: @rebiza / Facebook: rebiza 
E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

[FOTO]
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projetos
(334)

5ªcre
(268)

<COMENTÁRIOS>

Acredito que todas as escolas estão trabalhando o tema dos 100 anos de Luiz 
Gonzaga.As suas canções são as mais tocadas até hoje em muitos lugares. A forma 
como ele conseguiu representar através de um estilo a cultura, os costumes, o 
jeito de seu povo. A revolução imaginária foi feita ao povo brasileiro quanto ao
nordeste, aproveitando o bom momento dos meios de comunicação à época e 
apresentando o sertão como um dos vários “brasis”.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 23/02/2013 17:38

Parabéns às professoras Rosa e Flávia pela realização deste belo trabalho que 
contribuiu para que nossos alunos conhecessem a cultura de nosso país. O 100 de 
Gonzagão foi um tema muito rico trabalhado por várias escolas em 2012. Parabéns!
Postado por 
Renata Carvalho
 em 24/02/2013 17:01

Agradecemos pela reportagem, que valorizou mais ainda nosso trabalho, pela forma
caprichada com que foi feita e desejamos que este projeto sirva de estímulo para
outros trabalhos realizados nas Salas de Leitura da Rede.
Postado por 
ROSA E FLÁVIA
 em 25/02/2013 10:18

Agradecemos a divulgação do nosso trabalho, pela forma caprichada com que foi 
apresentado e desejamos que ele sirva de inspiração para a produção de outros 
projetos nas Salas de Leitura da Rede.
Postado por 
Rosa e Flávia
 em 25/02/2013 10:21
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 25/03/2013
<TÍTULO>
Participação da Orquestra de Vozes Meninos do Rio na XIII EXPOPEJA

<TAGS>
Tags: 
projetos.

Na manhã do dia 30 de novembro,
a Orquestra de Vozes Meninos do Rio participou da cerimônia de abertura com o 
coro de 100 vozes da XIII ExpoPEJA no Centro Administrativo São Sebastião.

[FOTO]

A XIII ExpoPEJA é uma exposição dos trabalhos desenvolvidos ao longo do ano 
letivo nas turmas de PEJA, EJA e CREJA das dez Coordenadorias Regionais de 
Educação. Várias barracas foram montadas para expor os trabalhos dos alunos. 
Houve também apresentação de trabalhos como, por exemplo, literatura de cordel 
feita pelos alunos do PEJA.

[FOTO]

Os alunos da Orquestra de Vozes Meninos do Rio foram regidos pelo Maestro J
lio Moretzsohn e coreografados pelo professor Augusto Maceió.
 Eles cantaram o Hino Nacional e, em seguida, a professora Maria Luiza iniciou a
fala de abertura da XIII ExpoPEJA. Na apresentação, estiveram presentes um casal
de bailarinos que abrilhantaram ainda mais a participação dos nossos alunos.

[FOTO]

Alunas do N
cleo de Arte Albert Einstein cantaram a m
sica 
Heal the World,
 de Michael Jackson.
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[FOTO]

Ao final, todos os professores que participaram da Orquestra de Vozes Meninos do
Rio foram convidados para uma singela homenagem.

[FOTO]

Fizeram parte do repertório da Orquestra de Vozes Meninos do Rio: 
Hino Nacional, Vinheta da Orquestra de Vozes, Jacksoul Brasileiro, Garota de 
Ipanema, O Xote das Meninas, Cidade Maravilhosa, Herdeiros do Futuro, La Bamba, 
Cio da Terra, Heal the world 
e algumas m
sicas natalinas como 
Jingle bells.

Mais uma vez, a plateia esteve muito atenta aos jovens talentos que a Orquestra 
de Vozes Meninos do Rio apresenta em cada participação. Pessoas que passavam 
pelo CASS paravam para apreciar a apresentação dos alunos e visitar as barracas 
da exposição.

Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

A Orquestra de Vozes Meninos faz sempre um excelente trabalho maravilhando a 
todos com seu talento!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 28/04/2013 23:25
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 25/01/2013
<TÍTULO>
CIEP Villa-Lobos Entrega Kits com Tarefas de Férias aos Alunos

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, escola do amanhã, rio de leitores.

Alunos da Pré-Escola e do 1
 ao 4
 ano, de toda a rede municipal de Educação do Rio de Janeiro, farão atividades 
escolares nas férias com ajuda dos familiares

[FOTO]

A data escolhida para a entrega dos kits foi o dia 29 de novembro, quinta-feira.
Houve solenidade especial em várias escolas, e a secretária municipal de 
Educação, Claudia Costin, fez a entrega dos kits na Escola Municipal Rodrigo 
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Mello Franco Andrade, no bairro do Andaraí.

Na 10
 Coordenadoria Regional de Educação, que abrange os bairros de Santa Cruz, 
Guaratiba, Paciência e Sepetiba, foram escolhidos os CIEPs Primeiro de Maio e 
Maestro Heitor Villa-Lobos, ambos localizados em áreas conflagradas, para a 
entrega dos Cadernos de Férias.

Estiveram presentes as professoras Helena Bomeny, subsecretária de Ensino, Maria
de Nazareth Machado de Vasconcelos, coordenadora de Educação e Gracinha Muller, 
coordenadora da 10
 CRE, além de assessores, membros da direção dos CIEPs, professores, 
funcionários, pais, responsáveis e centenas de alunos.

[FOTO]

No CIEP Maestro Heitor Villa-Lobos as professoras representantes da Secretaria 
Municipal de Educação foram recepcionadas pela Fanfarra da unidade escolar e 
conduzidas ao local da cerimônia por um tapete vermelho especialmente estendido 
para a ocasião festiva.

[FOTO]

Como declarou a professora Luzinete, diretora do CIEP Maestro Heitor 
Villa-Lobos, a ocasião estava sendo celebrada como antecipação às festas 
natalinas, com os alunos recebendo simbolicamente um presente, representado 
pelos Cadernos de Férias, entregues com o kit escolar.

Após a apresentação, com m
sicas natalinas, composições de autoria de Villa-Lobos, coreografias e cordel, 
foi selecionado, de cada turma, um aluno representante para receber o kit de 
férias das mãos da subsecretária de Ensino, professora Helena Bomeny.

A subsecretária, que fez os elogios e agradecimentos em nome da SME Rio, falou 
da import
ncia daquela solenidade estar acontecendo no CIEP Maestro Heitor Villa-Lobos, 
localizado no Conjunto Habitacional Antares, área conflagrada, mas de 
extraordinário desempenho com ótimas notas no Ideb 2011.

Helena Bomeny também explicou a import
ncia dos Cadernos de Férias, que pela primeira vez estavam sendo distribuídos a 
milhares de alunos das escolas da rede municipal do Rio de Janeiro.

A subsecretária de Ensino disse que as tarefas de férias entregues aos alunos 
deveriam ser feitas com o apoio da família, tendo como objetivo consolidar 
conhecimentos trabalhados durante o ano letivo de 2012 e propor novos desafios 
no período de férias dos alunos.

Cada aluno estará recebendo um kit composto de uma pasta contendo, além do 
caderno com as tarefas de férias, constantes de atividades pedagógicas, dois 
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lápis, borracha, apontador, giz de cera, cola branca, régua e caderno de 
desenho.

[FOTO]

A festa para entrega dos kits com tarefas de férias no CIEP Maestro Heitor 
Villa-Lobos contou com a presença de muitos pais, mães e responsáveis, que 
aplaudiram a iniciativa da Secretaria Municipal de Educação.

Aline, mãe do aluno Juan, que foi um dos escolhidos para receber o kit de férias
das mãos da subsecretária de Ensino, estava muito orgulhosa com o seu filho e 
disse que vai incentivá-lo e ajudá-lo na execução das tarefas.

Segundo texto publicado no Portal da Secretaria Municipal de Educação do Rio de 
Janeiro, além dos trabalhos serem realizados com o apoio dos pais, o caderno de 
férias conta com informações de como eles podem participar da vida escolar dos 
filhos.

Sinvaldo do Nascimento Souza, professor representante do Rioeduca na 10
CRE.

Twitter: @SinvaldoNSouza

WWW.facebook.com.br/SinvaldoSouza

E-mail: sinvaldosouza@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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10ªcre
(292)

rio de leitores
(2)

escola do amanhã
(1)

<COMENTÁRIOS>

O estudo nesse período possui uma função pedagógica importante. Além de ensinar 
a criança a construir uma relação de responsabilidade e autonomia, favorece o 
hábito do estudo. 
Entretanto, para que a lição de casa atinja esse objetivo nas férias, é preciso 
criar uma rotina de estudo, disponibilizar um momento para esse fim e receber o 
incentivo da família.  Parabéns pela matéria!
Postado por 
Patricia Fernandes
 em 25/01/2013 12:13

o Kit férias faz o aluno entender que estudar também é divertimento... Um 
momento de férias escolares não significa férias de conhecimento e aprendizagem!
Postado por 
Helena (by troia)
 em 28/01/2013 14:06
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 28/03/2013
<TÍTULO>
Reaproveitamento Consciente dos Alimentos

<TAGS>
Tags: 
família, saúde, meioambiente.

Na correria do dia a dia, não nos damos conta da import
ncia das 
sobras

Página 3818



RIOEDUCA 2
 de alguns alimentos que consideramos, muitas vezes, inaproveitáveis. Mas esses 
alimentos, como cascas, sementes, folhas e talos de frutas, podem ser 
utilizados, sim! Além de evitarem o desperdício, eles colaboram para uma melhor 
qualidade de vida, uma vez que são ricos em vitaminas e outros nutrientes.

A educação é um fator essencial até para o trato com os alimentos. Precisamos 
evitar o desperdício, promovendo o reaproveitamento integral de frutas e 
verduras. Com um pouco de criatividade, o que antes tinha como destino o lixo, 
passa a ser a refeição principal de muitas famílias. É possível criar várias 
receitas com cascas de frutas, talos, folhas, sementes e outros alimentos que 
não são considerados nobres.

[FOTO]

Estudos mostram que a alimentação saudável e rica em nutrientes, imprescindível 
para o bom funcionamento do organismo, pode ser alcançada com partes de 
alimentos que normalmente são desprezadas pela população. Assim, o ideal é 
aproveitar tudo que o alimento pode oferecer como fonte de nutrientes.

Para evitar o desperdício, é importante atentar a todo o processo, que inclui a 
compra, a conservação e o preparo da comida. Na hora da compra, dê preferência a
legumes, hortaliças e frutas da época. Para armazenar, escolha locais limpos e 
temperaturas adequadas a cada tipo de alimento. No preparo, não se esqueça de 
lavá-los bem, descascá-los com atenção e utilizar apenas a quantidade necessária
para cada refeição.

O aproveitamento integral de legumes, verduras e frutas pode gerar até certa 
estranheza nas pessoas devido a pouca informação sobre os princípios 
nutricionais e sua forma de aproveitamento. Mas essa prática, como um todo, além
de reduzir os gastos com alimentação, melhora a qualidade nutricional, 
especialmente em vitamina C, vitamina A, ferro, potássio entre outras vitaminas 
e minerais, já que em muitos alimentos, o teor nutritivo desses elementos é 
maior do que em relação à própria polpa.

[FOTO]

Veja o que aproveitar:

Folhas de: cenoura, beterraba, batata-doce, nabo, couve-flor, abóbora, hortelã, 
mostarda, repolho, brócolis e rabanete.

Cascas de: batata inglesa, cenoura, chuchu, beterraba, abóbora, laranja, banana,
abacaxi, mamão, maçã, pepino, berinjela, melão, maracujá, goiaba e manga.

Talos de: couve-flor, brócolis, beterraba, salsinha, couve e espinafre.

Entrecasca de: melancia e maracujá.

Sementes de: abóbora e melão.
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Algumas dicas de como utilizá-los:

As cascas de frutas como goiaba e abacaxi podem ser batidas no liquidificador 
para virar sucos, que por sua vez podem ser aproveitados para substituir 
ingredientes líquidos no preparo de bolos. 

A casca da laranja fresca é uma boa pedida para pratos doces à base de leite, 
como arroz-doce e cremes. 

A parte branca da melancia pode virar um delicioso doce, preparado da mesma 
forma que o doce de mamão verde.

Cozinhe as verduras a vapor, assim elas conservam o seu valor nutritivo.

Evite consumir folhas com aparência amarelada.

Quando ralar a casca do limão, nunca chegue à parte branca, pois ela é amarga e 
pode prejudicar o sabor.

Talos de couve, agrião, beterraba, brócolis, salsa etc. contêm fibras e podem 
ser aproveitados em refogados como temperos no feijão, em ovos batidos e em 
sopas.

Assim como a cenoura, suas folhas, também são ricas em vitamina A e podem ser 
utilizadas no preparo de tortinhas, sopas ou nas saladas.

A água do cozimento das batatas acaba concentrando todas as vitaminas e pode ser
aproveitada para fazer purê. Para isso, é só juntar leite em pó e manteiga.

As cascas da batata, depois de bem lavadas, podem ser fritas em óleo quente e 
servidas como aperitivo. 

Vamos ver algumas receitas práticas e gostosas de fazer, reaproveitando o que 
antes se jogava fora :

[FOTO]

Segue a dica de onde você poderá ver essas e outras receitas:

http://goo.gl/7tpgP

[FOTO]

Portanto, as cascas, folhas e talos que iriam para o lixo 

podem ser bem aproveitados, ajudando na redução do desperdício, fazendo parte do
seu plano alimentar e de sua família e servindo para suprir as carências 
nutricionais do organismo. E, ainda, tornará suas refeições mais diferentes e 
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com maior valor nutritivo. 

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal 

e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
tweet

meioambiente
(95)

saúde
(45)

família
(2)

<COMENTÁRIOS>
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Ótima postagem.Estudos mostram que 30% da produção mundial de alimentos é 
desperdiçada em razão da falha no cultivo, na colheita, no transporte, no 
armazenamento e na comercialização.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 28/03/2013 22:47
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 24/01/2013
<TÍTULO>
Criança X Consumo

<TAGS>
Tags: 
protagonismojuvenil, meioambiente.

O estímulo ao consumismo desenfreado tem se tornado um grande vilão na educação 
das crianças. É importante conscientizarmos nossos filhos de que nem tudo o que 
se deseja é necessário. 

[FOTO]

Somos continuamente incentivados ao consumismo e precisamos usar o bom senso 
para descartar da nossa lista de desejos aquilo que não é necessário. Mas o que 
dizer das crianças que ainda não possuem discernimento suficiente para entender 
o significado da publicidade que a todo momento as influencia? Publicidade que 
invade as nossas casas sem pedir licença, pois vê em nossos filhos consumidores 
em potencial.

Cada vez mais, as crianças têm sido alvo preferencial de apelos comerciais e 
ações de marketing, mesmo que não estejam ainda preparadas para lidar com as 
complexas relações de consumo. Mal sabem falar, mas já reconhecem marcas e 
logotipos. Nos primeiros passos, já são espectadores fiéis de programas 
televisivos e de seus personagens; ícones amplamente reproduzidos em embalagens,
materiais escolares, roupas, brinquedos, sapatos, produtos de higiene, entre 
outros. A lista pode ser infinita.

Porém, não precisamos isolar os pequenos em uma redoma para resistir aos desejos
do consumo. O diálogo é fundamental para ensinar a criança que nem sempre esse 
consumo trará a felicidade desejada.

Vale lembrar que a criança não nasce consumista, ela simplesmente vai adquirindo
hábitos através das informações obtidas pela mídia e acatada pela família. 

[VÍDEO]

O vídeo 
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Criança, A Alma do Negócio

 fala sobre esse lado da propaganda direcionada
 às crianças.

O mais importante é que a criança vivencie todas as etapas de seu crescimento. 
Aos poucos, devemos ensiná-las sobre valores mais humanos e menos materialistas.
O consumismo é um hábito que se forma a partir de valores materiais e que traz 
sérios problemas para a sustentabilidade. 

As crianças são as portas de entrada para um futuro mais sustentável. Se 
aprenderem a consumir com consciência, serão importantes transformadores 
sociais. 

Pais e responsáveis devem dialogar com seus filhos e impor limites. Dizer 
não
 a cada pedido de consumo desnecessário é muito importante para que a criança 
aprenda a lidar com frustações e entender que suas ações podem ter impactos no 
coletivo. Também é importante dar o exemplo e ensinar as crianças a fazer 
algumas reflexões a cada novo pedido: 
preciso realmente comprar isso?
, 
Já não tenho algo parecido que possa ser reaproveitado?
.

Portanto, agora nestas férias e na volta às aulas, quando a mídia publicitária 
se torna ainda mais intensa, que tal aproveitar a oportunidade para ensinar seu 
filho a dar valor àquele presente que ele tanto quer?

Uma sugestão é pedir para ele escolher um brinquedo ou um material escolar que 
não use mais para doar a alguém ou para alguma creche ou instituição em troca do
presente que ele quer ganhar. Assim, você ensinará o sentimento do desapego e do
espírito de solidariedade.

Lembre-se: a criança não sabe o que é melhor para ela, portanto cabe a nós, pais
e responsáveis, ensiná-los a serem cidadãos conscientes e, consequentemente, 
mais felizes. Pois, as melhores coisas da vida não são necessariamente 
objetos
 que nos realizam materialmente.

Cada um precisa cumprir suas responsabilidades para a formação de crianças mais 
saudáveis, felizes, atentas e conscientes, contribuindo assim, também à 
sustentabilidade.

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal

e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11
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<COMENTÁRIOS>

Adorei a matéria Maria Delfina! Devemos evoluir e ajudar nossas crianças a fazer
o mesmo. Acabar com esse pensamento que temos de sempre ter mais e mais. Acabar 
com o “descartar” e, seguir a nova lei: reutilizar, reciclar e reduzir. Reduzir!
Todos nós temos direito de comprar, de gastar nosso dinheiro tão suado, mas isso
não quer dizer que devemos ter tudo, enquanto outros não têm nada.
Postado por 
Patricia Fernandes
 em 24/01/2013 11:13

Os programas, os desenhos, as lojas, os espaços de alimentação, os parques, os 
filmes... são os chamarizes para às crianças, QUE SE TRANSFORMAM A CADA DIA EM 
CONSUMIDORES MAIS EXIGENTES E PROMISSORES.Trabalhar economia na escola auxilia 
bastsnte os pequenos a dar uma freada neste consumismo.
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Postado por 
Helena (by troia)
 em 24/01/2013 11:18

Olá Maria Delfina!nExcelente abordagem! Mais uma vez notamos o papel fundamental
que os pais e responsáveis precisam praticar. nnAs crianças, independente da 
idade, possuem um poder de compra absurdo e precisa ser controlado...nnUm 
abraço!nnPriscila Stuani
Postado por 
Priscila Stuani
 em 14/02/2013 09:39
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 25/02/2013
<TÍTULO>
Orquestra de Vozes Meninos do Rio na Cinelândia

<TAGS>
Tags: 
projetos.

No dia 7 de dezembro, às 16h na Cinel
ndia, cerca de mil alunos da Rede Municipal de Educação, num grande espetáculo 
gratuito, realizaram mais uma apresentação da Orquestra de Vozes Meninos do Rio,

desta vez em celebração ao encerramento do ano letivo. 

Sob a regência do maestro Julio Moretzsohn, a Orquestra de Vozes Meninos do Rio 
entoou releituras vocais de clássicos da m
sica brasileira e da m
sica internacional, sem deixar de fazer menção ao erudito.

No programa, o p
blico pôde apreciar os alunos da Rede P
blica Municipal de Ensino cantando: Arnaldo Antunes (
O Silêncio
), Luiz Gonzaga (
O Xote das Meninas
), Lenine (
Jacksoul brasileiro
) e Arlindo Cruz (
O show tem que continuar
). A diversidade no repertório se refletiu, ainda, com m
sicas nacionais e

internacionais

, como 
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Garota de Ipanema
 (Tom Jobim e Vinícius de Moraes), 
Cidade Maravilhosa
 (André Filho), 
La Bamba
 (Ritchie Valens) e 
Heal the World
 (Michael Jackson); com um pé no erudito em: 
Jesus alegria dos Homens
 (J.S.Bach); e sem esquecer de algumas canções natalinas, como: 
Noite Feliz
 e 
Jingle Bells
.

[FOTO]

Estiveram presentes no evento a subsecretária de Ensino Helena Bomeny, a 
coordenadora da Extensividade Denise Palha, além de representantes das 
Coordenadorias Regionais de Educação. A locução do evento foi realizada pela 
professora Márcia Prado.

[FOTO]

[FOTO]

A plateia apreciou mais uma vez o talento dos alunos entre muitos aplausos e, ao
final, duas m
sicas foram repetidas a pedido.

[FOTO]

Jovens talentos do N
cleo de Arte Albert Einstein bailaram na interpretação de duas m
sicas, 
Jesus, Alegria dos Homens
 e 
Garota de Ipanema
, emocionando bastante a todos.

[FOTO]

O ano termina e uma bela mensagem de Natal foi realizada com essa apresentação 
da Orquestra de Vozes Meninos do Rio ao p
blico que circulava pelo Centro da Cidade, na Cinel
ndia, daquela tarde. Várias pessoas paravam para assistir os alunos cantarem.

Que este evento tenha sido a marca do final de um ano cumprido e a promessa de 
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um novo ano cheio de sucesso na Educação Carioca!

Representante do Rioeduca na E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos

     Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet

projetos
(334)
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Que alegria ver esses meninos e meninas cantando! É realmente uma benção. 
Parabéns aos idealizadores do coral e aos envolvidos!n
Postado por 
Regina Bizarro
 em 25/02/2013 13:17

Sou fã desta Orquestra. Este projeto é maravilhoso!Parabéns!
Postado por 
Flavia
 em 25/02/2013 13:24

Parabéns à Orquestra de Vozes Menino do Rio por  incentivar o talento musical 
dos alunos da rede municipal.n
Postado por 
Patricia Fernandes
 em 25/02/2013 18:14

Evento para lá de especial, com profissionais da educação de excelência e alunos
com vontade de saber e adquirir cultura, esta junção dá sucesso!
Postado por 
Helena (by troia)
 em 25/02/2013 23:30

Sou fã da Orquestra de Vozes! Estou louca para começar os ensaios de 2013, pois 
como coreógrafa adoro participar deste projeto! Parabéns a todos que mantém este
projeto em atividade a tantos anos!!!!!Izabel 
Postado por 
Maria Izabel Patricio
 em 08/03/2013 12:34
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 08/01/2013
<TÍTULO>
Trabalho Nota 10 da Gerência de Educação da 7ª CRE

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, ged.

No município do Rio de Janeiro, devido ao grande n
mero de unidades escolares, existem 10 Coordenadorias Regionais
de Educação, as CREs. Em cada CRE, a Gerência de Educação, mais conhecida como 
GED, é a responsável pela assessoria às ações pedagógicas que acontecem na 
escolas, creches e EDIs.

[FOTO]
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A
Gerência de Educação da 7
 CRE (Coordenadoria Regional de Educação) é responsável pela assessoria 
pedagógica às unidades escolares localizadas em Jacarepaguá, Itanhangá, Barra da
Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Vargem Grande, Vargem Pequena e Vila 
Valqueire. São 118 escolas, 25 creches, 17 EDIs e 5 Unidades de Extensão.

[FOTO]

Conheça, agora, o trabalho desenvolvido pela Gerência de Educação da 7
 CRE no ano de 2012 e, também, os planos para 2013:

Rioeduca: Qual o papel da GED dentro da CRE?

GED: Pensar em Gerência de Educação é pensar pedagogicamente. A GED trabalha, 
prioritariamente, com a assessoria pedagógica às escolas. Por isso, somos esse 
turbilhão, esse movimento, essa pulsação, pois, certamente, trabalhamos com a 
mola mestra das instituições de ensino

.

Rioeduca: Quem faz parte da equipe da GED?

GED: A GED é gerenciada há 16 anos pela professora Nedi Costa, que dá o 
diferencial à nossa divisão
 pelo seu lado humano e democrático. Nedi, além de chefe, é uma amiga que nos 
ouve, divide conquistas e ang
stias. Está sempre valorizando sua equipe e isso nos faz muito bem! 

Nossa gerência de educação tem subdivisões que favorecem o desenvolvimento do 
trabalho:

 Equipe Interna

 Equipe Supervisoras

 Equipe Regularização Escolar

 Equipe Sala de Leitura

 Equipe Ensino Especial

 Equipe Proinape

[FOTO]
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Rioeduca: Quais os principais projetos desenvolvidos no ano de 2012?

GED: Foram vários projetos e ações desenvolvidos e acompanhados pela GED em 
2012. Todos com seu valor e merecimento pelo sucesso alcançado, porém destacamos
dois projetos que realmente fizeram a diferença no trabalho da nossa gerência. 

O primeiro é o projeto 
3
 ano - Nenhuma Criança a Menos
, criado para resgatar alunos que ainda não tinham alcançado a aquisição da 
leitura e escrita. Nossa CRE foi a pioneira neste olhar diferenciado aos meninos
e também aos seus professores. Hoje, temos orgulho desse trabalho que terá 
continuidade no próximo ano através do projeto 
4
 ano - NCM
 em toda a rede.

Outro projeto que também nos traz a sensação de dever cumprido:
 Escolas prioritárias
. Ação de atuação direta da GED através de suas supervisoras nas escolas 
denominadas 
prioritárias
. Capacitações, visitas e acompanhamento direto, troca de experiências etc 
estreitaram os laços e refletiram em mudanças significativas no trabalho dessas 
unidades escolares.

Rioeduca: Quais os desafios que costumam encontrar durante as atividades 
realizadas?

GED: Encontramos desafios constantes, mas a experiência, a dedicação e o 
compromisso dessa equipe faz com que todos sejam superáveis.

Certamente, alguns deles nos impedem ou comprometem alguma ação. Buscamos, 
então, o apoio e a compreensão dos envolvidos usando sempre a honestidade e a 
humildade para reconhecer possíveis insucessos.

O importante é que sempre temos a certeza de que iremos conseguir e juntos 
encontraremos as forças necessárias para vencer os desafios.

Rioeduca: Quais os planos / projetos para 2013?

GED: Estamos empolgadíssimos com o nosso planejamento 2013. O próximo ano 
promete uma formação continuada para os coordenadores pedagógicos, a ampliação 
nas ações relacionadas à alfabetização, maior frequência de visitação às escolas
e, além disso, continuaremos com o trabalho de acompanhamento aos outros 
projetos.
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[FOTO]

Rioeduca: O que gostariam de deixar registrado para o p
blico do Rioeduca?

Nós, da equipe GED, gostaríamos de agradecer ao portal Rio Educa, por esse 
momento de troca e divulgação do trabalho da Gerencia de Educação da 7
 Coordenadoria de Educação; à nossa querida Coordenadora Ignezita Dantas e 
também às escolas e aos professores, que mais uma vez confiaram no nosso 
trabalho e dividiram conosco suas ang
stias e alegrias, respeitando e valorizando as ações dessa gerência. 

O Rioeduca parabeniza o trabalho
desenvolvido pela GED no ano de 2012 e deseja sucesso
para a equipe no ano de 2013!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca/sobrenos.php

Contato para publicação:

Roberta Vitagliano

Professora da rede municipal

e representante do Rioeduca da 7
CRE

robertavitagliano@rioeduca.net

twitter: @robertacarmina

[FOTO]
tweet

 x

 x
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7ªcre
(192)

ged
(5)

<COMENTÁRIOS>

Minha querida e eterna casa onde sempre fui bem acolhida, 7ª CRE. Beijo grande a
todos.
Postado por 
Lilian Ferreira
 em 08/01/2013 10:06

Obrigada Rio Educa e especialmente Roberta! Ter nosso trabalho valorizado e 
divulgado é ótima motivação para este início de ano. Um beijo e sucesso para 
todos nós!
Postado por 
Dilma Vianna Guimar
 em 08/01/2013 12:06

Sinto orgulho em participar dessa Equipe tão comprometida com a Educação...É 
muito gratificante saber que estamos no caminho certo. Um bj a todos!
Postado por 
Rosana Oliveira
 em 09/01/2013 00:27

Me sinto muito feliz por ser parte dessa Equipe.
Postado por 
Elizabeth Moutella
 em 09/01/2013 08:57
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“ Quero encontrar um diamante.
Sei que ele existe e onde está.
Não me acanho de pedir ajuda;
Sei que sozinho nunca vou poder achar.
...
Vamos juntos.
Traz toda luz que tiveres.
Não se esqueça do arco-íris que escondeste no porão.
...
Não vale desanimar. ”

Sem palavras, uso a poesia de Thiago de Mello e só agradeço...
... à Deus, a minha Coordenadora e a minha EQUIPE GED que não só trabalha (e 
muito!) mas, sonha comigo. Sempre em busca de tão valioso diamante – a Educação.

Nedi Costa
Postado por 
Nedi Costa
 em 09/01/2013 09:31

Estar aqui há 18 anos me proporcionou acompanhar todo desenvolvimento deste 
trabalho. Acredito , realmente, que a Educação Pública do nosso município hoje 
tem  um reconhecimeto de qualidade e isto é o reflexo do trabalho de todas as 
equipes.
Postado por 
Katia Daim
 em 09/01/2013 10:55

Fiquei tão orgulhosa de ver a Regularização .Às vezes não temos tempo para para 
ver o trabalho do outro . Mas a GED somos todas nós . Bjs Marisa
Postado por 
Marisão Camisão
 em 09/01/2013 11:00

A equipe da GED da 7 CRE é isso mesmo!!
Uma equipe participativa,competente, comprometida, humana, atenciosa...
Agradeço à professora Nedi e sua equipe pela assessoria ao meu trabalho 
pedagógico desenvolvido na escola.
Sucesso aos trabalhos de 2013!!!
Parabéns Professora Nedi por conduzir sua equipe tão valiosa com sabedoria e 
competência!
Postado por 
Marleyde Ferreira Fernando
 em 09/01/2013 13:40

Sou a professora maria cecilia amancio, minha origem é na Embaixador Dias 
carneiro e desde 2010, quando entrei, estou cedida na colonia Juliano Moreira, 
0716 004 e quero continuar lá. Como será esse ano? Tenho que ir a CRE? Agradeço 
desde já. NAO CONSIGO LIGAR PRA CRE!!!!HELP
Postado por 
cecilia
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 em 09/01/2013 16:32

Estou feliz por fazer parte dessa equipe comprometida e que trabalha muito em 
prol da Educação.Venha 2013. Faremos muito mais!!!
Postado por 
Maria de Fátima
 em 09/01/2013 22:59

Eu faço parte dessa Equipe, Equipe GED da 7ºCRE/GED há 18 anos e me orgulho 
muito, pois trabalhamos com amor, dedicação, compromisso, alegria, verdade, 
competência e mais.... Acreditamos nas possibilidades!! Trocamos experiências e 
saberes, compartilhamos os desafios e as dificuldades e, em equipe, somos 
orientadas e orientamos, buscamos ajuda e ajudamos, passamos por diferentes 
formadores e também somos formadoras e nesse vai e vem e nessa maravilhosa 
troca, estamos sempre num constante aprendizado. Que maravilha!! Que alegria 
trabalhar dessa forma!! Obrigada, Nedi, por acreditar e valorizar a sua equipe!!
Beijos, Lúcia Breves.
Postado por 
Lúcia Breves
 em 10/01/2013 08:46

Fico feliz em ter a oportunidade de fazer parte de um trabalho tão comprometido 
com a educação! Parabéns equipe e um parabéns especial a nossa querida Nedi, que
consegue através de sua competência orientar todo o nosso trabalho. Deus nos 
abençoe e ilumine sempre!
Postado por 
Maria Clara V.P. Brilhante
 em 15/01/2013 17:43

Parabéns a equipe da GED da 7 CRE excelente trabalho. Nós que vemos estas 
postagens ficamos maravilhados. Parabéns Roberta Vitagliano pela bela entrevista
postada.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 18/01/2013 02:06
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 01/02/2013
<TÍTULO>
Encerramento do ano letivo na Escola Professora Rosa Maria

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, riosempreconceito, riocidadania.

[FOTO]

As fotografias que a diretora Patrícia enviou ao Rioeduca mostram o quanto foi 
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producente o ano letivo na Escola Municipal Professora Rosa Maria Alves de 
Oliveira.

[FOTO]

Em julho de 2012, foi publicada no Portal do Rioeduca, a postagem intitulada 
Pequenos hoje, cidadãos sempre
, quando relatamos, a partir da nossa visita à escola, as atividades ali 
desenvolvidas no primeiro bimestre.

Com as atividades pedagógicas sendo encerradas e alunos e professores se 
preparando para o início das férias escolares, é hora de registrarmos mais um 
pouco de tudo o que aconteceu na Escola Municipal Rosa Maria, exclusivamente 
voltada para a Educação Infantil.

O texto com a apresentação do projeto anual para 2012 destaca o papel da 
Educação Infantil na formação dos pequenos cidadãos, propiciando aprendizagens 
significativas, diversificadas e interativas, com respeito às singularidades de 
cada um.

De fato, observando as fotografias que registram todos os momentos marcantes da 
escola no decorrer deste ano letivo, dá para perceber o quanto a direção e 
professores se empenharam para despertar nas crianças a consciência cidadã.

No evento organizado como parte final das atividades pedagógicas, além da 
exposição de trabalhos feitos pelos alunos em sala de aula, foram apresentadas 
peças teatrais, danças, brincadeiras do faz de conta, histórias infantis e 
outras encenações divertidas.

Temas como preservação ambiental, sustentabilidade, cuidados pessoais com a 
higiene, direito ao lazer, respeito às diversidades e identidade fizeram parte 
da programação, tanto para os alunos das turmas do primeiro, quanto do segundo 
turno.

A dedicação dos profissionais da Escola Municipal Professora Rosa Maria, que já 
tivemos oportunidade de ressaltar na primeira visita que fizemos à escola em 
novembro de 2011 (por ocasião da 
Feira de Ciências
), é compartilhada pelos pais, mães e responsáveis, sempre atuantes e 
participativos, conforme tem registrado a diretora Patrícia.

A festa alegre, colorida, dotada de vitalidade, dinamismo e movimento, que 
marcou a culmin
ncia do projeto anual 
Pequenos hoje, cidadãos sempre
, comprovou que foram plenamente alcançados, todos os objetivos traçados pela 
direção e professores da Escola Municipal Professora Rosa Maria Alves de 
Oliveira em 2012.

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Leia também:

Feira de Ciências da E.M. Prof
 Rosa Maria Alves de Oliveira

http://www.rioeduca.net/blogViews.php?bid=14
id=1630

Pequenos hoje, cidadãos sempre!

http://www.rioeduca.net/blogViews.php?bid=14
id=2328

Sinvaldo do Nascimento Souza, professor representante do Rioeduca na 10
CRE

     E-mail: sinvaldosouza@rioeduca.net

     Facebook.com/SinvaldoSouza

     Twitter: @SinvaldoNSouza

[FOTO]
tweet
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10ªcre
(292)

riocidadania
(5)

riosempreconceito
(2)

<COMENTÁRIOS>

ESTA EQUIPE É 10!
Postado por 
ISABEL CRISTINA
 em 01/02/2013 08:49

Escola Maravilhosa, de pessoas competentes e receptivas. Tive muito prazer em 
trabalhar com essa equipe. Vocês merecem todos os louros e glórias. Parabéns!!!
Postado por 
Fátima Gismonti
 em 01/02/2013 16:38

Equipe empenhada em transformar a educação, Equipe premiada! Parabéns a todos 
que contribuiram para o sucesso desse maravilhoso trabalho!!!
Postado por 
Patricia Ribeiro
 em 06/02/2013 08:38
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Segunda-feira, 07/01/2013
<TÍTULO>
Professor - Orgulho e Reverência

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

O inicio de um ano é sempre motivo para comemorações, celebrações e reflexões, 
mas hoje o Rioeduca.net deseja utilizar as palavras aqui contidas para 
demonstrar agradecimento ao trabalho, empenho e dedicação realizado por nossos 
professores no ano de 2012.

[FOTO]

A Educação Carioca certamente encerrou seu ano com sucesso. Quantas coisas boas 
aconteceram! Quantos alunos aprenderam diferentes linguagens, cresceram, deram 
asas aos seus sonhos, e iniciaram um novo olhar ao seu projeto de vida! Desde a 
mais tenra idade, os pequeninos aprenderam a dar os primeiros passinhos e a 
falar as primeiras palavras nos EDIs e Creches de nossa cidade. Nas escolas, 
crianças reconheceram as letras, formaram palavras e ressignificaram tantas 
coisas ao redor. Houve também os adolescentes que, nas escolas e Ginásios 
Experimentais, começaram a descobrir e a entender o próprio corpo, a criar novas
expectativas de vida através das possibilidades que lhes foram apresentadas e 
ousaram sonhar alto e acreditar que a Educação promove melhor qualidade de vida!

[FOTO]

Realmente, foi um ano incrível, no qual não podemos medir o quanto os alunos de 
nossa rede conquistaram em aprendizagem, crescimento ou mesmo na força que 
descobriram que possuem e o quanto podem avançar!

Mas as vitórias não foram conquistadas com facilidade... Para que nossos jovens 
se desenvolvessem desta forma, uma grande equipe trabalhou incansavelmente para 
que os sonhos se tornassem reais. Projetos pensados, desenhados, ideias e ações 
foram sendo desenvolvidas por equipes comprometidas e empenhadas. Para que o 
salto de qualidade fosse alcançado, muitas medidas se estabeleceram e mudanças 
se efetivaram: Currículo claro, organizado por bimestres, provas bimestrais 
unificadas de português, matemática, ciências e redação. Tudo isso com o empenho
dos professores da própria rede, auxiliando a produzir material de apoio, 
cadernos pedagógicos, aulas interessantes e digitais, que atraíram a atenção do 
p
blico jovem e conectado.

[FOTO]

Desafios não faltaram. Muitas escolas se encontram em áreas conflagradas e, por 
diversas vezes, a violência chegou bem perto. No entanto, ainda assim, nossos 
diretores e professores não desistiram: alfabetizaram, ensinaram e com o apoio 
do projeto das 
Escolas do Amanhã
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 investiram na capacidade de nossos pequenos, mostrando o poder criativo das 
artes e o potencial que os jovens possuem para praticar esportes. Tudo contando 
sempre com o apoio escolar, que elevou a aprendizagem e a autoestima dos 
estudantes.

[FOTO]

O que desejamos, com estas palavras, é dizer a você, professor e educador, que 
nenhuma ideia poderia ser levada adiante sem sua dedicação, credibilidade e 
potencial transformador. É você, professor, que aponta aos alunos as asas que 
possuem e que com elas são capazes de alçar voos inimagináveis. É na luta 
diária, na insistência, no suor e nas lágrimas que você consegue encontrar 
espaço no coração daqueles que, tantas vezes, chegam até a sala de aula cansados
e desprovidos de esperança.

[FOTO]

Um ano terminou e o Rioeduca reverencia cada agente auxiliar de creche, 
merendeira, porteiro, professor, diretor e cada educador envolvido nesta 
história que faz o Brasil se transformar na terra que queremos para nossos 
filhos e netos. É a Educação que move, eleva, modifica e que faz com que nossos 
jovens tenham a vontade de construir uma nação justa, democrática, feita por 
cidadãos conscientes de sua import
ncia no mundo.

[FOTO]

Professor, dedicamos essa publicação a você e agradecemos sua parceria, seu 
sorriso, suas lágrimas e celebração com a vitória dos seus alunos. Sabemos que 
muito há de ser feito e que nossa missão está só começando. Mas, o melhor é que 
2013 acabou de nascer, está novinho, na expectativa de mais trabalho e muito 
sucesso. Nesse novo ano, teremos mais crianças alfabetizadas, mais adolescentes 
terminando o nono ano, mais formaturas lindas e jovens iniciando a concretização
de seus mais lindos sonhos. Tudo isso, professor, é por que você existe, é pela 
sua dedicação, trabalho, sonho e fé na educação. E, um sonho que se sonha junto 
só pode se tornar real.

Feliz 2013!

Sonhe, celebre, festeje, comemore, concretize! 

Você é Professor, você é muito mais que especial!

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o 
representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe. *

Contatos:

Rute Albanita
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     Professora e Representante Rioeduca.net 
da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

     ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: @Rute_Albanita

[FOTO]

projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Linda postagem! Bela demonstração de reconhecimento e valorização! Parabéns, 
Rioeduca!
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Postado por 
Neilda
 em 07/01/2013 10:55

Realmente, foi um ano de muito trabalho, dedicação...consegui chegar ao fim, 
somando várias vitórias, entre elas, a alfabetizaçãode meus pequenos 
alunos.Novos leitores estão prontos para começar mais um ano. E o trabalho não 
terminou...ainda temos muito pela frente!Vamos sonhar juntas ,realizar e 
concretizar!O Novo Ano apenas começou.. Abraços.
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 07/01/2013 11:42

Parabéns pela postagem, vc sou descrever com muita sabedoria alguns momentos 
vividos durante o ano, que servem de experiências de superação para 2013.
Obrigado pela valorização do nosso trabalho.
Postado por 
Adelita Martins
 em 07/01/2013 14:52

Parabéns, Rute! O texto ficou lindo. Desejo que 2013 traga muito sucesso à 
Educação Carioca. Feliz Ano Novo!
Postado por 
Renata Carvalho
 em 07/01/2013 17:22

Parabéns pela postagem Rute!!!
Que 2013 seja um ano ainda mais vitorioso para educação carioca.
Somos a SME!!!
Postado por 
Katia Bezerra
 em 08/01/2013 08:35

Parabéns pela postagem com coerência e reconhecimento de todo o trabalho que vem
sendo realizado pela nossa rede municipal por todos os profissionais que fazem 
parte do processo da luta por uma educaçao publica com qualidade,VQV 2013!Muito 
obrigada!
Postado por 
Ioliris Paes
 em 09/01/2013 20:07

O reconhecimento do trabalho incentiva a prosseguir com bom ânimo e 
criatividade. O ano de 2013 será de idéias inovadoras. Feliz Ano Novo!
Postado por 
CÁTIA CRISTINA
 em 09/01/2013 20:30

PROFESSORES PRECISAM DE HOMENAGEM E RECONHECIMENTO.  vOU REPASSAR AOS 
PROFESSORES DA ESCOLA NA QUAL SOU GESTORA PARA INCENTIVÁ-LOS. PARABÉNS PELA 
INSPIRAÇÃO.
ELIZABETE RODRIGUES
E.M 03.13.024 ACRE
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Postado por 
Elizbete Rodrigues
 em 10/01/2013 01:16

Um verdadeiro exemplo de dedicação e trabalho focado na educação.
Postado por 
Jorge Claudio
 em 15/01/2013 20:23

A Educação Carioca certamente encerrou seu ano com sucesso. Esta frase diz tudo!
Adorei mais esta postagem do Rioeduca que valoriza sempre o bom profissional. 
Parabéns Rute Albanita pelo texto e fotos.
Postado por 
Helena (bytroia)
 em 18/01/2013 15:08
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 05/02/2013
<TÍTULO>
Um Café Literário na Bahia

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, projetos, eventos, riodeleitores.

Um Café Literário visa estimular o debate e a formação de opinião, as discussões
decorrentes da apresentação e da problematização da obra literária. Nessas 
ações, somos levados à compreender a matéria literária como fonte de 
conhecimento, como imitação do real e como deslocamento da linguagem em seu 
combate às diversas manifestações do poder.
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projetos
(334)

eventos
(210)

riodeleitores
(165)

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 29/01/2013
<TÍTULO>
Projeto Consciência Negra

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, blogsdeescolas, educaçãoinfantil.

Durante o mês de novembro, os alunos da Creche Municipal São Sebastião Arrelia 
conheceram a história de Zumbi do Palmares e o livro 
Menina Bonita do Laço de Fita
.

Com o objetivo de valorizar as contribuições da etnia negra na formação da 
população brasileira e mundial, a Creche Municipal São Sebastião Arrelia 
realizou o projeto 
Consciência Negra
.

A professora Nubia Campos, diretora da creche, enviou ao portal Rioeduca um 
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relato contando como aconteceu a realização desse projeto.

A creche, como espaço educativo na primeira inf
ncia, tem como uma de suas metas no Projeto Político Pedagógico a valorização da
cultura negra na sociedade brasileira.

Dessa forma, a equipe pedagógica resolveu realizar um projeto que ajudasse a 
combater toda e qualquer forma de preconceito racial. O grupo de educadores 
acredita que a educação deve ser cidadã e democrática, proporcionando 
oportunidades iguais para todos.

[FOTO]

A creche, através de jogos e brincadeiras, estimulou a participação dos alunos 
em atividades que envolveram:

Histórias e m
sicas a respeito das tradições culturais;

Hábitos e costumes socioculturais como: alimentação, artes, vestimentas, 
brinquedos, atividades de lazer e trabalho;

Utilização de fotos e diversos materiais para observação do povo e da África;

Utilização da história infantil 
Menina Bonita do Laço de Fita
 para trabalhar o conceito de igualdade racial e formação do povo brasileiro;

Dramatização da história de Zumbi dos Palmares através de um teatro de 
fantoches.

[FOTO]

Os alunos participaram de atividades que envolveram a cooperação em grupo. 
Recontaram e representaram a história do livro 
Menina Bonita do Laço de Fita
, de Ana Maria Machado. Também participaram de jogos e brincadeiras de roda de 
origem africana e confeccionaram brinquedos africanos.

[FOTO]

O registro das atividades desenvolvidas ao longo desse projeto está no blog da 
creche. Nesse ambiente virtual, encontramos fotos dos murais sobre o tema e da 
culmin
ncia do evento, uma grande festa em comemoração ao Dia da Consciência Negra que 
reuniu toda a comunidade escolar.
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Assista ao vídeo abaixo e conheça a história do livro 
Menina Bonita do Laço de Fita
.
[VÍDEO]

Quer conhecer mais sobre o trabalho da Creche Municipal São Sebastião Arrelia? 

Visite seu blog!

http://creche-arrelia.blogspot.com.br/

Professor, o portal Rioeduca é um espaço feito por e para professores. Participe
também! Entre em contato com o 
representante
 de sua CRE para divulgar o blog ou projetos desenvolvidos por sua escola.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Contato:

     Professora Renata Carvalho 
 Professora da rede e representante do Rioeduca, na 2
CRE

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet

Página 3845



RIOEDUCA 2

blogsdeescolas
(402)

2ªcre
(192)

educaçãoinfantil
(100)

<COMENTÁRIOS>

É muito importante promover essa discussão na escola. Valorizar a cultura negra 
é contribuir para a diminuição da discriminação. Parabéns pela matéria!
Postado por 
Patricia Fernandes
 em 29/01/2013 10:08

Parabéns a CM São Sebastião Arrelia por este trabalho tão excencial na vida de 
nossas crianças, criando neles consciência de que somos todos iguais! Parabéns, 
querida amiga Renata Carvalho.
Postado por 
Regina Bizarro
 em 29/01/2013 12:42

Obrigada Renata por publicar o trabalho da Creche em que estou diretora.
Em nome de toda a Equipe, Responsáveis e Alunos muito obrigada!. Trabalhamos por
amor aos nossos alunos e a Educação Pública desse Município, mas é sempre bom 
ter nosso trabalho valorizado.
Postado por 
Nubia Campos
 em 29/01/2013 16:38

Incluir assuntos ligados à África e ao povo negro na educação formal é uma 
estratégias para os alunos reconhecerem a presença desse grupo na história do 
Brasil.
Postado por 
Helena (by troia) 10ª CRE
 em 29/01/2013 19:41
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 18/01/2013
<TÍTULO>
Professora Marcela Gaio, finalista do Prêmio Educador Nota 10

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, rio belas artes, escola 3.0, nova escola. educador nota 10.
A edição de dezembro de 2012 da Revista 
Nova Escola
 destaca o trabalho da professora Marcela da Escola Municipal Professora 
Leocádia Torres, da 10
 CRE

[FOTO]

A reportagem intitulada 
Uma exposição de releituras produzidas pela turma
, na seção 
Sala de Aula
 da edição n
mero 258 da Revista Nova Escola, faz uma síntese do trabalho realizado com 
alunos do 9
 ano, que tem como uma das propostas 
recriar
 quadros de diversos artistas, tendo o corpo como suporte de criação artística.

René Magritte, Paul Gauguin, Pablo Picasso, Jean-Honoré Fragonard, Di 
Cavalcanti, C
ndido Portinari, Paul Cézanne e Van Gogh tornaram-se íntimos dos alunos da 
Escola Municipal Professora Leocádia Torres que, como resultado do processo da 
experiência idealizada pela professora Marcela Gaio, se tornaram construtores e 
intérpretes e não meros receptores.

[FOTO]

Marcela Gaio entrou para a rede municipal de Educação do Rio de Janeiro em 2001 
como PII. Em 2008. Já como professora de Artes Visuais foi trabalhar na Escola 
Municipal Leocádia Torres onde dá aulas até hoje. Em fevereiro de 2012, foi 
chamada para uma segunda matrícula como PI em Artes na 2
 CRE, mas não foi possível conciliar o

seu trabalho com o Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Artes da UERJ.

[FOTO]
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O reconhecimento do excelente trabalho da professora Marcela pela Revista 
Nova Escola
 confirma o caminho percorrido por ela. Desde 2008, ainda como professora 
contratada do Colégio Pedro II e na tentativa de quebrar com o estereótipo de 
endeusamento
 da arte, nas experiências muito bem sucedidas na Escola Leocádia Torres teve, 
como resultado, a apresentação da comunicação e oficina por ela ministrada no 
CONFAEB, o Congresso Nacional da Federação de Artes Educadores no Maranhão.

[FOTO]

Segundo e-mail enviado pela professora, que já teve a sua experiência 
profissional relatada pelo Portal Rioeduca em 2011, o seu trabalho com os alunos
do 9
 ano da Escola Municipal Professora Leocádia Torres foi finalista, esse ano, do 
Prêmio Educador Nota 10 da Fundação Victor Civita, quando ela recebeu menção 
honrosa pela participação e gratuidade da assinatura anual da 
Revista Nova Escola
.

Conferindo a lista final dos professores classificados e com a participação 
nacional de diversos docentes de todas as áreas de ensino, podemos verificar que
Marcela Gaio foi a 
nica professora do Rio de Janeiro a permanecer até a etapa final do prêmio. O 
que não deixa de ser uma grande vitória para a SME, para a 10
 CRE e, principalmente, para a Escola Municipal Professora Leocádia Torres.

De acordo com o texto que fundamentou o projeto da professora Marcela, o seu 
trabalho propõe um cruzamento entre currículo e cotidiano, de forma a 
possibilitar a produção de conhecimento no contexto das práticas educativas e 
uma ampliação das visualidades contempor
neas.

[FOTO]

Para os alunos que participaram das experiências relatadas no projeto intitulado

Quando a pintura sai da tela: o corpo como suporte
, ficou evidente a possibilidade de interferência na obra de arte e o despertar 
para o senso estético.

Marcela Gaio registrou todas as etapas da produção, com fotos e depoimentos dos 
seus alunos, que relataram os melhores momentos das suas experiências, 
salientando aspectos como criatividade, imaginação, possibilidade de trazer a 
arte para o mundo dos jovens e também a ironia, o desprendimento e a coragem. 
Como testemunhou o aluno Max Cadena de 15 anos, dizendo: 
Fui muito corajoso, fui de peito aberto para fazer a obra. Fazer a blusa com os 
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quadrados pretos (cortar e colar) foi bem interessante. Foi uma criação bem 
maneira
, referindo-se à 
releitura
 que fez da obra 
Arlequim sentado num café
, 1901, de Pablo Picasso.

O trabalho que serviu como uma das ilustrações da reportagem da Revista 
Nova Escola
 de autoria da jornalista Marília de Lucca, com edição de Beatriz Vichessi, foi 
A Leitora
 (1770-1772), óleo sobre tela do pintor francês Jean Honoré Fragonard 
(1732-1806), que hoje se encontra na 
The National Gallery
, em Washington, Estados Unidos.

[FOTO]

A obra de Fragonard foi reinterpretada pela aluna Ana Carolina Gomes de 15 anos,
que assim resumiu o processo de trabalho: 
Foi muito legal ajudar os outros a fazer as suas escolhas de obras, porque com 
isso todo mundo se divertia e todos se animavam.

Para 2013, Marcela Gaio já prevê muitas atividades. Segundo ela será um ano de 
especial dedicação ao seu mestrado, já com previsão de qualificação no mês de 
março, e muita produção acadêmica, além das quatro novas turmas de alunos do 9
 ano da Escola Municipal Professora Leocádia Torres.

O que fica de tudo, segundo a professora Marcela, é uma possibilidade 
provocadora no campo do ensino de arte, que também pode ser resumida na frase do
pensador Fernando Hernández, quando afirma que, 
o que acontece na escola pode ser apaixonante.

De fato, o trabalho realizado pela professora Marcela Gaio tem aquele 
sentimento, gosto ou amor intensos, mas que não ofusca a razão, por ser provido 
de emoção, calor, sensibilidade e entusiasmo que os artistas transmitem através 
das suas obras.

[FOTO]

[FOTO]

Leia também:
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Professora da 10
 CRE representa a SME/Rio em Congresso Nacional de Arte/Educadores no Maranhão.

http://www.rioeduca.net/blogViews.php?bid=14
id=1771

Jarilda e os Avanços do Ideb na E. M. Professora Leocádia Torres.

http://www.rioeduca.net/blogViews.php?bid=14
id=2562

A Gestão Acadêmica 3.0 na Escola Municipal Leocádia Torres.

http://www.rioeduca.net/blogViews.php?bid=14
id=1596 

Sinvaldo do Nascimento Souza, professor representante do Rioeduca na 10
 CRE

     E-mail: sinvaldosouza@rioeduca.net

     Twitter: @SinvaldoNSouza

     Facebook.com.br/SinvaldoSouza

[FOTO]
tweet
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10ªcre
(292)

escola 3.0
(3)

rio belas artes
(2)

nova escola. educador nota 10
(1)

<COMENTÁRIOS>

Adoro ver colegas de trabalho mostrando seu valor e competência e esta 
competência e valorização sendo mostrada através deste canal de grande 
importância que se tornou o Rioeduca. Marcela Gaio se você está aqui o mérito é 
seu a equipe nos dá suporte, mas mostrar a que viemos é apenas "conosco" e vc 
mostrou lindamente. Siga em frente desvie do quer obstáculo que possa te impedir
de fazer o belo, lindo, e correto. Parabéns Sinvaldo por esta postagem 
maravilhosa, você como sempre enaltecendo os profissionais da SME.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 18/01/2013 02:13

Nossa! Que trabalho espetacular! Parabéns para a profª Marcela Gaio, Escola 
Municipal Professora Leocádia Torres e para os alunos que tão bem retrataram as 
artes plásticas.
Postado por 
Regina Bizarro
 em 18/01/2013 07:24

Parabéns Marcela. Excelente trabalho!
Postado por 
Adriane Catunda Timbó Muniz
 em 18/01/2013 08:35

Parabéns professora Marcela por contribuir com criatividade e inovação para que 
o aluno aprenda a pensar com os instrumentos conceituais próprios de seu campo 
do saber e a atuar na realidade de forma prática e objetiva.
Postado por 
Patricia Fernandes
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 em 18/01/2013 09:14

MARAVILHOSO trabalho! Parabéns!!!!!!!!!
Postado por 
Margareth Knupfer
 em 18/01/2013 14:31

Que maravilha ver profissionais apaixonados pelo que fazem. As artes são 
reflexos da alma, dos anseios em ver o mundo melhor com alunos conscientes e 
críticos do seu próprio processo de aprendizagem. Parabenizo a colega e 
Professora Marcela Gaio por transparecer a essência de ser mestre em ensinar e 
aprender com tudo e todos. Deus a abençõe!
Postado por 
CARMEM LUCIA CANTILHO DA SILVA
 em 18/01/2013 15:15

Parabéns, Profª Marcela! Seu trabalho foi genial!!!!! Seus alunos estão de 
parabéns. Grande iniciativa!!
Postado por 
Maria Aparecida Dantas
 em 18/01/2013 17:32

Excelente o trabalho desenvolvido pela professora Marcela. Parabéns a todos 
envolvidos!
Postado por 
Taís Ferraz
 em 19/01/2013 19:04

Parabéns,professora, pela clareza do projeto e por representar aos professores 
da rede Municipal com tanto louvor!
Postado por 
Bárbara Portilho
 em 20/01/2013 18:27

Parabéns a todos os educadores e em especial para Marcela que nos demonstra com 
sua percepção, criatividade e profissionalismo que podemos realizar um trabalho 
de qualidade na rede pública. Grande abraço!
Postado por 
Raquel da Camara
 em 22/01/2013 14:10

Parabéns professora Marcela Gaio pelo lindo trabalho, enaltecendo a nossa 10ªCRE
e SME/RJ.
Postado por 
Irenice de Oliveira
 em 29/01/2013 16:27

Adorei! PARABÉNS!!! Belo trabalho! E tenho a certeza que foi  muito gratificante
para a professora que fez e engrandecedor para seus alunos. Exemplo de motivação
para nós professores! Bjs.
Postado por 
Elaine A. Neves (Educopedista)
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 em 30/01/2013 16:56
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 16/01/2013
<TÍTULO>
Suporte, Orientação e Apoio: Nós Somos a GED!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, ged.

O mês de janeiro é sinônimo de verão, calor, férias e descanso, mas para a 
equipe da GED da 8
 CRE, esse é um período de muito trabalho! 

Empenhados em oferecer 
orientação e caminhar lado a lado com as unidades escolares no novo ano letivo, 
os profissionais que atuam na GED dedicam-se à organização e ao planejamento das
ações pedagógicas de 2013.

[FOTO]

Prédio da 8
 Coordenadoria de Educação.

Com 147 Escolas, 22 Creches e 10 Espaços de Desenvolvimento Infantil (EDI), a 8
 Coordenadoria Regional de Educação está em crescimento constante!

Além do aumento no n
mero de matrículas a cada ano, outro fator que gera esse crescimento na 8
 CRE é a construção dos Espaços de Desenvolvimento Infantil.

Mais unidades já estão com a inauguração prevista para 2013!

Com o aumento do n
mero de espaços, de profissionais e, principalmente, de alunos, todas as 
divisões da 8
 CRE perceberam seu fazer diário muito mais din
mico, envolvente e vivo, porém é no fazer pedagógico, na aprendizagem e no 
desenvolvimento dos alunos que está o coração da 
Gerência de Educação
, a GED!

[FOTO]
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Janeiro... 
tempo de muito trabalho na GED da 8
 CRE.

A Gerência de Educação da 8
 CRE é coordenada pelo professor Marcelo Fernandes.

Sua equipe trabalha para garantir orientação, suporte e apoio às ações 
pedagógicas que acontecem nas escolas durante o ano letivo.

No mês de janeiro, o trabalho da GED se intensifica, pois é nesse momento que é 
elaborado o calendário de ações pedagógicas, as orientações para os projetos 
oriundos da Secrataria Municipal de Educação, orientação para o atendimento aos 
alunos com Necessidades Educacionais Especiais, entre outras muitas ações que 
são indispensáveis e que devem estar planejadas antes do início do ano letivo.

[FOTO]

Secretária Claudia Costin no estande da 8
 CRE na ExpoPeja.

Atividades desportivas, culturais, apoio de estagiários, distribuição de 
material pedagógico, avaliações, projetos de Incentivo à leitura, correção de 
fluxo, Maratona de Histórias, Semana da Alfabetização, Semana da Educação 
Infantil, concursos culturais, exposições e aulas-passeio não totalizam as ações
da GED!

A Gerência de Educação da 8
 CRE conta com uma equipe de professores que sonha alto quando o assunto é o 
desenvolvimento integral dos alunos!

Desde o pequeno da Educação Infantil até o jovem do PEJA, a GED pretende exercer
seu papel de maior incentivadora da capacidade que cada aluno tem de aprender e 
se desenvolver plenamente.

Todos entendem que esses processos acontecem nas unidades escolares, portanto a 
Gerência de Educação se coloca como parceira dos Diretores, Coordenadores 
Pedagógicos e professores das escolas da 8
 CRE.

[FOTO]

Equipe da GED no Seminário de Sustentabilidade da 8
 CRE.

O sucesso é a soma de pequenos

esforços - Repetidos dia sim, e no
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outro dia também.

Robert Collier

[FOTO]

Equipe da Gerência de Educação da 8
 CRE.

A equipe da GED da 8
 CRE não é só trabalho, dedicação e esforço. O que se percebe no professor 
Marcelo Fernandes é na verdade muita paixão! E essa paixão pelo fazer contagia 
toda a sua equipe, transformando as metas propostas em objetivos a serem 
alcançados com garra, fé e determinação!

O trabalho da GED, aliado às demais gerências da 8
 Coordenadoria de Educação, trouxe como consequência o sucesso dos alunos em 
2012!

O Rioeduca compartilhou esse sucesso e pretende neste Novo Ano atuar ainda mais 
nessa parceria de amor à Educação da Cidade do Rio de Janeiro!

[FOTO]

O Rioeduca parabeniza o trabalho desenvolvido por Sônia Marques, coordenadora da
8
 CRE, e por todos os gerentes e equipes das divisões, em especial, pelo 
professor Marcelo Fernandes, gerente da GED.

** Professor, este ano nós queremos divulgar o seu trabalho!

Entre em contato conosco! **

Email: neildasilva@rioeduca.net

Twitter: Prof_Neilda

Facebook: neildahm@hotmail.com

[FOTO]
tweet
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8ªcre
(193)

ged
(5)

<COMENTÁRIOS>

A educação é o que transforma a realidade das pessoas. O futuro pessoal e 
profissional de cada um, depende de como se encara a formação educacional. 
Sempre dizia para meus alunos, que o mundo é muito maior do que este em que 
estão inseridos, para irem além, buscarem novos horizontes. A educação com 
certeza é um caminho transformador. Parabéns pelo excelente trabalho da 8ª CRE!
Postado por 
Patricia Fernandes
 em 16/01/2013 08:42

Vejo tudo isso acontecer de perto e tenho muito orgulho!!!Equipe animada e 
comprometida com o trabalho, sob a batuta do Gerente apaixonado pelo processo 
ensino-aprendizagem!!! Parabéns e um Maravilhoso Ano Letivo para todos!!! Éééééé
a oitava!!!
Postado por 
Jô Cruz
 em 16/01/2013 12:52

Muito bom o trabalho da 8ª Cre, moro em um bairro assediado por ela e de todos 
responsáveis e alunos e é só elogio quando o tema é  educação. Marcelo gerente 
da GED é tudo de bom. Cheguei a participar de palestras realizadas por ele na 
10ª Competência e Simpatia é o seu nome. Parabéns a todos!
Postado por 
Helena (bytroia)
 em 16/01/2013 13:10

PARABENIZO PROFº MARCELO PELA COMPETÊNCIA, COMPROMISSO E DETERMINAÇÃO! A SUA 
PAIXÃO PELA EDUCAÇÃO É CONTAGIANTE!! PARABÉNS A TODA A EQUIPE DA GED!
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Postado por 
VILMA MARIA - E.M. AYRTON SENNA DA SILVA
 em 16/01/2013 16:05

Parabéns para toda a equipe da GED! Marcelo Fernandes é um profissional que 
acredita no que faz, por isso contagia quem está ao seu redor! Grande abraço a 
todos.
Postado por 
Nilza (Apoio)
 em 16/01/2013 23:49

Parabéns pela publicação, professora Neilda! Este site Rioeduca.net está cada 
dia melhor!
Postado por 
Adriano
 em 16/01/2013 23:51

A Educação do Rio de Janeiro trabalha e está conseguindo melhorar bastante!
Gosto muito de ver o trabalho desta Neilda! Parabéns, minha irmã! (Sou 
suspeito!rsrs)
Postado por 
Jonatas
 em 17/01/2013 02:42

Acredito que somente com comprometimento responsável é que conquistaremos um bem
maior. Que é ver nossos alunos exercendo sua cidadania em plenitude. E só com 
EDUCAÇÃO será possível. Fico orgulhosa em assistir essas ações "possíveis"  que 
finalmente, estão a cada espaço de tempo, vindo de cima pra baixo. Parabenizo à 
todos. Profª Adriana Lucio
Postado por 
Adriana Lucio da Roza
 em 17/01/2013 12:41
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 08/01/2013
<TÍTULO>
Direitos Humanos Fazem Parte do Currículo Escolar

Direitos Humanos Fazem Parte do Currículo Escolar

[FOTO]
O ensino das diretrizes nacionais para educação em direitos humanos agora faz 
parte do currículo. A decisão foi tomada pelo governo federal em maio de 2012. 
Tanto as escolas da rede básica quanto as instituições de ensino superior 
deverão incluir a temática nas suas ações pedagógicas, seja de forma transversal
e interdisciplinar ou incluindo os conte
dos em uma só disciplina existente.
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O objetivo é facilitar, no 
mbito escolar, a discussão sobre o combate ao racismo, sexismo, discriminação 
social, cultural e religiosa. Trazer para a sala de aula esse tema pode ajudar a
modificar a formação geral do aluno e despertá-lo para a cidadania. 

Como trabalhar o tema em sala de aula 

Na Educação Básica, por exemplo, o Conselho Nacional de Educação (CNE) sugere 
que a abordagem dos direitos humanos se dê por meio da discussão de problemas da
comunidade, entre eles, saneamento básico, educação, moradia e transporte. O 
professor pode organizar debates a partir de casos de discriminações e 
preconceitos comuns na sociedade divulgados nos jornais impressos e eletrônicos.

A professora Mara Malheiros, da 
E.M. Thomas Jefferson
, realizou com sua turma de 1
 ano um trabalho voltado para a construção de noções de justiça e 
responsabilidade social a pa
rtir da leitura do livro 
Se criança governasse o mundo
, de Marcelo Xavier. O assunto surgiu por conta das eleições. Ela aproveitou o 
interesse da garotada e trouxe para reflexão o conceito de democracia, direitos 
e deveres.

     Conheça a seguir alguns materiais 
disponíveis para você trabalhar o tema em sua sala de aula.

Na Prateleira da Sala de Leitura

[FOTO]

A Declaração Universal dos Direitos Humanos é adaptada para que as crianças 
entendam que o caminho a ser trilhado pela humanidade passa pela paz, pelo 
respeito, pelo amor e pela igualdade.

ROCHA, Ruth e ROTH, Otavio. 
Declaração Universal dos Direitos humanos
. Editora: Salamandra.

[FOTO]
O MEC e a Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH) lançaram a cartilha 
Os Direitos Humanos
, elaborada pelo cartunista Ziraldo.

A obra, com 36 páginas, é voltada para o p
blico infanto-juvenil. Nela, o Menino Maluquinho apresenta os 30 artigos da 
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Declaração Universal dos Direitos Humanos de forma simples, direta e divertida.

     A cartilha está disponível no endereço: 
http://portal.mj.gov.br/sedh/documentos/CartilhaZiraldo.pdf

[FOTO]
Uma terra governada apenas por crianças: um mundo de delícias e maravilhas, sem 
violência. Os desencontros se transformam em encontros de muita, muita alegria.

XAVIER, Marcelo. 
Se criança governasse o mundo
. Editora: Formato.

Vídeo

[VÍDEO]
Animação
 produzida pela Anistia Internacional EUA tendo por temática a Declaração 
Universal da ONU. São 30 animações com os 30 artigos da declaração.

Multirio

Direitos Humanos, mídia e violência
 - Os preconceitos, discriminações e exclusões que nascem das questões de 
gênero, cor, orientação sexual, credo religioso, entre outros, necessitam 
adquirir melhor visibilidade e debate p
blico. Por outro lado, os limites dos vários tipos de violência devem ser 
questionados.

Sites para o Professor

Portal Brasil
 - Traz o texto na íntegra da Declaração Universal dos Direitos Humanos
.

Estatuto da Criança e Adolescente
 Lei N
 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe dos direitos e deveres das crianças e
dos adolescentes. É fruto da luta de movimentos sociais, profissionais e de 
pessoas preocupadas com as condições e os direitos infanto-juvenis no Brasil.

Portal da ANDI - Comunicação e Direitos
 - Tem como proposta contribuir para uma cultura de promoção dos direitos da inf
ncia e da juventude, dos direitos humanos, da inclusão social, da democracia 
participativa e do desenvolvimento sustentável a partir de ações no 
mbito do jornalismo, da disseminação da informação, do entretenimento e da 
publicidade em quaisquer das plataformas midiáticas. 
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E, você, como tem trabalhado essa questão com seus alunos? 

Compartilhe, aqui, a sua experiência sobre esse assunto em sala de aula.

Luciana Bessa

     lucianabessa@rioeduca.net

     Blog do Professor

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

A Educação em Direitos Humanos é compreendida como um processo sistemático e 
multidimensional que orienta a formação do sujeito de direitos.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 14/04/2013 13:55
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 09/01/2013
<TÍTULO>
Culminância do Projeto Tirando a Droga de Cena

<TAGS>
Tags: 
projetos.

No ano de 2012, a Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a 
Coordenadoria Especial de Promoção da Política de Prevenção à Dependência 
Química, desenvolveu a décima primeira edição do Concurso de Produções 
Audiovisuais 
Tirando a Droga de Cena
 nas escolas da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro.

Dos vários trabalhos recebidos, foram selecionadas quinze produções audiovisuais
divididas em cinco categorias, sendo até três audiovisuais para cada categoria.

O resultado foi publicado no Diário Oficial de 29 de outubro de 2012.

Resultado Final

Categoria A (alunos do 4
 e 5
 anos): E. M. Manuel Maurício.

Trabalho: 
Drogas: Sai Dessa.

[FOTO]

Categoria B (alunos do 6
 e 9
 anos): E. M. Monteiro Lobato.

Trabalho: 
Uma Pedra no Caminho.

[FOTO]

Categoria C (alunos do PEJA I): CIEP Graciliano Ramos.

Trabalho:
 Mundo
.
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[FOTO]

Categoria D (alunos do PEJA II): E. M. Vitor Meireles.

Trabalho: 
Drible a Droga
.

[FOTO]

Categoria E (alunos dos Espaços de Extensão Escolar): N
cleo de Arte Grande Otelo

Trabalho:
 Jovens Hoje em Dia

[FOTO]

No dia 29 de novembro de 2012, no auditório do SENAI/Tijuca, na Rua Mariz e 
Barros, 678, uma belíssima cerimônia de Culmin
ncia do Projeto 
Tirando a Droga de Cena
 foi realizada para os 75 alunos autores, os 30 professores orientadores e as 
respectivas unidades escolares selecionadas.

Nesse dia, foram exibidas as produções audiovisuais finalistas das cinco 
categorias em forma de um compacto.

O violinista Alírio Mello fez uma linda apresentação, na qual a plateia 
participou de forma muito empolgada.

[FOTO]

Alunas do N
cleo de Arte Albert Einstein, da 7
 Coordenadoria Regional de Educação, fizeram uma belíssima apresentação ao som 
do teclado tocado pela professora de m
sica Eliane Zagni. 

Assim, alunos e professores foram homenageados e, ao final, cada um recebeu uma 
belíssima foto, tirada durante a cerimônia como forma de lembrança.

Mais uma vez, o tema 
Tirando a Droga de Cena 
foi abordado de uma forma descontraída e com muita criatividade pela professora 
Glória Macedo. 

Representante do Rioeduca na E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos
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     Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet

projetos
(334)

<COMENTÁRIOS>

a extensividade e/ou o grupo do cine clube nas escolas, poderiam aproeitar os 
filmes que receberam e realizar um festivel com esse tema.
;)
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Assim, o trabalho terá mais desdobramento
Postado por 
cristiano
 em 09/01/2013 12:08

Esse Projeto é maravilhoso! Parabéns a todas as escolas que participaram. Todos,
nós educadores, devemos trabalhar com a prevenção.

Linda Luiza - AAI - 9ª CRE
Postado por 
Linda Luiza
 em 09/01/2013 23:00

Parabéns a todos os participantes do "Tirando a Droga de Cena" alunos, 
professores, e toda equipe escolar pelo belo trabalho realizado. Krisna Santos 
bela postagem.
Postado por 
Helena(bytroia)
 em 18/01/2013 01:52
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 25/01/2013
<TÍTULO>
O Papel dos Responsáveis na Mediação dos Estudos

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, familia.

Todo educador sabe que o apoio da família é crucial no desempenho escolar do 
aluno: pais cooperativos e atentos no desempenho escolar dos filhos e na medida 
certa.

O nascimento de um bebê implica no nascimento de uma família, pois é a presença 
desse novo ser no seio do casal que dará início à formação da família, porque 
nasce, além do filho, uma mãe e um pai... Família deve ser a base que fortalece 
cada um dos seus integrantes. A união familiar deve favorecer a realização 
pessoal de cada membro e representar um forte sentimento de segurança.

Elaine Cristina Santos do Nascimento - Pedagoga, formada pela UFPE, 
psicopedagoga, formada pela Universidade Salgado de Oliveira, Recife 
 PE.

A educação de qualidade dada por muitos pais aos seus filhos é um grande 
desafio. Desde o nascimento, a criança precisa de muito cuidado, dedicação e 
amor. Dessa forma, a família é o alicerce para que a formação das crianças e 
adolescentes seja construída de maneira sólida, isto é, de forma que eles 
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consigam conviver segundo os par
metros da sociedade (de cultura, regras, respeito, etc). 

Pai que acompanha a lição de casa. Mãe que não falta a nenhuma reunião. Pais 
cooperativos e atentos no desempenho escolar dos filhos na medida certa. Esse é 
o desejo de qualquer professor. Sabemos que
alunos que 

são acompanhados pelos pais são os que mais mantêm um bom desempenho na escola.

Foi assim com o aluno 
André Luis Azevedo Chaves
. Ele conseguiu a classificação para o
NAVE
, 
N
cleo Avançado em Educação
 através de concurso, após ter concluído o ensino fundamental no 
Ginásio Experimental Malba Tahan 
localizado no bairro de Irajá, região coordenada pela 5
 CRE, com total apoio de seus responsáveis, principalmente de sua mãe, Sr.
 Leoneza Azevedo Dias.

A
professora Valeria Menezes Valentim, Coordenadora Pedagógica do GEC Malba
Tahan,
informou
sobre o aluno André Luis e o Portal Rioeduca/5
CRE
teve a alegria de entrevistá-lo e a
sua responsável, Sr
 Leoneza, uma mãe muito preocupada com o desenvolvimento de seu filho.

Meu primeiro contato foi por telefone, explicando à responsável a preferência 
pela entrevista, visto que a escola sinalizara este e outros alunos aprovados
concursos para o ensino médio. Expliquei, também, o motivo da publicação dessa 
matéria, visto a import
ncia 
da família mediando os estudos de
seus filhos, alunos da rede p
blica municipal da cidade do Rio de Janeiro. Um segundo contato foi diretamente 
com o aluno André, que prontamente aceitou participar dessa publicação para o 
Portal Rioeduca.

E,
p

ara sabermos como foi a influência da família na vida escolar de
André Luis Azevedo Chaves, narramos abaixo
a
e
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ntrevista com a responsável, senhora Leoneza.

Entrevista com a senhora Leoneza, mãe do aluno André Luis Azevedo Chaves
:

RIOEDUCA/5
CRE
: Desde quando seu filho frequenta o GEC Malba Tahan? Por que o escolheram?

Sr.
 Leoneza:
 Desde a 5
 Série. Pelo ensino e pela proximidade de casa. 

RIOEDUCA/5
CRE
: A senhora participa das reuniões de pais? Qual outra atividade a senhora 
participa na escola?

Sr.
 Leoneza
: Sim, nenhuma além dessa. 

RIOEDUCA/5
CRE:
 A senhora tem uma relação próxima, e boa, com a equipe do GEC? Por quê?

Sr.
 Leoneza
: Sim, pela educação e boa postura. 

RIOEDUCA/5
CRE:
 Como avalia a qualidade da educação no GEC Malba Tahan? Como esse atendimento 
avaliado pode ser percebido?

Sr.
 Leonesa:
 Boa. Através dos resultados dos alunos. 

RIOEDUCA/5
CRE:
 A senhora acredita que seu filho teve aprovação no NAVE pelo que aprendeu 

Página 3866



RIOEDUCA 2
durante todos os anos em que ele estudou no GEC Malba Tahan ou teve preparação 
em algum cursinho? Explique por quê?

Sr
 Leonesa
: Acredito que seja pelo seu desempenho na escola e estudando sozinho, 
melhorando seu conhecimento. 

RIOEDUCA/5
CRE
: A que a senhora atribui a aprovação dele?

Sr.
 Leonesa
: Ao seu desempenho e dedicação aos estudos. 

RIOEDUCA/5
CRE:
 A senhora indicaria o GEC Malba Tahan a outras pessoas? Qual conselho a senhora
daria a alguém que quisesse matricular seu (sua) filho (a) nesta escola?

Sr
 Leonesa:
 Sim. Se dedicar a estudar e manter-se na escola. 

Entrevista com
o aluno André Luis Azevedo Chaves
:
Rioeduca/5
CRE:

 Gostaria de parabenizá-lo pela aprovação no concurso. Como você se sente ao ser
aprovado para o NAVE?

André:
 Obrigado. Me sinto bem e honrado por estar em um grande colégio como o NAVE. 

Rioeduca/5
CRE:
 O que espera desta nova etapa nos estudos? Qual profissão pretende seguir?

André:
 Espero um aprendizado grande e grandes experiências. Pretendo seguir na área da
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computação. 

Rioeduca/5
CRE:
 Quem lhe apresentou a ideia de prestar concurso para o NAVE? O que fez você 
decidir se dedicar aos estudos e prestar esta prova?

André:
 Minha professora de espanhol, Viviane J. Pedrozo Passos.
As propostas de cursos que o colégio oferece se encaixam no que eu pretendo 
seguir na vida. 

Rioeduca/5
CRE
: Qual foi sua rotina de estudos em 2012? Frequência nas aulas ou fez algum 
cursinho para ajudar?

André
: Em relação à frequência sempre evitei faltar, só quando ia ao médico e não fiz
nenhum curso por fora. 

Rioeduca/5
CRE:
 O que você diria para os alunos que ainda irão prestar concurso para o NAVE?

André:
 Estudar,
mas não é uma prova tão difícil e se dá bem quem estuda mais.

Rioeduca/5
CRE:
 Deixe uma mensagem para sua escola.

André: 
Que continue mantendo o desempenho e o ensino que eu tive em todos os anos 
passados nela, um bom trabalho a equipe e um excelente 2013.

[FOTO]

 Participação dos Pais na Vida Escolar do Aluno

Segundo a folha de São Paulo, que publicou um artigo no seu site intitulado 
Escola P
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blica boa deve começar em casa
, dia 01 de agosto de 2004, já em seu primeiro parágrafo traz a receita para uma
boa escola p
blica, simples e com resultados. 

Seus principais ingredientes são a participação dos pais, o interesse da família
pela vida escolar do aluno, o estímulo à leitura e o hábito de fazer e corrigir 
o dever de casa. Juntando-se a vontade do diretor em colocar em prática essas 
lições e, como resultado, um bom desempenho.

NAVE (N
cleo Avançado em Educação)

Criado em 2007, o NAVE (N
cleo Avançado em Educação) foi desenvolvido em parceria com as Secretarias de 
Estado de Educação do Rio de Janeiro e o Estado de Pernambuco. É um programa do 
Oi Futuro voltado para a pesquisa e desenvolvimento de soluções educativas que 
usa de forma diferenciada as tecnologias da informação e da comunicação no 
ensino médio, capacitando jovens para profissões na área digital. 

Agradecimentos:

Agradeço a parceria da Coordenadora Pedagógica do GEC Malba Tahan, professora 
Valeria Menezes Valentim, que me indicou o vitorioso aluno André Luis Azevedo 
Chaves.

Agradeço a professora de Espanhol, Viviane Passos, que embora de férias e recém 
operada, não mediu esforços para nos explicar seu comprometimento com as turmas 
de 9
 ano, enviando
fotos para que pudessemos ter a visão dos acontecimentos com o aluno André e 
seus colegas de turma.

[FOTO]

Agradeço a

Sr
 Leoneza pela concessão dessa entrevista, assim como o aluno André Luis A. 
Chaves
pela presença a escola, dia 08/01/2013, dando-nos oportunidade de conhecê-los 
através de foto.

[FOTO]

Parabéns a professora Mariza, diretora adjunta do GEC Malba Tahan, pela recepção
a representante do Rioeduca/5
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CRE ao visitar a escola dia 08/01/2013.

[FOTO]

Agradeço ao diretor, professor
Jorge Misquita Ramos,
pela atenção dispensada.

Parabéns
a todos os envolvidos nesse processo!

E/SUBE/CRE 05.14.029 Ginásio Experimental
Malba Tahan 

Av. Brasil, n
17.221,
Irajá 

Tel.: 3373-2365

Escolas e professores, participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos que impactaram a 
aprendizagem de seus alunos.

Acompanhem e comentem nos blogs das Escolas da Rede Municipal de Educação da 
Cidade do Rio de Janeiro. 

Clique 
aqui
 para saber o e-mail do seu representante. 

Representante do Rioeduca na 5
CRE _ Professora
 Regina Bizarro 

Twitter: @rebiza / Facebook: rebiza 

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

[FOTO]
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5ªcre
(268)

familia
(4)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pela reportagem, ações como essa de divulgação da importância da 
família no sucesso escolar das crianças ratificam e embasam todo trabaho 
realizado nas escolas no dia-a-dia do ano letivo.
Parabéns a Equipe do GEC Malba Tahan, à famíla do estudante e, especialmente ao 
aluno aluno André Luis. Sucesso sempre!
Postado por 
Angelo Soares
 em 25/01/2013 09:15

A educação que os pais dão aos seus filhos hoje, formam os adultos de amanhã, e 
o ato de estudar é algo fundamental para a boa educação dos filhos, 
principalmente entre as idades de 6 a 12 anos onde a personalidade da criança 
está se formando, e nada melhor do que oferecer uma boa base para que a criança 
possa ter uma vida adulta mais tranquila. Para isso é necessário estudar e 
muitas crianças nutrem esta grande dificuldade, por este motivo é que os pais 
devem oferecer o suporte necessário para que as crianças consigam estudar de 
maneira satisfatória para que tenham bons resultados na escola.
Postado por 
Patricia Fernandes
 em 25/01/2013 12:17

A participação da família faz toda a diferença na vida escolar dos alunos. 
Parabéns!
Postado por 
Ana Márcia da Silva Vieira
 em 25/01/2013 21:10
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Não poderia deixar de parabenizar a todos pela dedicação e empenho, afinal somos
vizinhos e estamos tendo a oportunidade de ver de perto o trabalho lindo e 
comprometido com os nossos adolescentes( sabemos que não e fácil! ).
 meus votos de um 2013 cheio de realizações a toda Equipe.Elizabeth e Fabiana da
Creche Estrelinha Dourada.
Postado por 
ELIZABETH APOLINÁRIO
 em 26/01/2013 02:08

Parabéns aos alunos e seus responsáveis! A dedicação e o empenho nos estudos 
foram fundamentais para esta conquista. Sucesso a vocês!
Postado por 
Renata Carvalho
 em 27/01/2013 15:36

Parabéns pelo texto.Muito bom! Considero de fundamental importância o 
acompanhamento dos pais na vida escolar dos seus filhos.
É indispensável que família e escola sejam parceiras, com os papéis bem 
definidos, onde não se pratica a exigência e sim a proposta, o acordo. Parabéns 
ao aluno André Luis e sua mãe, Srª Leoneza,pela conquista.E a todos os 
funcionários, professores e gestores do Ginásio Experimental Malba Tahan pelo 
trabalho realizado.
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 27/01/2013 20:10

A participação dos pais é muito importante. Ensinar os filhos para serem 
vencedores, superar desafios com coragem e 
garra, não para serem melhores do que os outros, mas para que saibam usar da 
melhor maneira possível os seus próprios potenciais e habilidades, mesmo com 
todos os desafios que o dia a dia reserva, também fazem parte das tarefas dos 
pais.
Postado por 
Helena (by troia) 10ª CRE
 em 29/01/2013 20:54
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 11/01/2013
<TÍTULO>
Ensinar e Aprender – Um Movimento a Muitas Mãos / GED 5ª CRE

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, ged.

O professor pensa ensinar o que sabe, o que recolheu nos livros e na vida, mas o
aluno aprende do professor não necessariamente o que o outro quer ensinar, mas 
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aquilo que quer aprender.

 Affonso Romano de Sant
Anna

A Gerência de Educação (GED) da 5
 CRE, uma das inst
ncias regionais da Secretaria Municipal de Educação da Cidade do Rio de Janeiro,
que busca implementar a política emanada por essa secretaria, empenhou-se em 
garantir o acesso e a permanência dos alunos matriculados em sua área de 
abrangência e em apresentar resultados que garantissem a qualidade do trabalho 
realizado em 2012.

Ela é responsável pelo desenvolvimento dos aspectos pedagógicos de ação da 
Coordenadoria Regional de Educação e procura acompanhar, dando o suporte 
necessário às 104 escolas, 22 creches p
blicas, 5 creches conveniadas e 2 EDIs (Espaços de Desenvolvimento Infantis). 
Para isso, foram realizadas análises diagnósticas e prospectivas do desempenho 
de todos os resultados, de modo que a equipe de campo pudesse, em seu 
acompanhamento, realizar mediações junto às equipes pedagógicas das escolas, 
promovendo a elaboração de um plano de ação que desse conta das situações 
encontradas após uma análise profunda
 do fazer da escola em 2012.

Está sob a coordenação da professora Evanilda Negreiros, que sempre esteve
pronta, assim
 como toda sua equipe, para receber o portal Rioeduca e apoiar as matérias 
realizadas pela sua representante na Coordenadoria Regional de Educação,
professora Regina Bizarro.

Equipe da GED/5
CRE

GERENTE: Evanilda Negreiros.

ASSISTENTES: Kátia Nascimento, Marize Godinho e Henrique Freitas
.

SECRETÁRIOS: Marilza Degou, Guilherme Degou e Rosemere Castro
.

ELEMENTOS: Ana Paula, Denise, Desirée, Douglas, Isabel, Iva, Janice, Luciane, 
Luciene, Nanuza, Renata, Rute, Sirléa, Tatiane, Vanessa, Viviane.

[FOTO]

Trabalhos realizados pela Gerência de Educação da 5
 CRE durante o ano de 2012
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Para apresentar alguns dos in
meros trabalhos realizados pela Gerência de Educação, citamos os 
Encontros de Coordenadores Pedagógicos 
e algumas 
Parcerias
, realizados com o objetivo de aumentar o desempenho de todos os alunos
matriculados nessa coordenadoria, além de agrupar
professores nas suas diversas funções.

[FOTO]

Coordenadores Pedagógicos, Um Plano de Ação em Ação

A Gerência de Educação
organizou uma equipe de formação que esteve responsável pela organização dos 
temas a serem estudados e pelos 
Encontros com Coordenadores Pedagógicos 
(elo fundamental entre escola
e GED). Ocorreram quinzenalmente para que pudessem refletir e debater o processo
pedagógico das escolas e buscar a organização do plano de ação para atender as 
necessidades observadas anteriormente.

Alguns temas trabalhados nestes encontros:

Plano de Ação 2012; Projeto Trilhas; Casa de Alfabetização; Avaliação em larga 
escala
 (descritores, distratores, habilidades e competência); Desempenho - alunos com 
conceito I; Nenhuma Criança a Menos - turma 86; Perfil do professor 
alfabetizador; Diálogo entre ensino e aprendizagem; Planejamento e gerenciamento
da maratona de alfabetização - 2012; Documentos escolares (atas, registros e 
relatórios); Implantação do centro de estudos semanal; Ensino 

Especial.

[FOTO]

Resultados obtidos:

Fortalecimento da relação entre a CRE e suas escolas; motivação para realização 
do trabalho; direcionamento de sua atuação para o pedagógico, exclusivamente; 
aprendendo
a organizar, planejar; alíviando a ang
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stia e ansiedade iniciais.

[FOTO]

Parcerias e Resultados
Obtidos na 5
 Coordenadoria Regional de Educação em 2012

Instituto Airton Senna

Se Liga (Realfabetização) - 14 alunos atendidos; 

Aceleração 1
 - 15 turmas, 276 alunos atendidos; 

Realfabetização 2B - 26 turmas, 486 alunos atendidos.

Fundação Roberto Marinho

Contando também com a parceria da Fundação Roberto Marinho, outros projetos 
foram instituídos, objetivando a correção de fluxo dos alunos oriundos do 6
 ano, alfabetizados num período de dois anos.

Aceleração 2 - 42 turmas, 32 escolas, 959 alunos atendidos, 42 professores 
generalistas
;

Aceleração 2 A - 19 turmas, 16 escolas, 374 alunos atendidos, 19 professores 
generalistas;

Aceleração 3 - 26 turmas, 633 alunos atendidos, 26 professores generalistas.

Programa ALFA
E BETO

Programa que prevê a alfabetização das crianças aos seis anos de idade em 
parceria com o 
Instituto Alfa e Beto
.

     Foram atendidas 11 Escolas e 18 turmas.

Ginásio Experimental Carioca

Esse projeto inovador proporcionou um maior n
mero de tempos das aulas de Português, Matemática, Ciências e Inglês, além da 
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interdisciplinaridade e uso mais avançado da Educopédia. Há ainda um projeto de 
vida do aluno que o auxilia a pensar o futuro e organizar seus estudos.

     Na 5
 CRE, temos dois Ginásios Experimentais Cariocas, que são: Ginásio Experimental 
Carioca Mário Paulo de Brito e Ginásio Experimental Carioca Malba Tahan.

No acompanhamento pedagógico das 25 turmas dos dois GECs, foi possível observar 
que os resultados obtidos demonstraram a realidade na aprendizagem adquirida 
pelos alunos. Os resultados, ao fim do ano letivo, foram os melhores esperados.

6
 Ano Experimental

É um projeto experimental no qual a turma tem como regente um Professor II com 
graduação, capacitado para tal. As turmas têm professores especialistas em 
Artes, Educação Física e Inglês. Ele prevê um acompanhamento contínuo da ação 
pedagógica através de um plano de formação que envolve a direção, a coordenação 
pedagógica e os professores das turmas.

Quatro escolas da 5
 CRE que abraçam o 6
 ano experimental tiveram desempenho satisfatório. O planejamento foi elaborado 
pelas escolas de acordo com as orientações do nível central da Secretaria 
Municipal de Educação e demonstraram bom aproveitamento tanto nas palestras, 
como nas trocas de experiências.

Turno 
nico

O Turno 
nico na rede vem sendo adotado gradualmente. Na 5
 CRE, atualmente, existem sete escolas em turno 
nico nas quais ocorre o acompanhamento pedagógico da GED/5
 CRE. A Matriz Curricular foi implantada em todas as escolas, segundo as 
orientações da Secretaria Municipal de Educação. Todas as unidades escolares com
atendimento até o 5
 ano apresentaram melhora no desempenho; na maioria dessas unidades, o horário 
de planejamento foi bem aproveitado pelos professores. As equipes gestoras 
estiveram envolvidas com as ações pedagógicas e administrativas e ocorreu um bom
entrosamento com os parceiros da GED.

Projeto Entre Jovens

O projeto foi realizado em parceria com o Instituto UNIBANCO para atendimento a 
alunos da Rede Municipal
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do 9
 ano que apresentavam dificuldades específicas nas habilidades e competências 
visando melhorar o desempenho em Matemática e Português. Esses alunos
apresentavam dificuldades específicas nas habilidades e competências.

     Até o final do ano letivo de 2012, foram
atendidos 114 alunos de quatro escolas da 5
CRE.

Projeto Ciência Hoje

O Projeto foi desenvolvido por professores capacitados no início do ano letivo 
com alunos do 5
 ano, a partir de assuntos tratados nas revistas 
Ciência Hoje das Crianças
 do Instituto Ciência Hoje, culminando na Mostra Regional de trabalhos 
realizados pelas escolas envolvidas e em seguida na Mostra Municipal, com os 
trabalhos representantes das CRES.

     A utilização da revista em sala de aula 
promove o despertar da curiosidade para aspectos acadêmicos científicos e 
facilita o debate em torno de temas atuais e/ou questões da comunidade que podem
ser apontados como problema.

     Em 2012, 15 escolas foram envolvidas, 32
turmas e 7 trabalhos selecionados para a Mostra Municipal.

Educopédia

A Educopédia é uma plataforma 
on-line 
colaborativa de aulas digitais, onde alunos e professores podem acessar 
atividades autoexplicativas de forma l
dica e prática, de qualquer lugar e a qualquer hora. Além disso, a Educopédia é 
mais uma alternativa para o reforço escolar.

     Na 5
 CRE, todas as escolas do 6
 ao 9
 estão equipadas para o desenvolvimento do trabalho com essa ferramenta 
pedagógica.

Projetos Educacionais Culturais
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Buscando incrementar o PPP das escolas, são oferecidos projetos culturais 
oriundos da SME. Os projetos referem-se a uma gama de atividades que valorizam a
diversidade presente nas escolas e a produção cultural dos professores e alunos 
envolvidos.

Entre eles:

Concurso de Imagens, FECEM, Mostra de Dança, Olimpíada de Ciência, Mostra do 
Projeto Ciências Hoje, Capela Madalena, visitas ao Planetário, curso e visita ao
Parque Nacional da Tijuca, visita ao Zoológico do Rio, Jogos Estudantis, Mostra 
de Dança, FECEM (17 composições 
 1
 lugar Municipal), Tirando a Droga de Cena (10 trabalhos 
 3 premiados), Mostra das Unidades de Extensão (3 trabalhos selecionados), 
Mostra de Projetos 
Gravidez Não Planejada
 (3 trabalhos selecionados), Feira do Ministério da Ciência e Tecnologia 
 FEMACT RIO+20 (1 escola expositora 
 10 escolas visitantes) e muito mais.

[FOTO]

Coordenadoria E/SUBE/5
CRE

A E/SUBE/5
CRE esteve
coordenada pela professora Célia Napole durante, aproximadamente, sete anos até 
o dia 31 de dezembro de 2012, tempo necessário para que essa coordenadoria fosse
reconhecida através do seu papel na Educação Carioca. Agradeço a professora 
Célia Napole pela grande parceria que sempre manteve com a representante do 
Rioeduca na 5
 CRE, antes e através do portal Rioeduca.

A partir do dia 02 de janeiro de 2013, a E/SUBE/5
CRE está sendo coordenada
pela professora Valéria Médice, educadora que coordenou a E/SUBE/4
CRE até
o 
ltimo dia de 2012
com muita competência, eficiência, garra e entusiasmo. 

Desejamos boas vindas à nova coordenadora da 

E/SUBE/5
CRE, professora Valéria Médice, e muito sucesso! 
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[FOTO]

Parabéns E/SUBE/5
CRE!

Parabéns, equipe de professores que compõe a Gerência de Educação da E/SUBE/5
 CRE!

[VÍDEO]

A GED/5
CRE tem um blog. Acompanhem!

http://blogdaged5cre.blogspot.com.br/

Agradecimentos à gerente da GED/5
CRE, professora Evanilda Negreiros, pela parceria nessa publicação, pois, sem 
sua ajuda não seria possível esta matéria.

Agradecimentos especiais ao grupo de professores, elementos da GED/5
CRE, que através do Facebook e Twitter nos acompanham e informam sobre
seus trabalhos, formando, assim, um elo que impulsiona as matérias referentes a 
esta Gerência de Educação no Portal
Rioeduca.

Escolas e professores, participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos que impactaram a 
aprendizagem de seus alunos.

Acompanhem e comentem nos blogs das Escolas da Rede Municipal de Educação da 
Cidade do Rio de Janeiro. 

Clique 
aqui
 para saber o e-mail do seu representante. 

Representante do Rioeduca na 5
CRE _ Professora
 Regina Bizarro 

Twitter: @rebiza / Facebook: rebiza 

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

[FOTO]
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5ªcre
(268)

ged
(5)

<COMENTÁRIOS>

Eu gostei muito de toda a publicação, pois nós da GED tentamos dá o melhor de 
nós para os nossos alunos,, ou seja tentamos fazer acontecer todos os projetos 
que nos são propostos, para isso contamos com Escolas que tem sido parceiras, e 
com profissionais comprometidos com um ensino de qualidade. Um grande abraço 
Regina.
 Rute Lemos.
Postado por 
Rute Lemos[ GED]
 em 11/01/2013 09:06

Parabéns para toda equipe e que esse ano sejam de muitas vitórias e conquistas 
sempre com a direção de do Senhor Jesus. É lindo ver um trabalho realizado com 
dedicação!Que aja sempre o saber de que muito mais se pode fazer, engrandecendo 
a ação de educar, lutando para sermos alicerces e pedras para a construção do 
Cidadão. Somos Educadores! Com muito orgulho!
Postado por 
Luciane Cossich
 em 11/01/2013 20:54
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Parabéns a toda equipe da 5ª CRE pelo trabalho desenvolvido durante o ano de 
2012!
Postado por 
Margareth Knupfer
 em 11/01/2013 22:02

Parabéns a equipe da 5ª Cre pelo trabalho desenvolvido e os resultados positivos
. Que 2013 seja um ano de muitas conquistas e sucesso!
Postado por 
Ellen Fernandes
 em 12/01/2013 21:56

Regina vc foi fantástica, conseguiu apresentar muito bem a equipe da GED 5ª CRE.
Esta equipe merece pois, apesar de pequena, conseguiu desenvolver um excelente 
trabalho. Obrigada por seu carinho!!!
Postado por 
Evanilda Negreiros
 em 13/01/2013 11:27

Parabéns a Professora Valéria Médice Gerente da 5ª e toda sua equipe pelo 
comprometimento com a Educação. Excelente postagem Regina Bizarro!
Postado por 
Helena (bytroia)
 em 17/01/2013 19:34
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 09/01/2013
<TÍTULO>
Veja Sua Cidade Com Outros Olhos

<TAGS>
Tags: 
meioambiente.

Aproveite as férias e passeie com sua família pelos parques que a Cidade do Rio 
de Janeiro oferece à população.

A nossa Cidade Maravilhosa, embora seja uma das maiores áreas urbanas do mundo, 
possui ainda espaços com uma beleza natural que vale, e muito, a pena ser 
visitada!

[FOTO]

Preparamos aqui, dicas de Parques para descanso e lazer que você não pode deixar
de visitar!

Parque da
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 Quinta da Boa Vista e Jardim Zoológico

O Jardim Zoológico do Rio de Janeiro, é o zoológico mais antigo do Brasil tendo 
sido inaugurado pelo Barão de Drummond em 1888 no bairro de Vila Isabel. Devido 
a dificuldades financeiras, foi fechado e reaberto em São Cristóvão no ano de 
1945 no parque da Quinta da Boa Vista, antiga residência da realeza no Brasil.

Além do Jardim Zoológico, a Quinta também abriga o Museu Nacional.

A entrada do parque da Quinta é gratuita, com alternativas diversas para toda a 
família, como passeio de pedalinho no lago, aluguel de quadriciclos, além da 
opção de fazer um belo piquenique.

Depois, pode-se dar uma 
esticadinha
 ao zoológico e aos museus - esses cobram
 entrada.

Além de possuir estacionamento no local, também é fácil o acesso para quem vai 
de ônibus, trem ou metrô.

O endereço do complexo da Quinta da Boa Vista é:

     Avenida Pedro II, s/n

     São Cristóvão

     Telefone: (21) 2234-1181

[FOTO]

Parque de Madureira

Pode ser considerado o 
caçula
 dos parques da Cidade do Rio de Janeiro. Inaugurado no dia 23 de junho deste 
ano, é a terceira maior área verde da nossa cidade, atrás somente do aterro do 
Flamengo e da Quinta da Boa Vista. 

O Parque Madureira é totalmente sustentável e conquistou o selo Aqua (Alta 
Qualidade Ambiental), possuindo uma ampla estrutura de lazer, com praça de 
alimentação, quadras para a prática de esportes, ciclovias, pistas de skate, 
bosques e riachos e jardim bot
nico sensorial. Passando pela Praça do Samba, onde ocorrem eventos e shows, 
encontramos a Nave do Conhecimento, espaço destinado à educação e tecnologia, 
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equipado com o que existe de mais moderno em tecnologia da informação, que, 
também, oferece cursos e oficinas.

A entrada no Parque Madureira é gratuita. 

Está localizado atrás do Madureira Shopping. 

E

ndereço: rua Soares Caldeira, 115, Madureira.

.

[FOTO]

Conheça também:

Parque Estadual da Pedra Branca

Localizado na divisa entre os bairros de Jacarepaguá e Vargem Grande, abriga o 
ponto mais alto da cidade, o Pico da Pedra Branca, podendo ser avistado de 
qualquer parte do bairro de Bangu e da Baixada de Jacarepaguá. O Parque Estadual
da Pedra Branca, além de ser responsável pelo abastecimento de água de 
importantes represas, como: Pau da Fome, Camorim e Engenho Novo, dispõe de 
opções de trilhas e passeios ecológicos. 

Parque Nacional da Tijuca

O parque fica na porção central do município e, por não possuir território 
contínuo, está misturado à área urbana da cidade.

O PNT (Parque Nacional da Tijuca) é indiscutivelmente um espaço privilegiado em 
nossa cidade, oferecendo uma grande extensão de Mata Atl
ntica. E, além de presentear seus visitantes com beleza, tranquilidade e 
momentos de lazer com caminhadas e prática de esportes diversos, também possui 
uma herença histórico-cultural importantíssima, como a estátua do Cristo 
Redentor, a Pedra da Gávea, a Vista Chinesa, a Capela Mayrink, a Mesa do 
Imperador e o Parque Lage. Tudo isso torna o parque um ponto de atração 
turística de nível internacional.

[VÍDEO]

Jardim Bot
nico do Rio de Janeiro

Uma das mais belas e bem preservadas áreas verdes da cidade, é um exemplo da 
diversidade da flora brasileira e estrangeira (exótica).

É conhecido internacionalmente pela beleza e diversidade em sua flora, possuindo
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inclusive espécies ameaçadas de extinção. Tombado pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, sua área foi definida pela UNESCO como área de 
Reserva da Biosfera.

O Jardim bot
nico se localiza na rua Jardim Bot
nico, 1008.

Passeio P
blico

O Passeio P
blico é a primeira área urbanizadada do Rio de Janeiro, localizado entre os 
bairros da Lapa e Cinel
ndia. Foi o primeiro jardim p
blico contruído na cidade entre os anos de 1779 e 1783, tendo sido inspirado no 
Passeio P
blico de Lisboa.

O parque encontra-se tombado desde 1938 pelo Serviço do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional.

Além da bela paisagem oferecida pelos jardins, o Passeio P
blico também possui valor artístico, cultural e histórico importantíssimo para a
Cidade do Rio de Janeiro.
[VÍDEO]

Parque do Flamengo

O Parque do Flamengo, conhecido popularmente como Aterro do Flamengo ou Aterro, 
é um complexo de lazer no Rio de Janeiro. Foi construído sobre aterros 
sucessivos na Baía de Guanabara, apresentando alguns dos mais importantes 
projetos paisagísticos de Burle Marx.

O parque integra a zona sul ao centro da cidade, destacando-se o Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro, o Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, a 
Marina da Glória, o Monumento a Estácio de Sá, uma via expressa, áreas 
destinadas à prática de esportes, um restaurante e duas praias (a da Glória e a 
do Flamengo).

Parque Ecológico Chico Mendes

O Parque Ecológico Chico Mendes se situa no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste
do Rio de Janeiro. Tendo recebido este nome em homenagem ao líder seringueiro 
assassinado no Acre.

Foi inaugurado em 1989, com o intuito de preservar espécies animais e vegetais 
raras e ameaçadas como bromélias, ingás, pitangueiras e répteis. É uma das 
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poucas áreas da cidade onde ainda se podem avistar alagados e restingas quase 
intactos. 

Atualmente, encontra-se sob a administração da Fundação RioZoo, tendo sido 
recuperado recentemente pela Prefeitura do Rio de Janeiro através da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente.

No parque você encontrará: salas de exposições de animais, biblioteca, 
auditório, mesas para jogos, trilhas para caminhadas, bancos e estacionamento, 
playground, locais apropriados para piqueniques e brinquedos em madeira. 

Localiza-se na avenida Jarbas de Carvalho, Recreio dos Bandeirantes, entre as 
avenidas das Américas e Sernambetiba no Pontal de Sernambetiba. 

Bosque da Barra

O Parque Natural Municipal Bosque da Barra é uma Unidade de Conservação 
Municipal de 50 hectares situado na Barra da Tijuca, zona Oeste do município do 
Rio de Janeiro.

Apresenta uma área de terra batida propícia para caminhadas, ciclistas e 
corridas, gramado perfeito para piqueniques, trechos arborizados, alamedas, 
quadras de vôlei, campos de futebol, playgrounds, churrasqueiras de pedra, além 
de banheiros e pias para uso de seus frequentadores. 

Na reserva, onde subsistem características originais de restinga com áreas 
arenosas, brejos e várzeas, podem ser encontradas espécies florísticas ameaçadas
de extinção, além de micos e pássaros.

Localiza-se na Av. das Américas 6000, Barra da Tijuca.

     Tel.: (021) 2503-2779 

Gostou das nossas dicas de passeio por alguns parques da cidade?

     Nossa Cidade é mesmo Maravilhosa!!

Conheça mais em:

http://www.rioguiaoficial.com.br/home

Taís Ferraz Duarte

         

taisduarte@rioeduca.net
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         Blog dos
Professores

[FOTO]
tweet

meioambiente
(95)

<COMENTÁRIOS>

O Rio de Janeiro tem paisagens para serem contempladas e admiradas....Lugares 
extremamente lindos para serem visitados e sem custo algum a não ser o da 
passagem....Que cada um tenha o direito e tempo de conhecer pelo menos o lugar 
que convive! Parabéns Taís Ferraz Duarte postagem nota 10.
Postado por 
Helena (bytroia)
 em 18/01/2013 01:55
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Segunda-feira, 07/01/2013
<TÍTULO>
Celebrando Conquistas e Caminhando Rumo ao Sucesso

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, protagonismojuvenil.
Mais do que simples comemorações, as festas e formaturas típicas do fim de ano 
que
marcam o encerramento dos ciclos educacionais, são rituais importantes para o 
desenvolvimento de crianças e jovens. Os alunos da 6
 CRE encerraram esse ciclo e estão se preparando para os novos desafios que 
surgirão em 2013.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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6ªcre
(247)

protagonismojuvenil
(73)

<COMENTÁRIOS>

Linda postagem Patrícia, parabéns! Rituais de passagem são importantes na 
Educação.
Postado por 
gisele cardoso cordeiro
 em 07/01/2013 06:21

Em nossa escola todo fim de ano fazemos. É uma cerimônia preparada com muito 
carinho. Um momento de muita emoção para os alunos que vão seguir novos rumos, 
para os professores, pela sensação de dever cumprido e para os pais, que começam
a saborear o início das conquistas de seus filhos. 
Parabéns Patrícia pela forma carinhosa com que abordou este momento de 
despedidas.
Postado por 
Valdéris
 em 07/01/2013 16:16

Patrícia, muito legal esta publicação! Parabéns aos alunos e escolas da 6ªCRE. 
Feliz 2013 a todos!
Postado por 
Renata Carvalho
 em 07/01/2013 17:18

Parabéns a todos os formandos que encerraram mais uma etapa da educação. Aos 
alunos da 6ªCRE  muito sucesso e muita garra para continuar sempre. 6ªCRE com 
tudo!
Postado por 
Helena (bytroia)
 em 18/01/2013 15:11
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 07/01/2013
<TÍTULO>
Leitura - Passaporte para o Conhecimento
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<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos.

A E.M. Madre Tereza de Calcutá está localizada em Jacarepaguá e atende cerca de 
350 alunos da Educação Infantil ao 4
 ano do Ensino Fundamental. A unidade escolar promoveu sua Maratona de Histórias
em novembro de 2012, sendo guiada pelo slogan: 
Leitura 
 Passaporte para o Conhecimento
.

[FOTO]

Pensando em promover a leitura em diferentes espaços da Escola Madre Tereza de 
Calcutá, foram criadas ações em que os alunos vivenciaram uma maratona de 
verdade, perpassando por diversas 
estações
. Daí surgiu a ideia de uma grande viagem.

Para tanto, cada espaço de leitura foi considerado como uma estação dentro dessa
fantástica viagem que foi realizada contando com a colaboração da direção, da 
coordenação, das professoras da sala de leitura, de toda equipe regente das 
turmas e dos funcionários da escola. Todos com o mesmo propósito de promover a 
leitura em diferentes ambientes!

Ao chegar na escola, nos deparamos com um trem nos convidando a viajar pelo 
mundo dos diferentes gêneros literários. No PONTO DE PARTIDA, entramos na 
plataforma da ESTAÇÃO DO CONHECIMENTO, onde encontramos leituras informativas, 
tais como: revistas científicas, jornais, encartes, folders, literatura para 
adultos, entre outros. Ao embarcarmos, recebemos um passaporte para viajar e 
avaliar cada estação dessa viagem. Cada turma foi visitando uma estação 
diferente!

ESTAÇÃO BELAS ARTES: realizada no PÁTIO. Os alunos tiveram contato com a 
história 
Linéia, 
de Monet e com diversos pintores. Nessa estação, os alunos soltaram os artistas 
que moram dentro deles e produziram verdadeiras obras de arte com pincel e tinta
em cavaletes.

[FOTO]

ESTAÇÃO SABOREANDO HISTÓRIAS: realizada no REFEITÓRIO. Foi organizada uma mesa, 
com pratos, talheres, copos, panelas e bandejas. Em cada utensílio, foram 
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disponibilizados livros com o tema 
alimentos
. Podemos citar que, nos copos, tinham os livrinhos da 
frutol
ndia
, representando os sucos. Ainda nas bandejas, havia os livrinhos da 
hortol
ndia
, simbolizando as saladas e essa emoção não parou por aí!

[FOTO]

ESTAÇÃO BA
 DE AVENTURAS: realizada na SALA DE LEITURA. Houve a contação do livro: 
Alice viaja nas histórias
, em que a professora Danielle (1
 turno) se vestiu de Alice 
 a do país das Maravilhas 
 e, no 2
 turno, a professora Adriana se vestiu de Alice 
 a menina da história. Além da contação, os alunos ganharam de presente um 
vídeo, apresentado no projetor, na qual um escritor, Flávio Carneiro, concede 
uma entrevista sobre os motivos que o incentivaram a escrever e se tornar 
escritor. No mesmo vídeo, cada professor da unidade escolar aparece falando aos 
alunos sobre o livro que mais marcou a sua inf
ncia e porque foi importante ler quando criança. Foram momentos de muita 
expectativa e surpresa dos alunos em esperar e ver o seu professor falando!

[FOTO]

ESTAÇÃO HALLOWEEN: realizada na SALA 7. A aula de inglês se transformou numa 
festa! Os alunos conheceram a história: 
Bruxa, bruxa venha a minha festa de Arden Druce
 e puderam se divertir com as atividades de percepção visual.

ESTAÇÃO EDUCOPÉDIA: realizada no AUDITÓRIO. A Educopédia foi mais uma vez 
apresentada aos alunos da Educação Infantil, que ficaram muito surpresos com 
cada aula que viram por lá!

A Leitura é realmente um passaporte para o Conhecimento. A equipe da Escola 
Madre Tereza de Calcutá mostrou, com as atividades realizadas, que é possível 
criar diferentes ambientes na escola, para enriquecer , ainda mais, a bagagem 
cultural e literária dos alunos.

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
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ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca/sobrenos.php

Roberta Vitagliano

é professora da rede municipal 

e representante do Rioeduca da 7
CRE

robertavitagliano@rioeduca.net

twitter: @robertacarmina

[FOTO]
tweet

 x
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projetos
(334)

7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns à equipe da E.M. Madre Tereza de Calcutá por promover atividades que 
estimulem o hábito da leitura. Isto é muito importante para nossos alunos, pois 
realmente a leitura é o passaporte para o conhecimento.
Postado por 
Renata Carvalho
 em 07/01/2013 17:26

Parabéns a E.M. Madre Tereza de Calcutá  por estimular a leitura entre os 
aprendentes. A leitura é a base de qualquer educação. lendo o aluno vai longe!
Postado por 
Helena (by troia)
 em 18/01/2013 17:35
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 15/01/2013
<TÍTULO>
Duas Escolas, duas Missões e um Objetivo em Comum: Superar Desafios

<TAGS>
Tags: 
7ªcre.

Para uma escola  ser bem-sucedida, com bons resultados, vários fatores são 
necessários. Mas, diante de uma missão definida, direção, coordenação e 
professores mostram que o objetivo comum de superar desafios pode ser decisivo 
para o sucesso dos alunos dentro da escola. 

[FOTO]

     O CIEP Dr. Adelino da Palma Carlos e a 
Escola Municipal República da Colômbia registraram em vídeo momentos marcantes 
de 2012 em suas respectivas unidades escolares.  Os vídeos foram enviados  para 
o portal Rioeduca para que pudessem ser compartilhados com o nosso público. Nos 
vídeos, é possível ver o registro de belos projetos e atividades desenvolvidas 
que merecem nota 10.
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Conheça aqui um pouco do trabalho realizado nessas escolas e veja os vídeos:

CIEP Adelino da Palma Carlos, localizado na Praça Seca

Qual a principal missão institucional do CIEP Adelino da  Palma Carlos?

O CIEP Adelino tem como missão educar na diversidade contra a desigualdade. 
Nossa ação está em educar partindo da vivência do aluno, respeitando a 
pluralidade e reconhecendo o seu valor, ampliando as possibilidades de 
conhecimento, instrumentalizando para viver em sociedade aplicando o 
conhecimento construído.

Considerando a universalização da escola, nos transformamos num cenário de 
grande diversidade. Partindo do princípio de que não basta garantir o acesso a 
educação, buscamos garantir a permanência do aluno e o seu sucesso através de 
uma prática pedagógica pautada nas orientações de nossa Rede e nas demandas do 
mundo em que vivemos.

Dessa forma, a Instituição estará contribuindo para a formação de uma sociedade 
mais justa e igualitária, que oferecerá oportunidades para todos e todos 
apresentarão condições de usufruí-las com dignidade.

[VÍDEO]

Escola Municipal República da Colômbia, localizada na Barra da Tijuca

Quais a principal missão institucional da Escola Municipal República da 
Colômbia?

O projeto anual Sustentabilidade como tema transversal teve como objetivo 
sensibilizar e conscientizar os alunos da Escola Municipal República da Colômbia
quanto à importância da conservação e preservação do meio ambiente aliados à 
valorização da nossa cultura, através de diferentes projetos com o foco nesse 
tema.

Esses projetos propiciaram o envolvimento dos alunos, dos professores e da 
comunidade, promovendo a realização de um trabalho em equipe e, portanto, 
valorizando a importância de estarem todos motivados, buscando um objetivo em 
comum. Esse fator foi de suma importância para o sucesso do nosso trabalho. 

Objetivou-se, também, transformar de forma significativa o modo de pensar e as 
posturas individuais e coletivas para a melhoria da qualidade de vida de todos 
os envolvidos. 
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[VÍDEO]

Parabéns para as equipes do CIEP Dr. Adelino da Palma Carlos e Escola Municipal 
República da Colômbia pelo trabalho realizado!

Sucesso em 2013! 

 PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca/sobrenos.php

Roberta Vitagliano

é professora da rede municipal 

e representante do Rioeduca da 7ªCRE

robertavitagliano@rioeduca.net

twitter: @robertacarmina

[FOTO]
tweet

 x

Página 3894



RIOEDUCA 2

7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Realmente estas equipes dão show! Nossa CRE é um sucesso! Parabéns a todos pelo 
belo trabalho de equipe que incentiva a todos!Sucesso!
Postado por 
Paula Marina
 em 15/01/2013 10:26

Uma das características mais marcantes de times de sucesso é que eles não têm 
medo de desafiar os padrões. Mesmo que estejam fazendo algo inédito, sua 
confiança e objetivo continuam os mesmos. Parabéns ao Ciep Adelino de Palma e a 
E.M. República da Colômbia!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 15/01/2013 11:18

Boa tarde!
Gostei dos vídeos e da troca de experiências apresentadas. Acredito mesmo no 
trabalho em equipe; afinal, sozinho para que? Parabéns e um excelente 2013, 
repleto de oportunidades!
Postado por 
Maria Goretti de Macedo Daher
 em 15/01/2013 16:02

Troca de experiências faz muita diferença para uma construção positiva na 
Educação.Parabéns para as equipes do CIEP Dr. Adelino da Palma Carlos e Escola 
Municipal República da Colômbia pelo trabalho realizado!
Postado por 
Helena (bytroia)
 em 17/01/2013 13:59

São ações como estas que qualificam e significam o ensino e a aprendizagem nas 
Escolas. Parabéns! É com orgulho que apreciamos os trabalhos postados pela EM 
República da Colômbia e CIEP Adelino da Palma Carlos.
Postado por 
Tania Peres
 em 17/01/2013 22:34
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[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 08/01/2013
<TÍTULO>
Trabalho em Equipe e Formação Continuada – Gerência de Educação da 2ª CRE

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, educaçãoinfantil, capacitação.

A Gerência de Educação está relacionada diretamente ao trabalho pedagógico 
realizado pelas escolas de nossa rede. Hoje, vamos conhecer um pouco sobre as 
ações exercidas por profissionais que colaboram para o bom andamento das 
unidades escolares.

A 2
 Coordenadoria de Educação está localizada no bairro da Lagoa, sob a coordenação
da professora Maria Inêz Zain Brazuna. Dentre as equipes que a compõem, está a 
Gerência de Educação (GED), cujo um dos objetivos é subsidiar pedagogicamente a 
gestão escolar em conson
ncia com a Política Educacional da Secretaria Municipal de Educação.

Além do que foi citado acima, o trabalho realizado pelos profissionais da GED 
engloba outros objetivos como:

 Planejar, executar ações de gerência pedagógica e implementar a proposta 
educacional no desenvolvimento curricular, projetos, parcerias e atividades de 
extensão educacional;

 Executar as atividades relativas à supervisão e acompanhamento das creches 
conveniadas e das instituições privadas de educação infantil;

 Coordenar as ações de formação continuada dos professores e agentes auxiliares 
de creche; 

 Articular junto às escolas os projetos culturais e pedagógicos;

 Coordenar e acompanhar a inserção de estagiários para reforço escolar, estágios
curriculares e pesquisadores nas unidades escolares.

A Gerência de Educação da 2
 CRE está sob a responsabilidade da professora Morgana Rezende e de outros 
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professores que fazem parte dessa equipe. Esses profissionais organizam o 
trabalho realizado em projetos como: 
Casa de Alfabetização, Educação Infantil, Primário Carioca, Ginásio Carioca, 
Educação Especial, Ensino Particular, Extensividade, Correção de Fluxo, Mídia 
Educação, Educopédia, 6
 ano Experimental, Projetos Especiais da SME, Escolas do Amanhã, Voluntários e 
Estagiários, Entre Jovens, Proinap 
e o programa
 Sa
de na Escola.

Em 2012, divulgamos aqui no portal Rioeduca algumas ações coordenadas e 
realizadas pela Gerência de Educação da 2
 CRE. Nos meses de maio e junho, publicamos sobre as 
Oficinas de Blogs
; em agosto, a 
Semana de Alfabetização
; em setembro, a 
Semana da Educação Infantil
; e em outubro, 
Portinari- Arte e Meio Ambiente
, visita que os professores participantes do curso relacionado à Educação 
Infantil fizeram a uma exposição na Casa da Ciência. Esse 
ltimo evento está ligado ao encontro mensal entre diretores, professores 
articuladores e coordenadores pedagógicos das creches e escolas exclusivas de 
Educação Infantil, coordenado pelas professoras Ana Cristina, Regina Tavares, 
Gabriela Vasco e Helena.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Além dessas, outras ações foram realizadas pela equipe da GED. 

Formação Continuada para Professores do 3
 ano

Os encontros com os professores regentes das turmas do 3
 ano do Ensino Fundamental aconteceram ao longo do ano de 2012 com o formato de 
centro de estudos, de oficinas e palestras sobre um tema específico por 
encontro. Foram ministrados e dinamizados por um profissional da E/2
 CRE/GED ou convidado. 

Esse projeto de formação continuada foi coordenado pelas professoras Cristina 
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Campos, P
mmela Lobo e Márcia Batista, integrantes da Gerência de Educação. Os professores
se reuniram com a equipe buscando conhecer os documentos normativos da 
Secretaria Municipal de Educação e articulá-los com a prática em sala de aula. E
também refletir sobre as teorias da Educação, articulando-as com as questões que
permeiam o cotidiano escolar. Durante estes encontros, houve a oportunidade de 
viabilizar espaços de reflexão e discussão sobre as questões e tensões com as 
quais o professor lida no espaço escolar.

A Formação Continuada para Professores Regentes do 3
 ano teve como principal canal de comunicação, além dos encontros presenciais, 
um grupo de e-mail, criado para troca de informações e divulgação de atividades 
dos professores regentes.

A partir do mês de agosto, ocorreram encontros com os professores do 3
 ano do projeto 
Nenhuma Criança a Menos
, também liderado pela professora Cristina Campos.

Visitas feitas pela equipe da E/SUBE/2
 CRE/GED ajudaram a mapear trabalhos exitosos e, também, professores que 
precisaram de alguma ajuda específica.

Formação Continuada
para Coordenadores Pedagógicos

Os encontros de Formação Continuada para os Coordenadores Pedagógicos da 2
 CRE acontecem desde o ano de 2010. E, em 2012, esses encontros, realizados nos 
meses de março a dezembro, tiveram como objetivos:

 Possibilitar uma reflexão sobre as teorias da Educação, articulando-as com as 
questões que permeiam o cotidiano escolar;

 Ampliar os espaços e possibilidades de discussão sobre as questões e tensões 
vivenciadas por estes profissionais no ambiente escolar.

Os Coordenadores Pedagógicos, envolvidos na formação continuada, participaram de
encontros quinzenais, que tiveram o formato de centro de estudos coordenados, 
planejados e acompanhados também pelas professoras Cristina Campos, Andrea 
Fernandes e Márcia Batista da E/2
 CRE/GED, sempre buscando cumprir um cronograma com assuntos pertinentes à 
formação desses profissionais.

Agradecimentos às professoras Morgana Rezende e Cristina Campos por colaborarem 
com esta publicação. Desejamos sucesso e muitas realizações em 2013!
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Contato:

Renata Carvalho - Professora da Rede e representante do portal Rioeduca, na 2
CRE

Email: 
renata.carvalho@rioeduca.net

Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet

2ªcre
(192)

educaçãoinfantil
(100)

capacitação
(52)

<COMENTÁRIOS>
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Ficou muito bacana essa publicação! Adorei
Postado por 
Gabriela Farias
 em 14/01/2013 21:46

Parabéns, Renata! Um belo painel das ações da equipe que faz acontecer na 2ª 
CRE.
Postado por 
Angela Regina  de Freitas
 em 14/01/2013 22:31

MARAVILHOSO O SEU TRABALHO, AMIGA RENATA!!!!
PARABÉNSSSS!!!!
Fico muito feliz de poder participar da EQUIPE da GED/2ªCRE e de ser amiga dessa
 pessoa muito CAPAZ e comprometida com TUDO que realiza...bjinhus RENATA!!!Ficou
lindo!!!
Postado por 
ROSÂNGELA HERDY GIVISIEZ
 em 17/01/2013 14:00

A GED da 2ª Cre tem dado um show no que se diz respeito a trabalho em equipe. 
Parabéns a oordenadora e professora Maria Inêz Zain Brazuna pelo comprometimento
com a Educação. Renata Carvalho parabéns pela postagem.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 18/01/2013 13:36
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 14/01/2013
<TÍTULO>
Educação - Um Relato de Sucesso!

<TAGS>
Tags: 
1ªcre.

A 1
 CRE está localizada na Praça Mauá, zona portuária, um dos lugares mais 
importantes e belos da Cidade Maravillhosa. Nessa publicação, vamos 
relatar a beleza que compõe a equipe que trabalha nela e que diariamente se une 
em prol do sucesso da Educação Carioca.

[FOTO]

Reunir-se junto é um começo

     ficar juntos é progresso
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     trabalhar juntos é sucesso!

     Henry Ford

Os homens e mulheres que formam a 1
 CRE são esposas, chefes de família, mães, pais, filhos e filhas que possuem 
algo em comum: o desejo de fazer um Rio de Janeiro melhor e mais justo através 
da Educação. 

Em suas gerências e salas, utilizam recursos, estabelecem metas, discutem 
melhorias, organizam arquivos, percorrem planilhas, visitam escolas e remam em 
alto mar mesmo quando o vento parece não estar a favor. Quando se trata da vida 
educacional, da qualidade das unidades escolares e progresso de nossas crianças,
a 1
 CRE tem duas opções: vencer ou vencer!

[FOTO]

Áreas que trabalham nos bastidores da educação da 1
 CRE: Gabinete, Gerência de Educação, Infraestrutura, Recursos Humanos, 
Administração, Assessoria, Tecnologia, Almoxarifado e Protocolo. Essas equipes 
imbatíveis, lideradas pela coordenadora Rita Eliane, estão sempre prontas para 
fazer acontecer, para realizar o possível e o impossível, vestindo e suando a 
camisa, buscando a eficiência e a eficácia, criando sinergia por um 
nico objetivo: pela aprendizagem significativa das crianças que estudam nas 
escolas p
blicas de nossa cidade e que merecem o melhor atendimento, além de um ensino 
qualificado.

[FOTO]

GED - Ação e Compromisso

[FOTO]

A GED é a gerência que acompanha cada escola, creche e EDI no que se refere ao 
rendimento e à aprendizagem dos alunos. A professora Valéria e toda sua equipe 
não descansam enquanto não alcançam cada unidade, auxiliando gestores e 
coordenadores nos desafios que enfrentam. O destaque dessa gerência está no 
comprometimento, na criação, na criatividade e no amor ao trabalho que executam,
com o objetivo de que cada aluno matriculado nas unidades possa elevar ainda 
mais suas possibilidades e talentos. Certamente, a GED trabalha com inovação, 
paixão e lealdade no compromisso que tem com a educação dos jovens de nossa 
cidade.

O Segredo do Sucesso

[FOTO]
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Qual o segredo do sucesso dessa equipe? Primeiro, uma Secretaria de Educação que
não mede esforços para que todas as crianças do Rio de Janeiro tenham excelência
de atendimento e qualidade no ensino que recebem. Isso é uma meta fácil? Não, 
entretanto, marinheiro que entra no navio, precisa estar preparado para os 
desafios do tempo, sabendo que seu objetivo é chegar com segurança ao porto. 
Assim é a equipe da professora Rita. Movidos pela paixão pela educação, assumiu 
o compromisso de escrever, em 2012, um roteiro de responsabilidade e sucesso e, 
com esforço inteligente, realizaram 

trabalhos sérios com resultados satisfatórios.
[VÍDEO]

O professor disserta sobre ponto difícil do programa.

     Um aluno dorme, cansado das canseiras 
desta vida.

     O professor vai sacudí-lo?
Vai repreendê-lo?

     Não.

     O professor baixa a voz, com medo de 
acordá-lo.

Carlos Drummond de Andrade)

É claro que todos os nossos professores, educadores, agentes auxiliares de 
creche, merendeiras e equipes de apoio fizeram acontecer no dia a dia de cada 
criança para que nenhuma ficasse de fora de uma educação realmente 
significativa, na qual se aprende com os livros, internet, mídias diversas e, 
principalmente, com o exemplo que se percebe e sente no olhar, no toque, nas 
palavras do professor. O educador é, de fato, o grande inspirador dessa nação. É
aquele que não desiste do Brasil e que compartilha com as crianças e jovens 
dessa cidade tão cheia de desafios, esperanças, sonhos e luta para torná-los 
realidade.

[FOTO]

Parabéns à 1
 CRE pelo sucesso conquistado em 2012! 

2013 será um ano ainda melhor e de mais sucesso! 

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite esse espaço que é feito para nós! Entre em contato com o 
representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe. *
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Contatos:

Rute Albanita

Professora e Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

     ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: @Rute_Albanita

[FOTO]

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Estudei na Cardeal da Leme desde pequena, e agora trabalho na 1ª CRE. Realmente,
essa CRE é um sucesso!!! Parabéns, Rute, pelas palavras que me emocionaram... 
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Parabéns 1ª CRE!
Postado por 
Débora Domingos
 em 14/01/2013 09:22

PARABENS PELO EMPENHO E PELO BOM HUMOR.VALEU 1ª CRE!!!!!!!!!!
Postado por 
CRISTINA
 em 14/01/2013 12:14

Parabéns a todos Educadores da 1ª Cre comprometidos com a Educação.
Postado por 
Helena
 em 14/01/2013 18:11

Que maravilha ver nossas crianças no rumo certo da vida, espero que continuem 
assim e se tornem pessoas de bom caráter que que ajudam o próximo!
Postado por 
Dinha Gomes
 em 14/01/2013 20:24

Parabéns. que orgulho fazer parte desta equipe da 1ª Cre
Postado por 
celia maria santos de bessa lopes
 em 15/01/2013 07:00

Fico muito feliz em participar da equipe da E/SUBE/1ªCRE! Uma equipe vitoriosa, 
competente e unida em prol de uma educação de qualidade.
Postado por 
jose luiz
 em 15/01/2013 12:37

Parabéns 1ª CRE!
Postado por 
Fabiane Nogueira
 em 16/01/2013 11:05
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 21/01/2013
<TÍTULO>
Professora Conceição - Orgulho da Educação Carioca

<TAGS>
Tags: 
1ªcre.

Esta publicação é uma homenagem à 
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Creche Municipal Campos da Paz
 e à sua gestora, professora 
Conceição de Maria de Oliveira da Costa
. O destaque se justifica pelo trabalho de excelência desenvolvido pela unidade 
e pelo grito de amor à inf
ncia que se traduz nos projetos realizados pelas muitas mãos e corações que 
compõem a equipe e a comunidade da instituição.

[FOTO]

A 
Creche Municipal Campos da Paz
 está situada à 
Rua Azevedo Lima, 100, Morro do Querosene no bairro do Rio Comprido.
 Com excelente espaço físico, atende desde o Berçário I até o Maternal II, 
envolvendo 175 crianças de 6 meses a 3 anos e 11 meses. A equipe de educadores 
está distribuída em sete turmas, e a paixão com que executam o trabalho elevou 
ainda mais a qualidade do atendimento às crianças. Esse fato se revela no 
recebimento do
 Prêmio de Qualidade Anual de Educação Infantil 
em 2010 e em 2011, sendo que, na 
ltima edição, a Creche se destacou com o 
melhor projeto pedagógico 
dentre todos os projetos inscritos pelas unidades que possuem o segmento de 
Educação Infantil no Município do Rio de Janeiro.

Projeto Premiado

Só se protege aquilo que se ama e só se ama aquilo que se conhece

[FOTO]

O 
Prêmio Anual de Qualidade da Educação
 é destinado aos servidores das unidades escolares da prefeitura que prestam 
atendimento exclusivo à Educação Infantil e tem como objetivo reconhecer o 
trabalho dos servidores que, junto à escola, se esforçam para melhorar a 
qualidade dos serviços prestados na educação. Tais projetos são avaliados por 
uma Comissão Especial composta por membros da Secretaria Municipal de Educação, 
Conselho Municipal de Educação, Parceiros da Educação Carioca e especialistas em
Educação Infantil. 

[FOTO]

Professora Conceição - Amor e Dedicação à Educação

[FOTO]

     .
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Conceição é professora do Município do Rio de Janeiro desde 1978. Esse ano, ela 
completa trinta e cinco anos dedicados à Educação Carioca e confessa ser 
apaixonada especialmente pela Educação Infantil. A gestora diz se sentir 
orgulhosa pelo reconhecimento do projeto que, além de ter premiado a equipe da 
unidade, a levará junto com outros professores que se destacaram em 2011 para 
uma viagem à Nova Iorque ainda este mês. 

[FOTO]

Conceição é considerada por seus amigos, colegas de trabalho e por sua equipe 
muito mais do que uma diretora. Para eles, ela é companheira de luta, líder 
participativa e democrática, que se envolve nos trabalhos, surpreende com 
projetos inovadores, acompanha o desenvolvimento das crianças e acredita no 
poder transformador da Educação.

Paralelamente, Conceição divide a honra desse sucesso à sua equipe, que vai além
do compromisso e se dedica de forma criativa, responsável e atuante. Para ela, 
são educadores que mergulham no trabalho, estudam e acreditam que podem melhorar
a cada dia o desempenho de suas funções qualificando ainda mais o atendimento 
aos pequenos.

[FOTO]

Destaques 2012 na Creche Campos da Paz

Entre os projetos desenvolvidos em 2012, destacamos a 
Valorização da Cultura
, que envolveu toda a comunidade em variadas formas de expressão cultural do 
povo brasileiro.

O Carteiro veio Visitar
 foi uma iniciativa que despertou nos pequeninos o interesse pelo letramento e 
pela comunicação. A meninada foi ao correio da comunidade, enviou e recebeu 
cartas e, claro, contou com a presença do carteiro em cada sala de atividades!

[FOTO]

Houve também a 
Festa Cultural

, os projetos
Conhecendo a Cidade

e
Minha Primeira Biblioteca

, passeios ao 
Zoológico

 e ao 

Página 3906



RIOEDUCA 2
Oi Futuro

. As turmas também confeccionaram o jornal da creche, no qual cada uma relatava 
suas atividades.

[FOTO]

O envolvimento da creche e o respeito que possuem uns pelos outros é tão 
especial que até mesmo foi realizada uma campanha de doações, pelo fato de uma 
das funcionárias ter perdido toda sua casa em um incêndio.

Educação Transformadora - Sonhos Possíveis

[FOTO]

É claro que muitos eventos, além dos citados, foram realizados nessa unidade de 
sucesso, entretanto, o que queremos afirmar é que a 
Creche Municipal Campos da Paz
, as gestoras Conceição e Vera e todos os funcionários merecem aplausos e nossa 
admiração. 

[FOTO]

O trabalho da unidade reafirma que as instituições p
blicas de Educação Infantil na cidade do Rio de Janeiro desenvolvem com 
excelência o trabalho com crianças pequenas. Nossas Creches e 
EDIs (Espaços de Desenvolvimento Infantil)
 acreditam que 
estamos trabalhando para grandes transformações, construindo no dia a dia uma 
nação mais verdadeira, cidadã e que nos dará, certamente, um Brasil mais justo e
feliz. 
A Creche Municipal Campos da Paz
 se destaca e merece reconhecimento, pois sonha, atua, e faz acontecer a 
Educação Carioca.

Pra conhecer ainda mais os projetos dessa Creche Municipal de Sucesso,

     clique no link abaixo:

http://www.cmcamposdapaz.blogspot.com.br/

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o 
representante do Rioeduca em sua Coordenadoria
 e participe. *

Contatos:
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Rute Albanita

Professora e Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

     ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: @Rute_Albanita

[FOTO]

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

PARABÉNS pelo reconhecimento. VCS merecem!!!!!!!!!!!!!!
Postado por 
CRISTINA
 em 21/01/2013 07:59

Parabéns professora Conceição por oferecer uma proposta pedagógica baseada na 
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compreensão das necessidade básicas de amor, atenção e desenvolvimento que as 
crianças necessitam de diferentes maneiras. Seu trabalho merece aplausos!
Postado por 
Patricia Fernandes
 em 21/01/2013 10:41

Projeto excelente, o blog da creche também é lindo. Premiação merecida! 
Parabéns!!!!! Realmente, a 1ª CRE está arrebentando!!!!!
Postado por 
Débora Domingos
 em 21/01/2013 12:16

Não sou daqui do Rio de Janeiro, estudei na Paraíba, e fico muito feliz em saber
que asd crianças pequenas estão tendo uma educação tão boa!!!!
Postado por 
Luzivaldo Laurindo
 em 21/01/2013 12:18

Parabéns à todos os profissionais que fazem a diferença na Educação denossas 
crianças. Parabéns professora Conceição!
Postado por 
Alexandre Roque
 em 21/01/2013 21:19

Parabéns Professora Conceição pelo trabalho realizado e o reconhecimento na 
Educação. A Creche Municipal Campos da Paz  deve ter muito orgulho de um 
profissional deste quilate.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 21/01/2013 22:17

Conceição, eu tenho muito orgulho de ter dividido alguns momentos de reflexão 
com você. Não me surpreende o sucesso do seu trabalho, pois você é movida a 
paixão!!!!
bjs. Morgana ( lembra de mim?)
Postado por 
Morgana Rezende
 em 21/01/2013 22:29

Tinha que ser vocês!!!Parabéns,meninas!Principalmente a você,Conceição.Amiga que
sempre se destacou,seja,na rede Municipal quanto na rede estadual.Que 
orgulho!!!Boa viagem pra vocês!
Postado por 
catia arruda
 em 21/01/2013 22:43

Parabéns a professora Conceição e equipe pelo excelente trabalho!!! 
Bjs !
Postado por 
Ana Cristina Corrêa
 em 22/01/2013 05:55
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Quando conheci Conceição no Curso do CECIP sabia que se tratava de uma grande 
profissional.É bom saber que os bons têm sido valorizados.Parabén amiga e muito 
sucesso!!!
Postado por 
heloisa sermúd braz
 em 22/01/2013 09:03

Parabéns à amiga Conceição! Os trabalhos bem realizados certamente alcançarão 
sucesso! E devem ser divulgados para serem conhecidos.E valorizados.
Postado por 
Marcia Assis
 em 22/01/2013 09:43

conceição e equipe , parabéns pelo lindo trabalho e pelo merecido 
reconhecimento.
Postado por 
otilia
 em 22/01/2013 11:17

Parabéns Conceição e equipe, somente com dedicação, carinho e compromisso 
teremos uma educação de qualidade e  excelência para nossas crianças. Estou 
muito feliz com o sucesso de vocês! Edna Rangel(PET Mario Claudio)
Postado por 
Edna Cristina Rangel de oliveira
 em 22/01/2013 11:30

Valorizar o servidor carioca: esse é o caminho! Parabéns, Rioeduca!
Postado por 
Adriano Sales
 em 22/01/2013 18:05

PARABÉNS,CONCEIÇÃO. É COM ORGULHO QUE CITAREI SEU  TRABALHO E EXEMPLO EM NOSSO 
1º ENCONTRO COM NOSSOS  EDUCADORES.PARABÉNS!
CÁTIA PEREIRA E EQUIPE.
Postado por 
CÁTIA PEREIRA
 em 22/01/2013 19:43

Parabéns pelo trabalho sério construído no cotidiano da creche. Sucesso 
sempre!!!!!!!!!!!
Postado por 
Valeria Silveira
 em 23/01/2013 08:33

Excelente publicação, parabéns a Conceição, Vera e  principalmente a toda 
equipe, pois sucesso só pode ser alcançado com União.
Postado por 
celia maria santos de bessa lopes
 em 25/01/2013 13:28

My dear teacher, congratulations...
Postado por 
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José Luiz
 em 04/02/2013 11:28
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 09/01/2013
<TÍTULO>
Destaques GED 3ª CRE

<TAGS>
Tags: 
3ªcre.

Aprendendo, ensinando, agindo e interagindo é que se adquire conhecimento. 
Assim, também o transferimos aos nossos alunos. A GED destaca os momentos em que
esse processo foi registrado na 3
 CRE. Confiram!

As palavras do nosso mestre Paulo Freire ecoam nas paredes da sala da GED da 3
 CRE. É ele quem aponta o caminho seguido por toda a equipe da prof.
 Marilena Branco.

[FOTO]

Proporcionar momentos de interação, formação e exposição de trabalhos para os 
professores da nossa CRE está entre as prioridades da equipe. As semanas de 
Educação Infantil, Alfabetização e Alfabetização voltada para a Educação 
Infantil proporcionaram esses momentos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

O apoio e o acompanhamento dos alunos no desenvolvimento de habilidades 
específicas, tanto artísticas quanto científicas, também atraiu os olhares das 
professoras do grupo. Os projetos 
Ciência Hoje, FECEM
 e 
Mostra de Dança
 tiveram seus melhores momentos registrados.

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

Os jovens que entrarão no mercado de trabalho precisam estar preparados e, por 
isso, foram alvo de formações com o projeto 
Entre Jovens e Estagiários
. A orientação é fundamental para que nossos alunos possam ter uma outra visão 
além da de seus professores em sua formação. Interagindo, eles se preparam para 
assumir o papel que a sociedade espera deles: preparar o futuro.

[FOTO]

[FOTO]

Com essas ações, 2012 vai ficando na História. Agora, é preparar 2013, enquanto 
os professores recarregam as baterias. A equipe está conectada para manter os 
espaços de formação, interação e exposição de trabalhos como a do projeto 
Autonomia. 

[FOTO]

[FOTO]

Participou de alguma dessas ações? Deixe seu comentário.

Contate-nos!

angela.freitas@rioeduca.net

twitter 
@angeladario

facebook 
Angela Regina de Freitas

RIOEDUCA/3
CRE

[FOTO]
tweet
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3ªcre
(223)

<COMENTÁRIOS>

Participei do Projeto "Entre Jovens" e vi as fotos da culminância nos Destaques 
da GED. Foi um momento muito especial. Saimos muito felizes e os alunos 
adoraram!!!!!
Postado por 
Carla
 em 09/01/2013 11:19

Angela, a publicação ficou muito legal. É sempre bom conhecermos estas equipes 
que auxiliam no trabalho de nossas escolas. Parabéns e sucesso à Equipe GED 
3ªCRE. Feliz 2013!
Postado por 
Renata Carvalho
 em 14/01/2013 22:27

Parabéns a GED da 3ª CRE , a prof.ª Marilena Branco e toda sua equipe pelo 
excelente trabalho realizado. Angela postagem muito boa de ser lida e relida.
Postado por 
Helena (bytroia)
 em 18/01/2013 01:58
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 10/01/2013
<TÍTULO>
Aproveitando as Férias com as Crianças.
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<TAGS>
Tags: 
família.

Não é todo mundo que consegue viajar em janeiro, não é mesmo? O que fazer então 
com as crianças no período de férias? Não dá para deixá-las o dia inteiro 
assistindo televisão ou jogando videogame. Elas podem continuar aprendendo longe
da escola, e o que é mais importante, estreitar laços afetivos que ficam um 
pouco esquecidos na correria do período letivo.

[FOTO]

Estimule a imaginação de seu filho nestas férias, confeccionando com ele 
brinquedos com sucatas.

Em tempos de tecnologia e diversões para todos os tipos e bolsos, o que muitos 
pais podem estar pensando é: 
o que fazer nas férias?
. Mais importante que o valor financeiro gasto nas férias, é aquilo que podemos 
oferecer afetivamente aos nossos filhos. As experiências afetivas geram memórias
positivas bastante significativas na formação de uma pessoa. 

Procure experiências de qualidade que possam ser compartilhadas em família, com 
direito a aprendizado e descobertas. Não se preocupe em elaborar 
super-roteiros
 de férias. Na verdade, há muitas coisas para se fazer que não gastam muito 
dinheiro e são ótimas opções de lazer e diversão.

[FOTO]

Vamos ver algumas sugestões:

Programe uma seção com pipoca e suco, com amigos ou família, escolha um filme de
preferência das crianças e assistam juntos;

Monte algumas partidas com jogos, tais como Detetive, Dominó, Quebra-cabeças, 
Banco Imobiliário, com primos ou irmãos. Essa é uma dica boa para quem fica só 
na internet, pois o estar com as pessoas 
ao vivo
 e conversar é bem melhor;

Leia livros e revistas em quadrinhos com seus filhos. Inverta os papéis e peça 
para seu filho ler para você. Mesmo não alfabetizado, ele pode 
ler
 as figuras e contar do jeito dele;

Ensine seu filho a fazer sanduíches, docinhos ou, até mesmo, ajude-o a assar um 
bolo. As receitas são um gênero textual e podem ser lidas por pais e filhos nos 
preparos das guloseimas;
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Atividades manuais como pintura, brinquedos e jogos de sucata, reutilizando 
objetos que seriam descartados, são muito divertidas, além de estimular a 
criatividade das crianças;

Jogar videogame é uma opção para os dias de chuva. Peça-o para te ensinar;

[FOTO]

Um passeio ao zoológico não é tão caro e as crianças adoram ver os animais;

Levá-lo ao Planetário pode se tornar um passeio mágico entre astros e planetas;

Visitas a Museus e Pontos Turísticos da região, lugares que colecionam histórias
e que vale a pena conhecer;

Ir a um Parque P
blico para fazer piquenique, jogar bola, andar de bicicleta, trilhas e 
caminhadas ecológicas. Você pode fazer seu filho se divertir e aprender sobre 
meio ambiente (conscientização ambiental);

Uma ida à praia, onde possam jogar frescobol, bola e tomar aquele sorvete; 

Os shoppings podem oferecer boas formas de diversão, pois neles é possível fazer
um bom lanche, ir ao cinema, brincar em jogos de fliperama. Algumas livrarias 
agendam momentos de contação de histórias com fantoches, livros atrativos e até 
personagens caracterizados. É uma atividade divertida e de muito conte
do, uma vez que incentiva o interesse das crianças pela leitura e a atração 
pelos livros.

Aproveite as férias de forma saudável e afetuosa com seus filhos! Mais do que o 
conforto material, essas lembranças de convivência familiar são extremamente 
importantes no desenvolvimento humano e, certamente, serão lembradas por toda a 
vida!

[FOTO]

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal

e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
tweet
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família
(2)

<COMENTÁRIOS>

Muitas ideias para colocar em prática e curtir com os filhos! Aproveitando o sol
ou até mesmo aquela chuva de verão em casa, nesse caso, jogos são sensacionais, 
independente da idade! Adorei, Delfina!
Postado por 
Taís Ferraz
 em 10/01/2013 11:05

Que linda post Del, parabéns pela visão real e afetuosa que o Portal Rioeduca 
tem com a família!
Postado por 
Regina
 em 10/01/2013 21:02

Adorei as sugestões!Realmente essas lembranças de convivência familiar são 
extremamente importantes no desenvolvimento das crianças. Parabéns! Vou 
aproveitar! Abraços
Postado por 
Aline
 em 11/01/2013 14:15

Ótimas dicas!Gostei muito!Sempre acompanho... Obrigada e Boas Férias para vocês 
também!
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Postado por 
Solange Alves
 em 11/01/2013 16:10

Concordo plenamente, que devemos aproveitar o período de férias das crianças 
para fazer atividades junto com toda família. Os laços afetivos entre mãe e 
filho são muito importantes, ainda mais nos dias de hoje, com tantos perigos 
rondando as crianças.Gostei muito das ideias.Vou aproveitar algumas com as 
crianças.Abraços da Glorya
Postado por 
Glorya
 em 12/01/2013 10:44

Gostei das sugestões! Muito boas! Boas férias!
Postado por 
Ana Claudia
 em 12/01/2013 12:05

Boas Férias a todossssssssssssss!
Postado por 
Helena(bytroia)
 em 18/01/2013 01:26

Todas as suas sugestões foram ótimas!
Algumas delas já aproveitamos com o THOR, meu neto, que está passando as férias 
aqui em casa, ou seja na casa dos avós paternos e junto com o pai dele. Já fomos
ao cinema, ao Shopping, ao Park Games, além dele estar matriculado na EScolinha 
de Futsal do Olaria, onde treina futebol três vezes por semana; ele adora essas 
atividades, mas quando chove é que o vídeogame e o computador são usados por ele
e até por nó também.
Postado por 
SUELI REGO
 em 23/01/2013 12:36
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 18/01/2013
<TÍTULO>
Escola: O Papel da Memória na Construção da Identidade

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, projetos.

A Escola Municipal Maestro Pixinguinha, resgatando a memória local e mundial 
através dos diversos 
ngulos da história do mundo, mostra como conseguiu unir várias disciplinas sob 
um mesmo tema: Memórias.
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A integração de pessoas e fazeres
impulsionam a escola nos seus
diversos eixos de ação.
O trabalho interdisciplinar faz da escola um lugar
rico em cultura e saber.

Dessa forma, a Escola Municipal 05.14.003 Maestro Pixinguinha desenvolveu o 
Projeto Memórias em 2012. Um projeto interdisciplinar (Língua Portuguesa, Língua
Inglesa, História, Ciências) que resgata a memória local e mundial através dos 
diversos 
ngulos da história: desde a Grécia até a comunidade local. Para esse resgate, 
seus professores usaram
maquetes, produções textuais, teatro e a representação dos diferentes mitos 
gregos 
reconstruídos
 nos dias atuais, através da 
Caixa de Pandora
, do 
Minotauro
, do 
Ícaro
, da 
Medusa
, etc.

Veja as imagens:

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Um Trabalho Interdisciplinar

Foi um trabalho interdisciplinar que agregou turmas do 6
 e 9
 anos e as disciplinas de:

 História e Língua Portuguesa (A história dos Mitos e Lendas Gregas, as 
produções textuais e artísticas que realizaram uma releitura desses mitos para 
nossa realidade brasileira e mundial);

 Ciências (As máscaras para o teatro dos Mitos Gregos e a import
ncia do corpo sadio e da mente sã para a representação);

 Língua Inglesa (As partes do corpo e a reconstrução através de imagens e 
recortes de jornais e revistas de como seriam esses mitos no lugar onde vivem ou
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das pessoas que conhecemos e convivemos em nosso dia a dia).

No 
primeiro momento 

do trabalho, a representação desses mitos e lendas na nossa realidade histórica 
e social (trabalho em conjunto entre as disciplinas e a força do trabalho em 
equipe).

No
segundo
momento

, as produções textuais dos alunos do 6
 ano descrevendo os personagens que mais gostaram através da produção de texto 
enviada pela SME/4
 bimestre. O tema enviado foi 
Escolher e descrever um personagem da história e suas principais características
.

Foram escolhidas apenas duas produções textuais das crianças do 6
 ano sobre os mitos e lendas gregas:

ÍCARO 

Eu li o livro 
O sonho de Ícaro
 e escolhi esse personagem, porque achei a história muito interessante.
 Ele era um menino que ficava em cima da montanha admirando - tranquilo e feliz 
- a beleza do sol, do mundo e das tardes.

A sua vestimenta era como uma saia e uma fita na cabeça. Ícaro gostava de 
construir coisas, pois era um artesão, como seu pai, que também sonhava em voar.
De repente, um dia ele estava na montanha e viu um pássaro que voava e teve uma 
grande ideia. Então,
 o pequeno correu até sua casa, quando apareceram uns garotos que zombavam de 
seu sonho de voar, mas Ícaro não ligou e persistiu em sua ideia.

Logo correu para casa e foi colocá-la em prática.
 Assim que terminou de construir sua obra de arte, correu para a montanha e 
colocou para voar como um papagaio. De repente apareceu uma perdiz estragando 
toda sua obra, apavorado Ícaro, de novo, voltou à casa e falou para o seu pai o 
ocorrido e seu pai lhe explicou o que era uma perdiz.

O rei ficou furioso porque Teseu entrou no labirinto e matou o Minotauro, mas 
Dédalo, pai de Ícaro, o inventor do labirinto, garantiu que não havia jeito de 
sair. Então, o Rei mandou
 colocar o pai e o filho no labirinto. Lá, Ícaro teve outra ideia e resolveu 
fazer dois pares de asas com algumas penas de aves que sobrevoavam e deixavam 
cair. Assim, voando, eles fugiram do labirinto.
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Eu escolhi esse personagem, porque admiro muito o sonho e a coragem de Ícaro 
quando ajudou seu pai a sair do labirinto.

Aluna: Lohany
M. F. 
 Turma 1602

Prometeu

Conheci meu personagem lendo o livro 
A caixa de Pandora
 de Adriana Bernardino. No início da leitura, achei a história desinteressante, 
mas depois o livro despertou meu interesse e comecei a gostar da história e dos 
personagens. 

Prometeu aparece acorrentado no início do livro porque desobedeceu a ordem de 
Zeus, de pegar o fogo e espalhar pela Terra.

Soube também que, toda noite, uma águia vinha, mandada por Zeus e comia uma 
parte do fígado do deus grego que, pela manhã, se reconstruía.

Aluno: Nathan A. P. S. 
 Turma: 1602

No 
terceiro e 
ltimo momento
, as produções textuais 
Direitos Humanos e Holocausto
, que objetivou estimular nos alunos, uma primeira reflexão sobre os direitos 
humanos, o racismo, a discriminação e o antissemitismo no mundo atual.

A partir do estudo e análise de um momento histórico específico, o Holocausto na
Alemanha nazista, o objetivo foi estimular posicionamentos de respeito e 
consideração pela diversidade étnica, religiosa e sócio-política, contribuindo 
para uma cidadania responsável e a ampliação da consciência democrática.

Holocausto: esquecer jamais!

No dia 1
 de novembro, a Escola Municipal Maestro Pixinguinha deu o 
pontapé
 inicial
que marcou o projeto 
O papel da memória na construção da identidade
, quando recebeu a visita do 
Sr. Aleksander Laks
, que tem coração brasileiro, mas nasceu na Polônia. 

Ele emocionou a todos proferindo uma palestra/depoimento aos alunos, 
professores, funcionários e convidados que puderam ter contato com a 
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história-viva. Esse senhor, que viveu os horrores que os nazistas impuseram aos 
que passaram pelos campos de concentração, foi, simplesmente, simpático e 
carismático.

[FOTO]

As fotos e a reportagem desse dia magno podem ser encontradas no blog da prof
 T
nia Almeida, cujo endereço de acesso é:

http://i9suasaladeaula.blogspot.com.br/2012/10/holocausto-esquecer-jamais-promes
sa.html

Holocausto: esquecer jamais!

Promessa + Amor + Esperança = Vida

Para preparar a ida desse ilustre convidado, os professores de História e Língua
Portuguesa fizeram um trabalho conjunto de abordagem sobre o tema junto às 
turmas do 9
 ano com trabalhos em maquete, cartazes e produção textual.

De todas as produções feitas, cinco foram escolhidas para participar do concurso
de redações promovido pela 
B
nai B
rith Rio
 tanto no Rio quanto em Niterói, chamado: 
Holocausto e Direitos Humanos
.

A Escola Municipal Maestro Pixinguinha teve cinco alunos representando a escola 
na premiação desse concurso entre os 20 alunos do município do Rio de Janeiro e 
de Niterói escolhidos para serem homenageados pelo concurso. 

Foram eles:
Bárbara Canuto (1901), Gabriel Silva (1901), Lucas (1902), Yuri (1902) e 
Alexandre (1902) e mais duas alunas que trabalharam em dupla na turma 1901 na 
realização das produções escolhidas: Edilaine, responsável

pela coleta de imagens e reportagens que pudessem, de alguma forma, enriquecer 
os textos e a aluna Thaís - responsável, também,
 por catalogar as informações em ordem cronológica
 dentro do tema.
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Todos os alunos do 9
 ano fizeram a produção textual sobre o Holocausto. Depois, em conjunto com os 
professores de história - Alexander e Amanda - as professoras de Língua 
Portuguesa, T
nia e Tathiana, fizeram a seleção de dez redações.

Realizada a primeira triagem, fizemos mais uma seleção, com os outros 
professores e com o próprio diretor da escola 
 Sr. José Roberto da Silva, da qual saíram as cinco produções que fizeram parte 
do concurso até o final. A premiação, dos primeiros lugares e de nossos alunos, 
aconteceu na Capela Ecumênica da UERJ, no dia 12 de dezembro, às 14h, na qual 
estavam presentes além, do Presidente da Sherit Hapleitá, Sr. Aleksander Laks, o
Cônsul Honorário da Suécia, Sr. Bernard Vaena, o Coordenador do Projeto, Dr. 
Edgard Leite, a representante da Secretaria Municipal de Educação do Rio de 
Janeiro, Profa. Solange Gonzaga Cardoso e da Fundação Municipal de Educacão de 
Niterói, Profa. Palmira Silva, o Presidente da Sherit Haplei
, relata a professora T
nia Almeida.

As fotos da comemoração e de todos os participantes podem ser vistas, no site:

http://direitoshumanoseholocausto.blogspot.com.br/

Portanto,
 podemos concluir que o trabalho interdisciplinar, assim como as aulas dadas e 
elaboradas há 4, 8 ou várias mãos, são importantes aliadas em nossa prática 
diária
, finaliza a prof
 T
nia Almeida.

O depoimento dos alunos e o prazer de serem ouvidos e de saberem que o professor
de Língua Portuguesa também conhece História e Geografia, e que o de Ciências 
também pode produzir uma aula fabulosa de 
artes plásticas
 e que o professor de m
sica também é um excelente editor de vídeos, traz ao jovem a diversidade e 
diferentes leituras de mundo.

Hoje a educação é composta não pela segregação de saberes, mas pelas diversas 
vozes do texto e do mundo plural que vivemos. 

O resultado do projeto Memórias é literalmente plural e rico. 

O
 depoimento dos alunos Yuri e Gabriel e dos professores Alexander e T
nia Almeida,
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podem ser acessados tanto no blog da prof
 T
nia
http://i9suasaladeaula.blogspot.com.br/
, 

na postagem do dia 12 de dezembro de 2012, quanto no endereço do
Youtube: 
[VÍDEO]
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded
v=jOoTm3juSYo
.

Podemos ratificar os estudos bakhtinianos sobre o texto e a dimensão histórica e
universalizante dos saberes e das vozes que os constroem:

(...) temporalidade: um tempo futuro, desconhecido e
 imprevisível em que o texto poderá ser acolhido e, ao mesmo tempo, reconstruído
de outro modo. Acredito
 poder dizer que o destinatário suposto remete a uma dimensão histórica e 
nica do texto, enquanto o sobredestinatário atesta seu trabalho em direção a uma
dimensão universalizante
. 

Retirado de 10 Cadernos de Pesquisa, n.116, julho/ 2002 e da

     internet: 
http://www.scielo.br/pdf/cp/n116/14396.pdf em 30-12-

     2012.

Parabéns à Escola Municipal Maestro
Pixinguinha pelo Projeto Memórias tão bem focado e utilizado em suas aulas, 
produzindo em seus alunos o resgate pela memória local e mundial.

Agradecimentos especiais à professora T
nia Almeida de Língua Portuguesa da Escola Municipal Maestro Pixinguinha,
pela incondicional
parceria na produção desta matéria.

Escolas e professores, participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos que impactaram a 
aprendizagem de seus alunos.

Acompanhem e comentem nos blogs das Escolas da Rede Municipal de Educação da 
Cidade do Rio de Janeiro. 

Representante do Rioeduca na 5

Página 3923



RIOEDUCA 2
CRE _ Professora
 Regina Bizarro 

Twitter: @rebiza / Facebook: rebiza 

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

[FOTO]

projetos
(334)

5ªcre
(268)

<COMENTÁRIOS>

Preservar a memória de uma sociedade não significa atrelá-la ao passado e 
impedir o seu desenvolvimento, mas sim conservar seus pilares constituintes a 
fim de não perder conhecimentos e identidades. Parabéns a toda equipe da E.M. 
Maestro Pixinguinha pelo belo trabalho realizado com seus alunos!
Postado por 
Patricia Fernandes
 em 18/01/2013 09:18
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É com imenso prazer que me deparo com uma reportagem tão especial, de uma 
atividade pedagógica na E.M. Maestro Pixinguinha... Atualmente sou Ouvidor da 1ª
CRE e tenho imenso carinho por esta escola, que foi a primeira escola que 
trabalhei na SME. Parabéns a todos os envolvidos.
Postado por 
José Luiz
 em 18/01/2013 14:31

Um agradecimento todo especial aos professores Alexander, Amanda, Beatriz e 
Tânia e aos alunos participantes. Estamos tentando provar que Ensino Público de 
qualidade é possível. Agradecimento também a Professora Regina Bizarro pela 
valiosa parceria. Esta publicação serve como reconhecimento e incentivo, para 
que nosso trabalho em 2013 seja ainda mais produtivo!

José Roberto - Diretor da Escola Municipal Maestro Pixinguinha
Postado por 
JOSÉ ROBERTO
 em 19/01/2013 00:30

Parabéns a Escola Municipal Maestro Pixinguinha pela iniciativa maravilhosa! 
Escola também é resgate. Excelente matéria Regina Bizarro
Postado por 
Helena (by troia)
 em 19/01/2013 21:02

Parabéns a todos os envolvidos nesse belíssimo trabalho!
Valéria Medici
Postado por 
Valéria Medici
 em 19/01/2013 23:04

O trabalho demonstra que a interdisciplinaridade e integraçao dos professores e 
alunos sao capazes de transpor muros e barreiras e tornar a educação um caminho 
para promover mudanças.
Postado por 
ALEXANDER DE SOUZA GOMES
 em 22/01/2013 18:41
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 17/01/2013
<TÍTULO>
Férias divertidas e... Seguras

<TAGS>
Tags: 
família, saúde.
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Para que as férias escolares não virem o pesadelo dos adultos, os pais precisam 
redobrar os cuidados com seus filhos.

Verão, época tão esperada por todos, quando os dias se tornam mais longos e 
aproveitamos as altas temperaturas para gozarmos de passeios, praias, piscinas e
outros lazeres dos quais as crianças esperam durante todo o ano.

[FOTO]

Mas é nessa época que as crianças precisam de cuidados redobrados para curtir o 
sol. Conforme estatísticas médicas, os campeões em atendimentos em 
prontos-socorros durante as férias são as queimaduras, intoxicações, quedas e 
afogamentos.

O sol é benéfico à sa
de e todas as crianças devem tomar sol, entretanto, existem algumas regras a 
serem seguidas para evitar as consequências que a exposição errada e excessiva 
pode ocasionar.

A pele é o mais extenso órgão do corpo humano e, por ser o revestimento 
superficial do organismo, é o que mais sofre pelas radiações emitidas pelo Sol. 
Alguns efeitos das radiações ultravioletas podem variar de queimaduras a 
alergias em um curto intervalo de tempo, até envelhecimento precoce e alterações
celulares, predispondo ao c
ncer de pele, haja visto que os efeitos das radiações são acumulativos durante a
vida.

Vamos ver alguns cuidados para que as tão esperadas férias não virem um 
pesadelo
:

Evite o sol entre as 10 horas da manhã e 16 horas da tarde;

Bebês menores de seis meses devem ser mantidos fora do sol durante o lazer, 
assegurando, inclusive, a utilização de sombrinhas e carrinhos com proteção 
durante seus passeios;

As crianças maiores de seis meses devem fazer uso de bloqueadores solares, com 
fator de proteção sempre acima de 30 FPS. Lembrando que a sua aplicação deve ser
feita 30 minutos antes da exposição ao sol e a reaplicação do filtro solar a 
cada duas horas, principalmente nas crianças que forem à água ou transpirarem 
muito;

Devemos lembrar que, em dias nublados, os raios solares ainda oferecem perigo. 
Crianças à sombra também recebem a irradiação refletida na água, paredes, pisos 
e areia da praia. Portanto, somente um guarda-sol não significa proteção 
eficiente. Muitas pessoas se esquecem de outras partes do corpo, como os lábios 
e os olhos, que merecem a devida atenção.
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Com as altas temperaturas, as brincadeiras que quase sempre exigem muita 
atividade física acarretam uma maior transpiração, por isso
, 

dê preferência a roupas de algodão, leves e finas, arejadas, que permitam a 
evaporação do suor

;

É muito importante aumentar a ingestão de água, sucos de frutas naturais, chá 
gelado, vitaminas e água de coco. Como as crianças às vezes não querem parar de 
brincar para comer ou tomar algo, ofereça sempre. Esse é um dos pontos 
essenciais para se manter saudável no verão e evitar a desidratação;

Deve-se dar preferência aos alimentos de fácil digestão, como verduras, frutas, 
legumes e carnes magras; 

Proteja seu filho das picadas dos insetos, principalmente a dos pernilongos, que
são as mais comuns no verão. Para crianças acima de 6 meses, um repelente 
infantil pode ser usado nas áreas mais expostas, mas, no máximo, duas vezes ao 
dia. Não é indicado passar no rosto ou nas mãos do bebê pelo risco de 
intoxicação;

É no verão que os índices de acidentes aumentam, assim, essa prevenção também é 
de sua responsabilidade. A utilização de coletes salva-vidas e boias sempre é um
fator de segurança indispensável ao entrar no mar ou em piscinas, mas, 
principalmente, 
nunca deixe as crianças brincarem sozinhas perto da água, sem a presença de um 
adulto.

Se todos nós seguirmos esses cuidados básicos, teremos um verão com mais sa
de e tranquilidade, pois todos queremos dar às crianças férias inesquecíveis de 
alegria e curtição.

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal

e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

Nesse período muitas pessoas só pensam, realmente, em curtir e esquecem de 
alguns cuidados necessários de segurança. Parabéns pela matéria!Ela é de grande 
valia para todos!
Postado por 
Patricia Fernandes
 em 17/01/2013 10:10

Férias não significa se "livrar" das responsabilidades com as crianças. Parabéns
pela postagem Maria Delfina!
Postado por 
Helena (by troia)
 em 17/01/2013 13:35

Cuidado com criança nunca é demais, temos que resguarda-las de toda segurança 
possível e assim curtir uma Férias maravilhosa. Maria  Delfina com dicas ótimas.
Postado por 
Helena (bytroia)
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 em 17/01/2013 23:12

Excelente postagem sobre férias !
Cuidados com crianças é contínuo, pois como comentou a Helena (by troia), cuidar
das crianças nas férias " não significa se livrar das responsabilidades" e, sim 
devemos redobrá-la para que acidentes não nos surpreendam e as férias de nossos 
filhos ou netos sejam interrompidas por um descuido ou falta de atenção.
Parabéns DEL pelo seu ótimo texto!
Postado por 
SUELI REGO
 em 23/01/2013 12:15
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 31/01/2013
<TÍTULO>
Escola... Lá Vamos Nós!

<TAGS>
Tags: 
familia.

As férias estão terminando e um novo ano letivo está às portas. Saiba como 
tirar de letra
 essa época de adaptação escolar e preparar seu filho para o ano que começa.

[FOTO]

O início das aulas, muitas vezes, é marcado por insegurança em algumas crianças.
Trata-se de um momento de mudança em que é normal sentir medo, principalmente 
para quem está entrando na vida escolar pela primeira vez.

Quando uma criança ingressa na escola enfrenta dois grandes desafios: permanecer
em um ambiente desconhecido e se separar das pessoas com quem está acostumada a 
ficar em casa. Esse momento deve ser muito bem planejado para que ela e sua 
família fiquem tranquilas nessa nova etapa de suas vidas.

A família tem um papel importante para facilitar a adaptação da criança ao novo 
ambiente, deixando-a mais segura. Devem visitar a escola, se possível, em época 
de aulas para ver outras crianças brincando, interagir com elas e com as 
professoras. Isso contribui para que ela perceba e construa o novo ambiente.

A escola deve planejar com muito cuidado e carinho esse período de adaptação. A 
separação dos pais deve ser gradual.

O horário de permanência na escola inicialmente será curto, estendendo-se ao 
longo das duas primeiras semanas, ou até, a criança 
sentir-se segura e adaptada.

Página 3929



RIOEDUCA 2

[FOTO]

Os responsáveis devem participar das primeiras atividades da criança na escola e
ficarem no entorno, durante outras atividades. O importante é que a criança não 
tenha a sensação que está sendo abandonada. Para isso, sempre que sair da 
escola, o adulto que estiver participando da adaptação junto à criança - 
preferencialmente o mesmo durante todo o processo - deve despedir-se, avisar que
irá buscá-la e não se atrasar. Nunca tentar enganar a criança dizendo que estará
lá fora esperando, sumindo de repente ou escondendo-se.

Respeite esse momento de transição de seu filho. Chegar ao meio do ano, com os 
grupinhos já formados, é um grande desafio.

Este é um processo natural de amadurecimento e crescimento da criança e é 
importante que ela seja preparada para ir para escola com segurança, calma e sem
agitação ou ansiedade, embora esteja vivendo um momento novo em sua vida.

Por mais difícil que seja, por mais apertado que fique o coração, não será 
diferente nos outros. Os pequenos precisam aprender desde cedo que ir a escola é
fundamental.

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal

e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

*Imagens :E. M. Jorge de Lima ( 9
cre)
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<COMENTÁRIOS>

A cada ano que se inicia, novos grupos de professores e alunos se formam....Boas
Vindas a todos!
Postado por 
Helena (by troia) 10ªCRE
 em 31/01/2013 19:28

Tem crianças que não se adaptam muito bem a escola, porem o meu filhote adora ir
pra escolinha, é coisa de gosto mesmo.

Feliz novo ano letivo :)
Postado por 
Nilton HB20 Hyundai
 em 01/02/2013 14:51

Excelente as suas colocações! Seus dois textos estão muito bons.
Postado por 
Sueli Rego
 em 05/02/2013 20:03
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 07/02/2013
<TÍTULO>
Como Prevenir Acidentes Domésticos com Crianças

<TAGS>
Tags: 
família, saúde.
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Os pais precisam redobrar os cuidados com as crianças em casa. Conforme 
estatísticas médicas, os campeões em atendimentos no pronto-socorro são as 
queimaduras, as intoxicações e as quedas que acontecem no ambiente familiar.

[FOTO]

Os acidentes são a causa de morte e de sequelas entre crianças bem cuidadas. Em 
geral, o acidente ocorre porque o responsável pode ter tido um momento de 
distração. Como diz um ditado popular: 
Crianças nos cegam!

Entre os ambientes de casa com altos índices de acidentes, a cozinha é a campeã:
fogão, botijão de gás, tomadas, baldes, talheres e objetos cortantes tornam-se 
elementos de alto risco.

Vamos ver como algumas atitudes simples podem prevenir acidentes:

Não deixe crianças sozinhas na cozinha;

No caso de crianças pequenas em casa, faça um cercadinho que impeça a entrada 
dos pequenos na cozinha; 

As panelas devem ser colocadas nas bocas detrás do fogão, com o cabo virado para
dentro, e o gás deve ser desligado após o uso. Guarde bem os fósforos, pois as 
crianças não têm medo do fogo e certas brincadeiras podem provocar incêndios;

Torradeiras, bules, garrafas térmicas e outros equipamentos devem ser mantidos 
fora do alcance das crianças;

[FOTO]

O ferro elétrico deve ser guardado em um local seguro; 

O contato com medicamentos e produtos químicos, que podem causar intoxicação e 
queimaduras, provoca muitos acidentes. Todos os medicamentos devem ser 
guardados, em lugares altos e, de preferência, em armários ou caixas bem 
fechadas;

As escadas devem ter um corrimão de apoio e o piso não deve ser escorregadio. 
Caso possua crianças pequenas, principalmente na fase de gatinhar ou a começar a
andar, coloque proteções e barreiras ou portões em todos os acessos às escadas;

O mesmo vale para tanques e vasos sanitários sem a devida fixação no chão, que 
podem levar a lesões abdominais e ferimentos graves;

O armazenamento de produtos químicos em recipientes como garrafas de 
refrigerante podem confundir as crianças, levando-as a ingerir estes produtos e 
podendo levá-las à morte;
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Os pais devem ficar atentos também a piscinas e baldes ou recipientes com água, 
que podem provocar afogamento; 

Materiais perfurocortantes, como facas e tesouras, devem ser mantidos longe dos 
pequenos;

Evitar tomadas, fios elétricos, tapetes soltos próximos aos móveis para não 
escorregar, colocar grades de proteção nas camas e janelas das crianças menores;

Para evitar escorregões e quedas, é indicado que as crianças usem calçados 
anatômicos e com solado antiderrapante;

Embora a faixa etária mais comum dos acidentes domésticos seja a pré-escolar, já
que as crianças não têm muita firmeza na marcha e desconhecem o perigo, os pais 
também devem ficar atentos aos pré-adolescentes e adolescentes, quando os 
traumas são mais relacionados a acidentes em esportes e lazer, como quedas de 
bicicletas e skates, por exemplo. 

O vídeo abaixo, 
Prevenção de Acidentes Domésticos com as Crianças
, nos mostra como devemos cuidar de nossos filhos para evitar que isso aconteça:

[VÍDEO]

A presença de um adulto é indispensável para supervisionar toda e qualquer 
brincadeira, e evitar esses acidentes.

Um ambiente seguro, adaptado para crianças de diferentes idades torna-se 
fundamental. Não se pode confiar no discernimento das crianças. Responsáveis 
orientados e ambientes adequados reduzirão os acidentes!.

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal

e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11
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<COMENTÁRIOS>

Ótima matéria, Del! Adorei as dicas. Beijinhos
Postado por 
Liliane
 em 07/02/2013 16:07

Excelente post Del! =)nE o vídeo e a música são uma gracinha!!! É sempre melhor 
prevenir!!! ;)nBjks!
Postado por 
Simone ALine
 em 07/02/2013 19:03

É muito importante divulgar um conteúdo desse tipo. Acho que se todos os pais 
tivessem esse cuidado, com certeza não haveriam tantos casos de acidentes com 
crianças. ótimo texto Del, parabéns!
Postado por 
Rárisson Jardiel
 em 07/02/2013 20:12

Muito interessante e acima de tudo muito importante esta postagem!
Postado por 
Ana Márica
 em 08/02/2013 10:32

São cuidados que todos devemos ter e vale a pena sempre lembrar!Instalar grades 
ou redes de proteção nas janelas, sacadas,não deixe cadeiras, camas e bancos 
perto de janelas, pois as crianças podem escalar e se debruçar. O mesmo vale 
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para móveis baixos perto de estantes e armários altos...n
Postado por 
Helena (by troia)
 em 08/02/2013 15:51

Ótima postagem Del!!! Acho importante não só para uso doméstico, mas como 
professora dos pequeninos faço uso dessas dicas. Bjus
Postado por 
Elidia
 em 08/02/2013 15:52

Você escreveu muito bem esse texto sobre prevenção de acidentes domésticos; com 
criança todo cuidado é pouco! Quando meu neto THOR está aqui em casa, esses 
cuidados são redobrados. Você está de parabéns por mais esse alerta.
Postado por 
Sueli  Rego
 em 17/02/2013 15:17

Ótimas dicas, para não deixar que uma situação que parece ser boba acontece e 
prejudique nossos filhos.n
Postado por 
Fabio
 em 19/02/2013 08:56
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 15/01/2013
<TÍTULO>
Escola Municipal Bárbara Ottoni, há 90 Anos na Educação Carioca

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, blogsdeescolas, educaçãoinfantil, eventos.

A Escola Municipal Bárbara Ottoni, localizada no bairro do Maracanã, realizou um
projeto durante o ano de 2012 passeando pela história de seus 90 anos.

Ao longo de 2012, acompanhamos aqui no portal Rioeduca, em diversas publicações,
o desenvolvimento do projeto 
Bárbara Ottoni: 90 Anos Brincando com História

. O projeto buscou contar a história da escola através de alguns fatos 
históricos ocorridos desde sua fundação até seu aniversário de 90 anos em 2012.

Essa unidade escolar atende alunos da Educação Infantil. Com eles, a professora 
Taíssa, a diretora Valéria, a diretora-adjunta Laura, a coordenadora pedagógica,
os funcionários e os professores regentes trabalharam os temas históricos 
escolhidos com muita criatividade, sem deixar de lado as orientações para a 
Educação Infantil. O resultado foi um trabalho muito interessante, um passeio 
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pela história que incluiu temas como: 
A 
Era do Rádio, Semana de Arte Moderna 
e 
Tropicalismo
.

[FOTO]

A ideia de trabalhar o tema surgiu em um centro de estudos no início do ano, já 
que no mês de novembro a escola completaria 90 anos.
 A professora Valéria, diretora-adjunta, contou ao portal Rioeduca um pouco da 
trajetória desse projeto que comemorou os 90 anos da Escola Municipal Bárbara 
Ottoni.

O primeiro centro de estudos com os professores serviu para discutir como 
faríamos uma abordagem histórica dos 
ltimos 90 anos e que linha seguiríamos. O grupo decidiu por uma abordagem em que
os fatos históricos fossem trabalhados de maneira que todos pudessem pesquisar, 
aprender e vivenciar. A coordenadora, professora Laura, preparou textos e 
sugestões para cada etapa do projeto, que foram previamente escolhidas para 
serem trabalhadas ao longo do ano como: Era do Rádio, Semana de Arte Moderna, A 
m
sica de Luiz Gonzaga, Tropicalismo, Movimento Hippie. E para o final, 
chegaríamos ao ano de 2012, com o aniversário da Escola Municipal Barbara Ottoni
em 30 de novembro. Também oferecemos às professoras e aos funcionários um 
material de apoio sobre cada tema do primeiro semestre chamado 
Por Dentro da História
, no qual os temas estavam expostos de maneira histórica com fatos, bibliografia
de consulta, sugestões de sites, livros, m
sicas e filmes.
 Professora Valéria.

A participação dos responsáveis foi ativa nesse processo, não apenas assistindo 
às apresentações, mas também contribuindo com a aprendizagem dos pequenos. Os 
avós foram à escola participar de atividades junto dos seus netos, falando sobre
as brincadeiras que gostavam quando eram crianças e mostrando objetos dos tempos
de inf
ncia. 

Além disso, os responsáveis contribuíram efetivamente na vida diária dos alunos 
participando em atividades como o relato sobre como era a escola na época que 
estudaram. Enfim, eles participaram da festa junina, das reuniões com os 
professores, aprenderam a respeito da história da escola e enviaram material 
sobre os temas desenvolvidos.

[FOTO]

[FOTO]
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Feliz Aniversário, Escola Municipal Bárbara Ottoni! 

A festa em comemoração aos 90 anos da Escola Municipal Bárbara Ottoni aconteceu 
com muita alegria no dia 30 de novembro de 2012 na própria escola. Algumas salas
de aula foram preparadas para o evento e, nelas, os convidados puderam fazer 
seus credenciamentos, receber os brindes e visitar uma exposição de trabalho dos
alunos.

Além da comunidade escolar, ex-professores, ex-diretores, representantes da 2
 Coordenadoria Regional de Educação e da Divisão de Mídia da Secretaria 
Municipal de Educação participaram do evento.

[FOTO]

A festa iniciou com um show de Renato, da dupla Glorinha e Renato, depois o hino
nacional foi apresentado pela Banda da Guarda Municipal.

As turmas apresentaram-se em sequência, contando de forma dramatizada a história
de Bárbara Ottoni e a criação da escola. Cantaram a m
sica 
Trenzinho Caipira
, de Villa Lobos e 
Tico Tico no Fubá
, de Carmem Miranda. A Semana de Arte Moderna foi representada por um arco-íris.
Houve, também, a apresentação das m
sicas 
Sem Lenço Sem Documento
, de Caetano Veloso e 
Ao Mestre com Carinho
. No final, todos cantaram 
Parabéns para você
 com bolo de aniversário para escola. Foram distribuídos 
folders 
para todos os convidados, e lembrancinhas com a fachada da escola para todos os 
responsáveis e alunos.

[FOTO]

[FOTO]

A equipe também fez uma homenagem ao aniversário da escola através de um coral 
formado por professoras e funcionários. Ideia sugerida por uma professora nova 
na escola que surgiu em um centro de estudos

. O grupo escolheu para a apresentação a m
sica 
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A Cigarra
, de Bia Bedran, que era usada na década de 90 nas festas de final de ano dos 
alunos. A ex-professora Beth, que regia os alunos na década de 90, regeu o coral
das professoras e dos funcionários.

[FOTO]

Todo o processo de realização do projeto está registrado no blog da Escola 
Municipal Bárbara Ottoni. Vale a pena conferir cada momento desta festa!

http://embarbaraottoni.blogspot.com.br/

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Professores e escolas, entrem em contato com o representante do portal Rioeduca 
em sua CRE. O trabalho de vocês também pode ser divulgado aqui!

Contato:

Renata Carvalho - Professora da Rede e representante do portal Rioeduca, na 2
CRE

Email: 
renata.carvalho@rioeduca.net

Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Renata não tenho palavras para agradecer o carinho com as publicações  que são 
feitas aqui no blog. Muito obrigada! A Equipe da EM Bárbara Ottoni agradece e 
para o ano de 2013 estamos preparando novas surpresas. Beijos no coração!
Valeria
Postado por 
Valeria Silveira
 em 15/01/2013 09:21

PUDE FAZER PARTE DESTA EQUIPE POR MUITO POUCO TEMPO....MAS É COM MUITO PRAZER E 
SATISFAÇÃO QUE VEJO ESTA EQUIPE DESENVOLVER UM TABALHO DE ALTÍSSIMA QUALIDADE, 
COMPETÊNCIA E PRINCIPALMENTE COM O COMPROMETIMENTO VERDADEIRO E INQUESTIONÁVEL 
COM A EDUCAÇÃO.
PARABÉNS PARA TODOS QUE TORNARAM ISTO POSSÍVEL...
Postado por 
CLAUDIA DAS CHAGAS MEIRELES
 em 15/01/2013 10:40

Parabéns à E.M. Bárbara Ottoni por ser um lugar onde o aluno se sente bem. Mas, 
muito mais do que isso, por ser  flexível, atenta às diferenças individuais,  
visando  formar cidadãos competentes e autônomos, cientes de sua função na 
sociedade democrática.
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 15/01/2013 11:23

A E.M. Bárbara Ottoni não só educa e prepara  para a alfabetização, mas prepara 
para a vida, para a convivência em grupo e o respeito ao próximo. Sou muito 
grata por ter tido a oportunidade de ter convivido com todos vocês . Eu amo essa
escola e todos que nela trabalham e se empenham ao máximo para que tudo saia não
como o planejado, e sim melhor que o planejado, e vocês sempre conseguem !!! 
Parabéns a toda a equipe !!!
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Postado por 
HELENA SILVA
 em 15/01/2013 14:40

Muito obrigada, Renata, por fazer valer cada minuto de trabalho árduo durante o 
ano de 2012. O Projeto foi realmente lindo e a festa nem se fala,planejada e 
organizada nos mínimos detalhes. Valeu!
Postado por 
Taíssa Luz
 em 15/01/2013 14:42

Lindo projeto! Adoro ver a escola onde estudei com um trabalho tão legal! 
Parabéns!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 15/01/2013 20:20

Obrigada, Renata! Esse projeto foi muito especial e toda a equipe da escola, 
alunos e responsáveis estão de parabéns.
Postado por 
Laura Bezerra
 em 15/01/2013 20:51

Parabéns a toda Equipe da Escola Municipal Bárbara Ottoni!
Postado por 
Helena (bytroia)
 em 16/01/2013 14:05
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 14/01/2013
<TÍTULO>
Gerência de Educação, o Coração da 6ª CRE

<TAGS>
Tags: 
6ªcre.
Durante o ano de 2012, a Gerência de Educação da 6
 CRE realizou várias ações e projetos voltados para a qualidade da educação nas 
escolas de sua abrangência. Foram traçadas metas e estratégias ambiciosas e o 
resultado do trabalho não poderia ser outro: o sucesso!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Página 3940



RIOEDUCA 2

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet

6ªcre
(247)

<COMENTÁRIOS>

Tenho muito orgulho em participar de uma equipe ativa, com metas e focada na 
formação do professor, para que assim nossa grande meta seja alcançada: A 
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APRENDIZAGEM DA CRIANÇA. 
Somos uma equipe parceira devido ao empenho e comprometimento de nossa chefe 
Kátia Barboza. Exemplo de humanidade e trabalho. Nós somos a 6a. CRE!
Postado por 
Flávia Sardinha
 em 14/01/2013 08:42

O trabalho da GED tem fluído maravilhosamente bem devido ao empenho de todas as 
minhas meninas e à parceria das escolas. Destaco o trabalho dos meus 
Coordenadores Pedagógicos pois sem a parceria e compromisso desses profissionais
nosso trabalho seria inviável. Agradeço o trabalho e compromisso de todos!
Postado por 
KATIA BARBOZA
 em 14/01/2013 11:36

Como Assistente da GED - 6ª CRE, tenho orgulho em trabalhar com pessoas 
competentes e compromissadas com a educação. Gosto do que faço e acredito que o 
verdadeiro educador tem o dever e a obrigação de formar cidadãos conscientes e 
responsáveis. Nós somos educadores da GED !!! Nós somos SEXTA CRE !!!
Postado por 
Simone Soares
 em 14/01/2013 16:33

É muito gratificante fazer parte de uma equipe como a da GED da 6ª CRE,onde 
trabalhamos com pessoal que confiam em nosso potencial e formamos um grupo 
comprometido em buscar e levar o melhor para nossas escolas...O que dizer então 
de ter Katia Barboza na gerência desse grupo....pessoa humilde, parceira, amiga,
capaz e acima de tudo muito competente e líder positivo por natureza...esse 
talvez seja o segredo de uma equipe competente e de bem com a vida.... um enorme
abraço a todas minhas companheiras de trabalho...
Postado por 
Denise Ribeiro
 em 14/01/2013 21:22

Essa postagem retrata como nós, profissionais da GED/6ªCRE, somos responsáveis 
pela aprendizagem dos nossos alunos. Fazemos parte de uma rede de ensino que por
excelência busca as transformações através da educação do nosso povo. É através 
da educação que os nossos sonhos e lutas se realizam. Vendo o aluno (criança, 
jovem e adulto) se desenvolvendo e criando possibilidades de mudanças sociais, 
culturais e familiares. É por isso que nossa equipe, junto com os profissionais 
que estão nas escolas diretamente com nossos alunos e familiares, cria e executa
projetos, capacitações e tantas outras atividades que valorizam, desenvolvem e 
ampliam novos horizontes. Nós somos a 6ªCRE! Nós somos a Educação Carioca!
Postado por 
Lúcia Brizzio
 em 15/01/2013 00:17

Parabéns equipe! Escrever sobre nosso trabalho é muito importante pois mostra um
pouco da dinâmica da GED.A alegria presente no grupo é sem dúvida um ponto 
positivo .Valeu !!!!
Postado por 
cassia cilene
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 em 15/01/2013 11:42

Fico feliz em fazer parte dessa Equipe da GED da 6ª CRE. Com o final do ano 
letivo, é gratificante olhar para trás e perceber que valeu a pena todo o 
trabalho e dedicação da Equipe. Agradeço todos os dias o privilégio de trabalhar
com profissionais competentes, comprometidos e que trabalham com seriedade em 
prol de uma Educação de Qualidade. Parabéns à toda Equipe e, especialmente, a 
nossa  Gerente Kátia Barboza que nos mostra diariamente que é possível sonhar e 
acreditar que a Educação é o caminho para um futuro melhor. Um 2013 iluminado a 
tod@s!...
Postado por 
Claudia Soares
 em 15/01/2013 11:44

Nosso lidar com as crianças nas escolas é extremamente trabalhoso, delicado, 
envolvente. Requer muita energia e dedicação. Muitas questões surgem a cada dia.
Ter uma equipe funcionando na escola é fundamental. E quando se tem uma equipe 
de Gerência de Educação que acompanha, apoia e ajuda a construir, nosso trabalho
flui ainda melhor. Agradeço pela parceria e desejo cada vez mais o sucesso dos 
nossos alunos!!!
Postado por 
Rosimere Rocha
 em 15/01/2013 15:50

Agradeço a Deus todos os dias por fazer parte dessa equipe maravilhosa de 
profissionais que é a GED da 6a CRE. Parabéns a todas!
Postado por 
Christiane Penha
 em 15/01/2013 17:09

É muito bom fazer parte da equipe da GED/ 6ª CRE, é um grupo de pessoas 
parceiras, amigas, solidárias, competentes. A Kátia gerencia essa equipe com 
muita humanidade e competência, isso faz com que todas nós possamos nos espelhar
em seu exemplo. Parabéns para minhas companheiras e nós, com certeza, somos a 
sexta CRE.
Postado por 
Marcia Coelho
 em 15/01/2013 22:02

Olá meninas, quanta responsabilidade né?
Ser o coração, não é fácil! Mas, admiro a postura de vocês, sempre sorridentes e
solicitas !! Parabéns, vocÊs formam uma equipe de sucesso!
Postado por 
Joice Rodrigues
 em 16/01/2013 11:03

Realmente está sendo um belo trabalho mostrando um comprometimento e assumindo 
uma postura de respeito e qualificação no trabalho desenvolvido. É feito um 
trabalho de parceria com total apoio,estímulo e valorização do trabalho 
desenvolvido. Educação é feita assim: parceria, cumplicidade, 
doação,compromisso,respeito e valorização. Não é à toa que sempre falo: juntos 
nós somos a 6ª CRE. Parabéns equipe linda e dedicada! 
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Andréa Rocha- EDI Profª Beatriz S. Madeira.
Postado por 
Andréa Rocha
 em 16/01/2013 18:59

Parabéns a Kátia Barboza e a todos desta equipe pelo  trabalho desenvolvido 
profissionais da Gerência de Educação a valorização de todos é sempre bem vista.
Parabéns a  Patricia Fernandes por mais uma postagem de sucesso.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 17/01/2013 15:04

É muito importante registrar as ações realizadas, pois valoriza   o trabalho,o 
compromisso e a responsabilidade do grupo. Parabéns equipe da GED!!!!!
Postado por 
rosangela
 em 17/01/2013 17:53

Participar da equipe de Gerência de Educação da 6ª CRE tem sido uma experiência 
de aprendizagem, aprimoramento profissional e oportunidade de acompanhar o 
trabalho rico e competente dos profissionais das nossas escolas.Parabéns a 
todos!
Postado por 
Emyli
 em 19/01/2013 20:52
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 10/01/2013
<TÍTULO>
GED da 9ª CRE, Colaborando na Qualidade da Educação Carioca

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, ged.

Todas as engrenagens de um relógio possuem suas funções específicas que cooperam
para o funcionamento de um todo maior. É assim que se comporta a Gerência de 
Educação da 9
 CRE (GED) no que compete às suas atividades.

[FOTO]

Equipe da GED 9
 CRE com o coordenador José Mauro.

Todo o gerenciamento das atividades da GED gira em torno de propostas voltadas 
ao fazer pedagógico em seus diversos caminhos, vertentes e parcerias. Sempre com
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o objetivo de proporcionar a qualidade na Educação Carioca.

A ludicidade é um fator de grande import
ncia para que o ensino aconteça de forma bastante prazerosa e efetiva. Para tal,
a GED coordena junto às escolas as atividades demandadas pela Gerência de Mídia 
e Educação (GME), de Extensividade e pelo Gabinete da Secretária.

[FOTO]

Imagens da E. M. Dalila Tavares, E. M. Rio Grande do Norte e E. M. Barão de St
 Margarida em atividades da Maratona de Histórias.

Dentre os projetos da GME, podemos destacar a 
Maratona de Histórias
. Trata-se de um concurso anual em que as nossas escolas elaboram redações sobre
um autor da Literatura Brasileira elencado pela Academia Brasileira de Letras 
para ser homenageado. A GED participa do processo de divulgação, incentivo e 
seleção inicial das redações.

[FOTO]

Simone Monteiro (Gerente de Mídias SME), Alexandre Rodrigues (GED 9
 CRE), Escolas vencedoras do 2
 Concurso Escola de Leitores 2011-2012 - CIEP Armindo Marcílio Doutel de Andrade
e E. M. Rio Grande do Norte.

Outro ponto importante a ser destacado, é o 
Programa Rio, uma Cidade de Leitores
, que traz diversas ações dinamizadas pela GED no incentivo e consolidação da 
leitura.

[FOTO]

Escolas que participaram da Mostra de Dança pela 9
 CRE 
 CIEP Ernesto Che Guevara, E. M. Atenas e GEC Von Martius.

[FOTO]

E. M. Barão de Santa Margarida Campeã da 9
 CRE no FECEM/2012.

Da Extensividade, podemos destacar a 
Mostra de Dança
 e o 
FECEM
, que re
nem os diversos talentos dos nossos alunos em atividades de expressão corporal, 
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teatral e musical. Nesses eventos, alunos e professores podem expor toda a sua 
criatividade e originalidade na composição de m
sicas, coreografias e apresentações de diversas vertentes. Mas tudo com muita 
disciplina e pesquisa, pois o foco sempre é a aprendizagem. O aluno aprende e se
diverte.

[FOTO]

Oficinas da Educopédia realizadas pela 9
 CRE em 2012.

Outra atuação da GED está relacionada ao funcionamento e dinamização da 
Educopédia
. Especialmente com as atribuições do Articulador da Educopédia, que tem a 
função de visitar as escolas, colaborar com a dinamização das aulas, incentivar 
o uso da plataforma e divulgar assuntos que estejam relacionados ao uso de 
tecnologias e/ou conte
dos voltados para a educação.

A GED tem um papel fundamental no processo de formação e acompanhamento dos 
professores, professores itinerantes de projetos, das escolas e dos Projetos de 
Correção de Fluxo, nos qual os alunos com defasagem idade/série recebem um hall 
de atividades diferenciadas e todo um foco de atividades que deve conduzi-los ao
sucesso escolar.

[FOTO]

Ações da GED em 2012 
 Pacto pela Alfabetização, EXPOPEJA, Premiação da Educação Especial, Entrega do 
Caderno de Férias.

A Gerência de Educação é a espinha dorsal do processo pedagógico da Rede, mas 
não realiza seu excelente trabalho sem a parceria e bom funcionamento das demais
gerências.

Prof. Alexandre Rodrigues

Agradeço especialmente ao professor Alexandre Rodrigues (assistente da GED e 
Articulador da Educopédia 9
 CRE) pela colaboração nesta matéria.

Conheça o 
Blog da 9
 CRE

[FOTO]

Contatos da Representante da 9
 CRE:
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     Prof
 Márcia Cristina Alves

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

     Tel.: 94420157

[FOTO]
tweet

9ªcre
(227)

ged
(5)

<COMENTÁRIOS>
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Parabéns José Mauro. e toda a equipe da GED por este excelente trabalho que vcs 
realizaram em 2012. Sempre Sucesso! Parabéns Márcia Cristina Alves pela 
postagem. :)
Postado por 
Helena (bytroia)
 em 17/01/2013 15:19
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 17/01/2013
<TÍTULO>
Troca de Experiências na Educação Infantil

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescola, edi.

Nesta semana em que o foco deve ser a ESCOLA, trouxemos uma experiência proposta
pela Gerência de Educação Infantil que aconteceu no final do ano de 2012 e que 
superou nossas expectativas com resultados positivos para todos que 
participaram.

Vamos focar na experiência vivenciada no 
E.D.I. Renan de Souza Leal 
e na 
E. M. Francisco José de Moraes. 
E quem nos conta com muito entusiasmo e emoção essa vivência é a diretora do 
E.D.I.,
Renata Albudane
, que gentilmente compartilhou conosco sua 
Troca de Experiências entre Instituições de Educação Infantil
.

[FOTO]

A proposta da GEI (Gerência de Educação Infantil) foi uma troca de experiências 
em pleno final de ano letivo, muitas expectativas, muitas tarefas de fechamento.
Mas no fim das contas, um momento MARAVILHOSO. Foi simplesmente muito bom 
compartilhar o sucesso e os anseios de duas instituições diferentes. 

A nossa troca de experiências aconteceu com a E. M. Francisco José de Moraes. No
primeiro dia, 17 de dezembro, nos reunimos no nosso E.D.I. com muita 
curiosidade: uma escola nos contêineres (monoblocos habitáveis). Como poderia 
ser isso? Ficaram encantadas! Nosso espaço é muito aconchegante!

[FOTO]
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Apresentamos o nosso 
blog
, nossas fotos com atividades de culmin
ncia, trabalhos coletivos. Falamos de paixão, paixão que só quem ama educar, 
tem. Paixão de alma. Começo? Fim? Recomeço? O que podemos esperar agora?

M
sica: 
Começo, meio e fim
, do conjunto Roupa nova

[VÍDEO]

[FOTO]

Falamos da nossa experiência em participar do 
Troféu Rioeduca
, de conquistarmos esse tão nobre prêmio. Alguns profissionais da Educação 
Infantil falaram das suas experiências.

Geraldo
, que fez o concurso de AAC e é apaixonado pela ação de educar, iniciou o curso 
complementar na Formação de Professores. 

Luciene
, que era Guarda Municipal e trocou de Secretaria para trabalhar com crianças. 

Néle
, que depois de criar os filhos, decidiu trabalhar fora e adora o que faz.

Érica
, que contou sua experiência em atuar na Educação Infantil depois de atuar na 
coordenação escolar. 

Andréa
, que era corretora, ainda glamourosa, agora atua com nossas crianças num faz de
conta sem fim! 

E com um almoço maravilhoso encerramos o nosso dia, aguardando o próximo 
encontro para trocar e conhecer um pouco mais dos nossos colegas. Foi muito bom.
Vale repeteco!

Terminamos com muita fé, fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Vamos lá fazer
o que será! Com 
Gonzaguinha
,
Sementes do amanhã
.

[VÍDEO]
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Por fim, confraternizamos em um delicioso almoço!

[FOTO]

No dia 19 de dezembro, fomos conhecer o espaço da E. M. Francisco José de 
Moraes. Recebidos com uma linda mesa de café da manhã, compartilhamos de um 
bate-papo e de deliciosas guloseimas. Curiosos, fomos conhecer o espaço, cada 
pedacinho, cada sala de aula, Sala de Leitura e parquinho. Ficamos encantados!

[FOTO]

A proposta da troca dos profissionais da E. M. Francisco José de Moraes foi o 
Projeto Pedagógico Anual (PPA) chamada 
Um Mar de Descobertas
, além dos subprojetos das turmas. Duas professoras de maternal apresentaram 
vídeos com imagens de trabalhos realizados durante o ano letivo e relataram 
experiências vividas no período. 

Uma professora de Pré-escola também nos contou sua experiência, como foi sua 
vivência durante o ano letivo e todos os seus subprojetos que foram realizados 
com histórias com moral. Inclusive histórias bíblicas.

[FOTO]

[FOTO]

A professora de Sala de Leitura
 Miriam
 nos falou da Rádio-Escola, do Jornal Nosso Jardim, do empréstimo de livros e 
dos projetos da Sala de Leitura. 

Foi emocionante quando ela convocou todos para um grande coral: 
Natal todo dia
!

[FOTO]

Depois, encerramos com chave de ouro ouvindo 
É isso aí
 de Ana Carolina e Seu Jorge. Ainda houve tempo para participar de uma 
brincadeira combinada de chocolate derretido, digo, de barra de chocolate e, 
após, saboreamos um delicioso almoço. 

Tudo feito com muito carinho! Enfim, ADORAMOS!!!!

Parabéns às unidades que participaram dessa experiência. Com certeza essa é mais
uma mostra do 
Rio que educa!
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Acesse o 
Blog do E.D.I. Renan de Souza Lea
l

Contatos da Representante da 9
 CRE:

     Prof
 Márcia Cristina Alves

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter:
 @marciacrisalves

     Tel.: 94420157

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

blogdeescola
(73)

edi
(36)

<COMENTÁRIOS>

O professor é um ser social, que vive constantemente em contato com outros 
seres. Cada ser tem suas restrições e limitações que, em conjunto, para 
conseguir um determinado objetivo se mobilizam formando grupos de interação. 
Estes objetivos não podem ser alcançados se executados apenas por uma pessoa, 
devendo ser realizados, em conjunto, através da cooperação entre os seres. 
Parabéns ao E.D.I. Renan de Souza Leal e a E. M. Francisco José de Moraes por 
estarem juntas em busca de um mesmo objetivo: e melhoria da educação.
Postado por 
Patricia Fernandes
 em 17/01/2013 10:24

A experiência foi maravilhosa! Conhecer e reconhecer o trabalho do outro nos faz
crescer enquanto seres sociais e profissionais. Eu gostei muito e agradeço a GEI
pela proposta. Foi desafiador organizar a troca e nos aproximou. Sugiro que 
aconteça sempre! Um abraço. Obrigada Marcia Cristina Alves da 9ª CRE por 
compartilhar com toda Rede essa deliciosa experiência!!! ADOREI!
Postado por 
Renata Albudane
 em 17/01/2013 11:31

Parabéns a diretora do E.D.I., Renata Albudane e sua equipe, elas mostram com 
excelência uma educação pública de qualidade. Parabéns Márcia Cristina Alves 
pela Postagem.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 17/01/2013 13:46
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 16/01/2013
<TÍTULO>
Lanche nas Férias

<TAGS>
Tags: 
família, saúde.
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Férias
 é sinônimo de diversão e lazer, principalmente para a garotada. Mas nem por 
isso, a alimentação saudável precisa ser esquecida.

[FOTO]

Muitas vezes, para que as crianças 
não percam tempo
 entre suas brincadeiras prediletas, acaba sendo mais fácil oferecer guloseimas,
lanches rápidos como cachorro quente, pipoca ou um pacotinho de biscoitos do que
um lanche ou refeição saudável, que até mesmo as próprias crianças podem ajudar 
preparando e se divertindo.

Não há como negar: biscoitos, chocolates, salgadinhos são deliciosos! Mas não 
podem ser o 
nico cardápio das férias.

[FOTO]

Para as crianças, é importante:

Oferecer alimentos variados, sem esquecer dos saudáveis;

Procurar não ultrapassar um intervalo de aproximadamente 3 horas entre cada 
refeição;

Caprichar no 
colorido
 do prato. Isso atrai os pequeninos;

Propor cardápios com a participação das crianças, apresentando novos alimentos;

Oferecer bastante água e suco de frutas, principalmente nessa época do ano.

[FOTO]

Certamente vai ser uma 
festa
!! Muita bagunça, sujeira e vasilhas para lavar! Convidá-los para participar da 
arrumação, deixando tudo organizado, contribui para incentivar o espírito 
cooperativo e de reponsabilidade. E nada paga a alegria de vê-los participando 
e, principalmente, comendo o que eles mesmos fizeram. 

[FOTO]

Taís Ferraz Duarte

taisduarte@rioeduca.net
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     Blog da Família

[FOTO]

saúde
(45)

família
(2)

<COMENTÁRIOS>

Nas férias, a rotina muda e o calor estimula o consumo de alimentos mais leves e
refrescantes. Nessa época, preparações gordurosas não são muito bem vindas. Por 
tudo isso, vale a pena seguir as dicas de alimentação saudável para o verão dada
pela professora Taís Ferraz. Parabéns pela matéria!
Postado por 
Patricia Fernandes
 em 16/01/2013 08:38

Alimentação gostosa e divertida! Isto é muito bom!
Postado por 
Helena(bytroia)
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 em 16/01/2013 13:13

Realmente,apesar das crianças estarem de férias, não devemos esquecer de 
oferecer uma alimentação saudável...E toda bagunça nas férias é sempre válida! 
Abraços.Muita Luz!
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 16/01/2013 13:30

Interessantíssima a ideia de proporcionar às crianças a criatividade na arte da 
culinária, aproveitando também para incentivar a prática de alimentação saudável
e porque não - divertida!
Postado por 
Luís Carlos
 em 16/01/2013 18:32

Super importante lembrar que alimentação saudável é um hábito que se adquiri na 
infância.
Postado por 
Célia Granja
 em 17/01/2013 10:00
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 08/01/2013
<TÍTULO>
Manual Escola 3.0

<TAGS>
Tags: 
escola3.0.

Manual em PDF da Escola 3.0

[FOTO]
tweet
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escola3.0
(4)

<COMENTÁRIOS>

O Manual Escola 3.0 está bem detalhado, mas realmente existem pessoas que ainda 
possuem dificuldade com a "modernidade" que já não é tão moderna. Vamos aprender
a aprender. Postagens de como fazer sempre são bem vindas.
Postado por 
Helena (bytroia)
 em 18/01/2013 13:41
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 10/01/2013
<TÍTULO>
Educação, Transformação e Qualidade, Assim é a GED na 4ª CRE!

<TAGS>
Tags: 
4ªcre.

Gerência de Educação, ou GED, é o setor dentro da Coordenadoria Regional de 
Educação que tem como objetivo o acopanhamento e o suporte pedagógico do 
trabalho desenvolvido nas Unidades Escolares.

A compreensão da história como possibilidade e não determinismo... seria 
ininteligível sem o sonho, assim como a concepção determinista se sente 
incompatível com ele e, por isso, o nega
 (FREIRE, 1999, p. 92). 

A Equipe GED 4
 CRE promove a Educação que visa transformar, somar e formar para a autonomia, 
encarando o futuro com determinação. Entendemos que o mundo não apenas é, ele 
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está sendo e, por isso, toda a conquista do poder de ser autônomo exige a 
transformação das condições heterônomas que limitam. Assim, pensamos e fazemos a
Educação Carioca acontecer.

[FOTO]

A E/SUBE/4
CRE/GED é a cara da diversidade, da adversidade, mas também é a cara da 
possibilidade e da ação.

     A diversidade de alunos, escolas, 
bairros, comunidades, professores e turmas é o nosso maior tesouro e também 
nosso maior desafio.

[FOTO]

A adversidade gerada pelo conflito de valores e crenças presentes no cotidiano 
das nossas salas de aula nos impulsiona a repensar práticas pedagógicas junto 
aos professores e coordenadores pedagógicos. 

As possibilidades surgem no encontro de projetos e parcerias que conquistam cada
vez mais nossos alunos e professores.

[FOTO]

A ação se reflete na melhoria do desempenho e na superação das metas.

[FOTO]

A E/SUBE/4
CRE/GED é a cara de todos os educadores que fazem parte ou já fizeram parte 
desta equipe, que segue sorrindo em busca de uma educação de qualidade para 
nossos queridos alunos.

Texto: 
Professora Stella - 
Gerente da GED

O trabalho da GED acontece num processo contínuo e progressivo, em que o ponto 
de chegada não é uma meta meramente abstrata, mas vai sendo construído por cada 
indivíduo, de forma concreta, no tempo, no espaço e na interação com os outros 
indivíduos, na sociedade em que vivemos.

[FOTO]

Educar é mostrar a vida a quem ainda não a viu. É expandir o mundo a cada dia 
aos olhos da criança, do jovem, do adulto, do idoso. É construir riqueza, não só
para o futuro de uma cidade, mas também para o interior de cada pessoa. Educar é
transformar. Transformar um garoto ou uma garota, transformar um bairro, um 
município, um estado, um país... transformar o mundo... Essa é a nossa maior 
missão!
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Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade 
muda.
 (Paulo Freire)

Parabéns para todos da Equipe GED 4
 CRE que, juntos, fazem a diferença na Educação Carioca e promovem com muita 
qualidade o sucesso escolar de seus alunos!!

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o 
representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe. *

Contatos:
Ana Accioly

     Professora e Representante Rioeduca.net 
da 4
 Coordenadoria Regional de Educação

     anaaccioly@rioeduca.net
 , 

Twitter:
@Ana_Accioly

[FOTO]
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4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Estaremos sempre juntos buscando não só o alcance de nossos objetivos, dentro 
das propostas educacionais, como também a harmonia e a qualidade de nosso 
trabalho.Parabéns Stella, nossa nova Gerente.
Postado por 
Lourdes Ferreira
 em 10/01/2013 09:08

Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe. O trabalho das nossas 
escolas faz com que tenhamos força para continuar batalhando por uma educação de
qualidade para todos os cariocas.
Postado por 
Fernanda Burla
 em 10/01/2013 09:22

A essa GRANDE EQUIPE o meu muito obrigada! Terei PARA SEMPRE ORGULHO do trabalho
que realizaram e continuarão realizando na 4ª CRE!!!  TEF04 Bjs com muita 
saudade.
Valéria Medici
Postado por 
Valéria Medici
 em 11/01/2013 00:14

Parabéns a esta equipe maravilhosa que trabalha com seriedade, profissionalismo 
e muita competência. Fico orgulhosa de já ter sido parte desta equipe, na qual 
tive o prazer de desfrutar da companhia de profissionais determinados e, além de
tudo, amigos incomparáveis. Um abraço carinhoso em todos e um 2013 de muito 
sucesso e realizações.
Postado por 
Doroti Cunha
 em 11/01/2013 10:48

Parabéns à Equipe GED e Super Parabéns à Stella, fiquei muito contente quando 
soube da novidade.Juntos faremos  diferença.
Postado por 
Carmen Lucia Ferreira
 em 11/01/2013 15:07

Parabéns a toda Equipe!!! Quem acredita faz a diferença!!! Parabéns Stella, pela
nova missão! Conte conosco, SEMPRE!!!!
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Postado por 
Rosângela Alves
 em 11/01/2013 19:06

Parabéns a Professora Stella e a todos da Equipe GED 4ª CRE que realizam um 
trabalho de excelência! Parabéns Ana Accioly Por esta maravilhosa Postagem.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 17/01/2013 15:16

Parabéns para todos da Equipe GED 4ª CRE que, juntos, fazem a diferença na 
Educação Carioca!Parabéns Ana pela postagem! Muita Luz!
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 23/01/2013 00:24

Fico feliz de ter participado dessa CRE por muitos anos! Agora sou décima 
primeira! Sucesso para todos nós!
Postado por 
Maria do carmo
 em 23/01/2013 23:13

Parabéns a esta Equipe maravilhosa que tanto contribui para o sucesso das 
Escolas,sempre buscando melhorar cada vez a Educação.Parabéns Stella por mais 
essa conquista,você merece!!!
Postado por 
Regina Helena G. Amarante
 em 24/01/2013 09:39

PARABÉNS A VOCÊS QUE REALIZAM UM TRABALHO DE QUALIDADE E SEMPRE ESTÃO AO NOSSO 
LADO!!!BJS RITA MAGNINO
Postado por 
RITA DE CASSIA MAGNINO
 em 26/01/2013 18:31
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 11/01/2013
<TÍTULO>
GED: órgão pulsante da Educação

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, ged.

[FOTO]

Se, hipoteticamente, pudéssemos representar a Educação em nossa cidade com a 
figura do corpo humano, certamente escolheríamos dois órgãos para simbolizar a 
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Gerência de Educação: o coração e o cérebro.

Não o coração como órgão oco dos vertebrados, mas como êmulo propulsor de vida, 
de ação, de movimento, de ligação e entrelaçamento dos diversos setores que 
compõem cada Coordenadoria Regional de Educação.

Se o coração no seu sentido figurado está mais ligado à paixão, também seria 
correto mencionar que as Gerências de Educação, pelas suas especificidades 
funcionais, também agem como espécie de cérebro, de sistema nervoso central das 
Coordenadorias Regionais, provocando estímulos nos demais órgãos sensoriais, 
interpretando-os e correlacionando-os com o conjunto de ações previamente 
planejadas nas unidades escolares que vão constituir a parte vital da Secretaria
Municipal de Educação do Rio de Janeiro.

Tal como o cérebro humano, cada Gerência de Educação é também órgão do 
pensamento, dos sentimentos, da memória e da imaginação.

[FOTO]

[FOTO]

São m
ltiplas e variáveis, as ações da Gerência de Educação da 10
 CRE. Como a Coordenadoria abrange área geográfica correspondente a três 
administrações regionais, a de Santa Cruz, de Guaratiba e de Sepetiba, todas na 
Zona Oeste do Rio de Janeiro, o n
mero de CIEPs, escolas, creches e espaços de desenvolvimento infantil é bastante
representativo. São 161 unidades, no total.

O trabalho ocorre em processo de ramificação, comparando-se ao sentido arterial,
de vasos que transportam o sangue oxigenado do coração para as demais partes do 
corpo. É mais ou menos assim que funciona a GED: os diversos setores agem como 
vias de comunicação para que a circulação aconteça em todo o organismo.

São as diversas equipes, sob a coordenação da professora Rosa L
cia Raimundo, auxiliada pelas assistentes Cristiane, Valéria e Maria 
ngela e coadjuvada pelas secretárias Lélia, Aneíze e Maria Cristina, que vão 
acompanhar, orientar, capacitar e organizar as ações pedagógicas junto às 
unidades escolares.

Além das ações primordiais de acompanhamento, capacitação e formação em serviço,
a GED da 10
 CRE, tal como o cérebro humano, impulsiona motores que, essencialmente, 
controlam as atividades pedagógicas desenvolvidas nas unidades escolares, desde 
a Educação Infantil, nos trabalhos das creches e pré-escola até o Programa de 
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Educação de Jovens e Adultos, o PEJA, com 14 escolas, sendo doze em atendimento 
noturno e duas no diurno, nos dois segmentos.

[FOTO]

Os professores Luiz Carlos, Emilene e Norma, são os coordenadores do PEJA na 10
 CRE, encarregando-se de todo o trabalho de articulação da Gerência de Educação 
com as escolas onde funcionam o Programa de Educação de Jovens e Adultos.

A professora Gracinha Muller, coordenadora da 10
 CRE, em texto especialmente escrito para o Rioeduca lembra que, com a 
implantação de um novo modelo de gestão educacional pela SME, a Gerência de 
Educação da 10
 CRE, procurou construir, ao longo dos 
ltimos anos, um caminho de efetiva parceria com as equipes escolares, adotando 
encaminhamentos pedagógicos focados na garantia da aprendizagem de todos os 
alunos e na formação de cidadãos competentes, autônomos, solidários e felizes.

Citando o grande educador Paulo Freire, quando diz que 
educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante
, a professora Gracinha Muller enumera alguns dos grandes objetivos da GED, como
contribuir para a qualificação das ações pedagógicas, acompanhar, orientar e 
monitorar as iniciativas para melhoria de desempenho escolar e redução da evasão
escolar, destacando como fortes sinalizadores que tornam essa a Gerência da CRE 
mais desafiadora e empolgante.

[FOTO]

A equipe é formada ainda por Ana Dutra, Ana Gomes, Aneíze, Carmen, Cristiane 
Teixeira, Dayse Rosa, Célia Coutinho, Eliane, Eloise, Helena, Humberto, Kátia 
Loss, L
cia Emília, Lydia, Luiz Carlos, Genilda, Maria Guilermina, Maria Angela, Maria 
Cristina, Márcia Merola, Márcia Barbosa, Michele, Norma, Odalice, Ros
ngela, Rosemir, Rosilane, Ruth, Sandra, Sheila, Susete, Valéria Gusmão, Valéria 
Castro e Walkíria.

Mas a correlação do sistema nervoso central, representado pela GED em ligação 
com as escolas não para por ai. Todos os programas, projetos e ações da 
Secretaria Municipal de Educação, relacionados com a alfabetização, 
realfabetização, aceleração de aprendizagem, reforço escolar, sistema de 
avaliação, extensividade e capacitação profissional também passam pelos canais 
sensoriais e vasos comunicantes constituídos pelos diversos setores das 
Gerências de Educação.

[FOTO]

[FOTO]

Casa de Alfabetização; Primário Carioca, envolvendo turmas do 4
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 ao 6
 ano; Ginásio Carioca, do 7
 ao 9
 ano; 6
 Ano Experimental, atendendo alunos do 6
 ano dentro da faixa etária; Projetos de Reforço Escolar do Instituto Ayrton 
Senna; Realfabetização 1 A; Aceleração 2 A; Realfabetização 2 B; Projetos de 
Aceleração da Aprendizagem; Aceleração 1; Aceleração 2 A e Aceleração 3, são 
alguns dos programas diretamente acompanhados e coordenados pela Gerência de 
Educação da 10
CRE.

Em 2012, a Gerência de Educação da 10
 CRE também acompanhou outros projetos da Secretaria Municipal de Educação, com 
destaque para o Projeto Complementar de Matemática; Projeto Entre Jovens; 
Projeto Ensina; Projeto Light; Projeto de Prevenção à Dependência Química; 
Projeto Ciência Hoje; Projeto Cientista do Amanhã; Projeto Holocausto; Projeto 
Rio Criança Global; Projeto Trilhas; Projeto GIBI; Projeto Ambiental; Projeto 
Comitê de Gênero; Projeto Primeira Inf
ncia Completa (PIC), atuando também nas reuniões bimestrais com os responsáveis 
e na Escola de Pais.

[FOTO]

No 
mbito regional, a GED atuou diretamente na organização de atividades como a 
Mostra de Dança das Creches da 10
 CRE; Mostra de Talentos; Ações desenvolvidas na Cidade das Crianças Leonel 
Brizola e no Centro Cultural Municipal de Santa Cruz Dr. Antonio Nicolau Jorge.

A pulsação da GED vai muito além. Parcerias com o N
cleo de Educação Ambiental, com o Programa Sa
de na Escola (PSE), com a Fundação BIORIO, com o Instituto de Atenção Básica e 
Avançada à Sa
de, IABAS, com o Instituto Helena Antipoff, com a Companhia Sider
rgica do Atl
ntico, CSA, com a Casa da Moeda e com o Grupo Gerdau, foram fundamentais para 
alcançar objetivos comuns em benefício dos nossos alunos.

[FOTO]

Tudo isso, e muito mais, vem sendo realizado por uma equipe que vibra de forma 
harmônica, cuja seleção é feita pela professora Rosa Raimundo, gerente da GED, 
que sempre leva em consideração o perfil profissional e pessoal de cada 
colaborador, sem deixar de lado o aspecto da socialização, de maneira que todos 
possam estar diretamente ligados aos projetos de reforço escolar, participando 
do acompanhamento e propiciando suporte, sugestões e estratégias pedagógicas às 
113 escolas 36 creches e 12 EDIS que compõem à 10
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CRE.
Agradecimentos especiais do Rioeduca às professoras Gracinha Muller, Rosa 
Raimundo e Norma Sueli. Obrigado também ao professor Rodrigo Abreu, Assessor 
Adjunto da 10
 CRE, pelo envio de textos e fotos.

Sinvaldo do Nascimento Souza, professor representante do Rioeduca na 10
CRE

     E-mail: sinvaldosouza@rioeduca.net

     https://www.facebook.com/sinvaldosouza

     Twitter: @SinvaldoNSouza

[FOTO]
tweet

10ªcre
(292)
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ged
(5)

<COMENTÁRIOS>

Merecida homenagem. Parabenizo o professor Sinvaldo pela iniciativa e carinho. 
Querida amiga Rosa,há algum tempo tais palavras já deveriam constar em local de 
destaque como esse. Sua competência, seu comprometimento e carinho, bem como o 
de toda a equipe dessa Gerência, com os quais você lida, nas mais adversas 
situações, ratificam o verdadeiro paradigma humano e profissional: você! O 
trabalho dessa gerência é árduo e silencioso, todavia ecoa com muita competência
nesta CRE. Parabéns!
Postado por 
Átila Hernandes Lourenço
 em 11/01/2013 10:51

Parabéns a toda equipe da GED da 10ª Cre, merecida homenagem.Em especial a 
Gracinha Muller,pelo seu comprometimento e  trabalho que vem desenvolvendo na 
GED, construindo,  um caminho de efetiva parceria com as equipes escolares, 
adotando encaminhamentos pedagógicos focados na garantia da aprendizagem de 
todos os alunos e na formação de cidadãos competentes e autônomos.Felicidades!
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 11/01/2013 14:11

A história de GED nos mostra o quanto é importante a união, determinação e 
querer fazer de uma equipe. Parabéns ao Rioeduca por mais esta perspectiva atual
da 10ª CRE. Parabéns pela excelente postagem nos seus mínimos detalhes!
Postado por 
Maria Helena Lima da Silva
 em 14/01/2013 11:16

À Rosa e equipe GED, um grande abraço e muita energia para continuar o trabalho!
Sinvaldo, parabéns pelo artigo!
Postado por 
Erika Ferraz Ueoka Machado dos Santos
 em 21/02/2013 16:36
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 21/01/2013
<TÍTULO>
Trindade Pedagógica

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, creches, educaçãoinfantil, escolas.
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A Trindade Pedagógica, formada pelo Diretor, Coordenador Pedagógico e Professor,
é um dos elementos principais para o sucesso escolar. O trabalho integrado entre
todos esses gestores e os demais atores do processo educativo faz a escola
 caminhar na mesma direção.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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6ªcre
(247)

educaçãoinfantil
(100)

creches
(89)

escolas
(7)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns 6ª CRE pela Trindade Pedagógica, tem que ter parceria verdadeira e 
todos com o mesmo ideal que é a melhoria da Educação dos nossos alunos!
Postado por 
Helena (by troia)
 em 21/01/2013 22:42

A alma da escola depende do trabalho  integrado da "trindade pedagógica" daí o 
sucesso das escolas da 6ª CRE. Parabéns pela bela postagem, Patrícia!
Postado por 
Angela Regina  de Freitas
 em 23/01/2013 16:50
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 09/01/2013
<TÍTULO>
Dupla Regência - Manual do Docente

Dupla Regência

Manual do Docente

Professor, acesse o 
MANUAL
 e conheça os procedimentos de inscrição para a Dupla Regência de 2013, 
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que começarão no dia 14 de janeiro.

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Sempre é tempo de dar uma olhadinha no manual....ainda mais para quem esta um 
pouco perdido.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 18/01/2013 02:00
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 16/01/2013
<TÍTULO>
Ser Gestor é...

<TAGS>
Tags: 
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3ªcre.

A escola, esse organismo vivo, precisa estar com a sa
de em dia para funcionar bem. Os responsáveis pelo bom funcionamento de todas as
partes fundamentais dessa instituição são os gestores. Seu olhar para cada 
detalhe faz a diferença no sucesso do trabalho escolar.

Ao longo do ano, pude entrar em contato com gestores de várias unidades 
escolares. E a marca de todos os discursos é a empolgação com que apresentam 
seus projetos e ações. O orgulho em compartilhar os frutos do trabalho de suas 
equipes transparece no relato das atividades realizadas. Mas o que é ser um 
gestor? 

Orgulhar-se do desempenho de seus alunos e professores certamente é uma de suas 
atribuições, mas há muito suor por trás desse orgulho. Tomo, como exemplo, a 
gestão do professor Marco Vaz, sua adjunta Isabel Drumond e sua coordenadora Ana
Cristina Corrêa na 
E.M. Pernambuco
. Através das suas ações, veremos um pouco como trabalha a equipe de gestão de 
uma escola.

[FOTO]

No meu tempo de aluna de escola municipal, a diretora era quase um ser 
mitológico: quase nunca a víamos. Falar com ela era só em situações de maior 
gravidade. Hoje, o diretor Marco Vaz é lembrado pelos alunos por sua disposição 
em ouvi-los, sua acessabilidade. Hoje, diretor é aquele que acolhe o aluno já no
portão da escola chamando-o pelo nome. Diretor é aquele em quem se pode contar.

[FOTO]

Ser gestor é estar presente e fazer diferente para atrair alunos e professores 
em busca de uma escola mais din
mica, mais significativa e mais viva para todos. É ter o olhar atento ao pátio, 
à cozinha, ao refeitório, aos corredores e murais de sua escola. É cuidar das 
relações entre cada um dos elementos que compõem sua equipe, integrando-os no 
projeto político pedagógico de sua escola. 

Nada fácil e muito desafiador, mas atraente para quem, como o professor Marco e 
sua coordenadora Ana Cristina, decidiu fazer o curso de gestão para aproveitar a
chance de crescer profissionalmente e fazer mais pela Educação. Aprenderam 
bastante e descobriram-se capazes de assumir tarefa tão abrangente.

Conheçam um pouco o jeito de trabalhar do diretor Marco Vaz, professor de 
Educação Física, ao envolver as turmas 1603 e 1801 na 
representação dos esportes olímpicos
. A busca de um novo olhar sobre a prática, a valorização do potencial de cada 
um e a presença auxiliadora em prol de um aprendizado significativo são, também,
atribuições do gestor.
[VÍDEO]
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Parabéns ao diretor Marco Vaz e sua equipe! Parabéns a todas as equipes que 
estão em suas escolas preparando o retorno de alunos e professores! Ser gestor é
cuidar do futuro!

Contate-nos!

angela.freitas@rioeduca.net

twitter 
@angeladario

facebook 
Angela Regina de Freitas

RIOEDUCA/3
CRE

[FOTO]
tweet

3ªcre
(223)

<COMENTÁRIOS>

Página 3970



RIOEDUCA 2
O maior desafio para o gestor é fazer com que toda a equipe tenha o mesmo 
objetivo e que cada um entenda sua importância. Para ser considerado um bom 
líder, o profissional deve aprender a administrar conflitos, saber escutar, se 
colocar no lugar do outro, respeitar a individualidade de cada um, aceitar 
pontos de vista diferentes e, antes de tudo, zelar e auxiliar o colaborador na 
busca do seu crescimento. Parabéns aos gestores da E.M. Pernambuco por 
desempenharem suas funções de forma tão competente!
Postado por 
Patricia Fernandes
 em 16/01/2013 08:45

Marco Vaz e sua equipe, estão de Parabéns!!!! Todos no mesmo caminho que é a 
Educação.
Postado por 
Helena (bytroia)
 em 16/01/2013 13:16

Parabéns, equipe!! Com toda certeza vocês farão a diferença!!
Postado por 
Daniele
 em 16/01/2013 14:39

Parabéns à equipe gestora. Trabalhar em benefício de nossos alunos com 
dedicação, zelo e dando-lhes o devido respeito só é possível para aqueles que 
acreditam no que fazem. Me orgulho de encontrar pessoas assim na minha 
trajetória. Continuem nesse caminho. Abraços!!
Postado por 
Tânia Maria Barbosa
 em 16/01/2013 17:33

Dedicação e trabalho em equipe ,receita de sucesso! Parabéns !
Postado por 
Janaina
 em 17/01/2013 00:57

Muito criativo o trabalho!!!
Parabéns!!!
Postado por 
Valdéris
 em 17/01/2013 09:02
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 15/01/2013
<TÍTULO>
Planejamento: Um Aliado do Professor
Planejamento: Um Aliado do Professor
O ano letivo na rede municipal de educação do Rio de Janeiro começa muito antes 
da chegada dos alunos à escola. No dia 1
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 de fevereiro, os professores retornam de férias. É hora de planejar as ações de
2013.

[FOTO]

Os planejamentos do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos estão 
integrados à Semana de Capacitação, que acontece de 4 a 7 de fevereiro.

Atualmente a ênfase no trabalho está no aprender. O que significa que o 
professor é um parceiro do aluno no processo de ensino-aprendizagem, mediando e 
incentivando crianças e adolescentes a elaborarem seus próprios conhecimentos 
para que possam utilizá-los no dia a dia.

Para planejar, é imprescindível conhecer cada aluno e suas necessidades. O 
importante, no entanto, não é identificar apenas problemas de aprendizagem, mas 
também as necessidades.

 Para que serve o planejamento?

Planejar faz parte de nossas ações diárias, pois norteia as decisões. De acordo 
com Lib
neo (2004): 
o planejamento escolar é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das 
atividades didáticas em termos de organização e coordenação em face dos 
objetivos propostos, quanto a sua revisão e adequação no decorrer do processo de
ens
ino
.

O planejamento é um instrumento que auxilia o professor a alcançar os objetivos 
pedagógicos traçados para a sua turma. O ato de planejar implica, ainda, 
refletir sobre a melhor metodologia, prever necessidades e racionalizar o 
emprego dos meios disponíveis.

Mas o planejamento não acontece só no início do ano letivo. É importante saber 
(re)planejar, rever as metas e, principalmente, observar as mudanças das 
características e necessidades de aprendizagem dos alunos ao longo do processo.

Novas Tecnologias a serviço da educação

[FOTO]

As novas tecnologias podem contribuir para o aluno ser mais ativo no processo 
ensino-aprendizagem. Desde 2010, o professor tem à sua disposição uma plataforma
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de aulas digitais 
online
: a Educopédia. Ali, ele tem acesso a planos de aula de todas as disciplinas, do
 2
 ao 9
 anos do Ensino Fundamental,
 jogos pedagógicos e vídeos, que podem ajudá-lo a descobrir novas formas de 
ensinar e aprender. 

A Educopédia tem como objetivo tornar o ensino mais atraente e mobilizador para 
crianças e adolescentes, além de instrumentalizar o professor. 
Conheça a plataforma e suas sugestões no endereço eletrônico 
www.educopedia.com.br
.

[FOTO]

Outra boa opção é o portal da MultiRio. Lá o professor pode baixar 
três publicações
 que poderão ajudá-lo a planejar atividades mais din
micas e diversificadas. São elas: 
Quadrinhos 
 Guia Prático
, 
Mestre do Tempo Conta Histórias do Rio
 e 
A Escola entre Mídias
. Esses livros também estão disponíveis na Sala de Leitura de sua escola.

Para saber mais sobre esse assunto, veja o Programa 
A Escola em Discussão
, produzido pela TV Escola, que trata do planejamento tim tim por tim tim.

Luciana Bessa

lucianabessa@rioeduca.net

Blog do Professor

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Planejar é uma ação indispensável tanto para a vida pessoal como para a 
profissional, seja da área da educação ou das demais áreas.
Ao planejar o professor tornar a sala de aula um verdadeiro local de pesquisa e 
de aprendizagem mútua (de professor para aluno e de aluno para o professor). 
Parabéns professora Luciana pela matéria!
Postado por 
Patricia Fernandes
 em 15/01/2013 11:29

Muito boa postagem! Todo professor deve planejar sua aula."O planejamento é um 
instrumento que auxilia o professor a alcançar os objetivos pedagógicos traçados
para a sua turma." Tambem Incluo sempre  em meu planejamento: aulas da 
Educopédia, pé de vento e  a Multirio (os vídeos são excelentes).Trabalhei 
folclore, com os vídeos da Multirio("Juro que vi").São excelentes! Muita Paz e 
Luz! Abraços.
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 16/01/2013 12:47

Planejamento é algo muito importante, mas a de ter flexibilidade e o professor 
deve ter autonomia para realizar o seu do modo que achar melhor. Sempre vivi a 
cobrança do tal Caderno de Plano em cima do Professor II, só ele planeja???? E o
restante dos profissionais da Educação? Planejar está acima de um caderno com 
anotações em uma folha de papel. Aliás aproveitando a deixa: Queria saber onde 
se diz que o Professor PII é Obrigado a mostrar caderno de Plano??? Falo PII 
porque neste 35 anos de magistério só vi esta cobrança em cima deste cargo! 
Parabéns a Luciana Bessa pela matéria desenvolvida!
Postado por 
Helena (by troia)
 em 16/01/2013 14:04
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Luciana, mais uma vez uma matéria com tema bem pertinente: planejamento. Atitude
indispensável no trabalho do professor. Além dos aspectos abordados sobre a 
importância de planejar, gostaria de lembrar que Paulo Freire nos disse no seu 
livro Pedagogia da Autonomia que "Planejar é estudar". Estudar para conhecermos 
e enterdermos os alunos, a disciplina, estudar para nos atualizarmos, nos 
questionarmos, enfim avançarmos junto com nossos aprendizes. Estou adorando os 
textos bem objetivos, as ilustrações e as sugestões. Angel
Postado por 
Maria Angélica Pampolha Algebaile
 em 20/01/2013 17:34
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 22/01/2013
<TÍTULO>
Participação da Família na Escola

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, familia.

Que escola e família precisam caminhar juntas já se sabe há muito tempo. Afinal,
essa parceria é considerada fundamental por muitos especialistas para se 
alcançar um bom desenvolvimento na vida escolar de qualquer criança ou 
adolescente.

[FOTO]

Mas, de que forma saber se, como pais ou responsáveis de alunos ou alunas, 
estamos participando realmente da educação dessas crianças e adolescentes? Que 
tal responder algumas perguntas para saber como anda a sua participação na 
educação deles? Responda, com sim ou não, as respostas a seguir e veja depois o 
resultado.

[FOTO]

Resultado do Teste

(Considere 1 ponto para cada resposta sim)

0 a 3 pontos 
 Atenção! Apenas mandar a criança ou adolescente para a escola não significa 
estar acompanhando e participando da educação do seu filho. Não basta saber o 
nome do professor ou ler bilhetes da agenda escolar, é preciso estar mais 
presente e participativo.
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4 a 8 pontos 
 Você está no caminho certo! Ler bilhetes da agenda diariamente, saber o nome do
professor, participar de reuniões, entre outras ações são importantes para 
acompanhar e favorecer o aprendizado de seu filho na escola. Mas, que tal 
participar ainda mais e garantir ainda mais o sucesso dele na escola e na vida?

9 a 12 pontos 
 Parabéns! Você conhece bem a escola de seu filho, seu desenvolvimento na escola
e tem participado ativamente do desenvolvimento do seu filho! Continue assim!

Participar da educação dos filhos é fundamental para favorecer a aprendizagem 
deles. Crianças e adolescentes que apresentam bom desenvolvimento na escola têm 
mais chances de serem bem sucedidos na vida.

Veja o depoimento da professora municipal e psicóloga Ana Claudia Caruso sobre a
parceria entre família e escola: 

[FOTO]

Aproveite as perguntas do nosso texto para refletir sobre a sua participação na 
educação dos seus filhos. O ano de 2013 está apenas começando e as aulas 
retornam em fevereiro.

Andrea Ramal, doutora em Educação pela PUC-Rio afirma, em seu livro 
Depende de Você
, que 
A presença na vida escolar é uma expressão de amor. Não deixe para depois. É 
hoje e agora que o futuro do seu filho se constrói
. 

Que tal aproveitar o período das férias e conversar mais com seu filho sobre a 
escola? 

[FOTO]

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

 RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca/sobrenos.php
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Roberta Vitagliano

é professora da rede municipal 

e representante do Rioeduca da 7
CRE

robertavitagliano@rioeduca.net

twitter: @robertacarmina

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Roberta, adorei sua post. Foi direta e geral ao mesmo tempo. Bem "posto" essa 
"post". 
Parabéns amiga, vc soube refletir exatamente sobre a necessidade dos pais 
acompanharem a vida escolar de seus filhos.
Postado por 
Regina Bizarro
 em 22/01/2013 13:56

Parabéns 7ª CRE, realmentefamília e a escola formam uma equipe. É fundamental 
que ambas sigam os mesmos princípios e critérios, bem como a mesma direção em 
relação aos objetivos que desejam atingir.. Parabéns Roberta Vitagliano pela 
postagem.
Postado por 
Helena(bytroia) 10ªCRE
 em 22/01/2013 15:51

A parceria Família e Escola sempre foi um elo importantíssimo no desenvolvimento
da aprendizagem de qualquer criança ou jovem adolescente. Não há como negar que 
uma família quando se descuida do desenvolvimento escolar de seus filhos, estes 
apresentam queda acentuada nos resultados obtidos dos boletins bimestrais. 
Parabéns pela bela matéria!
Postado por 
Patricia Fernandes
 em 22/01/2013 19:16

Parabéns Roberta pela postagem.Família e escola é uma parceria de sucesso! O 
aluno que tem pais presentes com certeza tem maior chance de alcançar um futuro 
melhor. E o livro "Depende de você" da Andrea Ramal, é uma excelente indicação 
para os pais lerem. Eu mesma já li e adorei!Um abraço.
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 22/01/2013 20:00

Roberta, parabéns pelo texto! Ficou muito legal e sempre é importante incentivar
a participação da família na vida escolar dos alunos.
Postado por 
Renata Carvalho
 em 27/01/2013 15:42
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 11/04/2013
<TÍTULO>
Reconhecendo Transtornos de Aprendizagem

<TAGS>
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Tags: 
família, saúde.

Em toda sala de aula há estudantes que aprendem com mais facilidade e outros que
têm certa dificuldade para acompanhar as lições. Ninguém está a salvo de tirar 
notas baixas vez ou outra. Mas o que fazer quando os problemas são persistentes?

É possível perceber desde cedo se o seu filho tem dificuldades escolares ou 
algum transtorno mais sério. Se a criança está indo mal na escola, o primeiro 
passo é conversar com os professores para saber se os problemas de aprendizado 
são pontuais ou já persistem há algum tempo.

[FOTO]

É necessário checar se a visão e audição da criança estão bem. Quem não enxerga 
o que está na lousa e nos cadernos ou não ouve o que o professor diz não 
aprende. Eliminando a chance de algum problema sensorial, é hora de buscar 
indícios de dist
rbios de aprendizado.

Confira algumas dicas:

O primeiro e mais claro sinal de dificuldades escolares ou transtornos é o baixo
desempenho na escola. Procure saber se o seu filho está sempre com dificuldades 
em realizar e concluir as tarefas, se tem notas muito baixas ou não consegue 
aprender conte
dos básicos;

Fique de olho se há quedas inesperadas no desempenho. Alunos com leves problemas
no processamento de informações, por exemplo, podem aprender a ler, mas têm 
dificuldades quando as exigências em torno da compreensão de leitura aumentam; 

Dependendo do temperamento da criança, as dificuldades de aprendizagem podem ter
reflexos no comportamento e em seu humor. Problemas como medo, raiva ou 
ansiedade excessivos devem ser investigados, assim como atitudes antissociais e 
escapistas;

Perda de confiança e de autoestima são os 
efeitos colaterais
 mais comuns de dificuldades de aprendizagem. Estudantes com baixo desempenho, a
longo prazo, tendem a se ver como incapazes de aprender;

As dificuldades podem advir de fatores org
nicos ou mesmo emocionais e é importante que sejam descobertas a fim de auxiliar
o desenvolvimento do processo educativo, percebendo se estão associadas à 
preguiça, cansaço, sono, tristeza, agitação, desordem, dentre outros, 
considerados fatores que também desmotivam o aprendizado.
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A dificuldade mais conhecida e que vem tendo grande repercussão na atualidade é 
a dislexia. Porém, é necessário estarmos atentos a outros sérios problemas: 
disgrafia, discalculia, dislalia, disortografia e o TDAH (Transtorno de Déficit 
de Atenção e Hiperatividade):

[FOTO]

Dislexia:
 é a dificuldade que aparece na leitura, impedindo o aluno de ser fluente, pois 
faz trocas ou omissões de letras, inverte sílabas, apresenta leitura lenta, dá 
pulos de linhas ao ler um texto etc. Estudiosos afirmam que sua causa vem de 
fatores genéticos, mas nada foi comprovado pela ciência.

Disgrafia:
 normalmente vem associada à dislexia, porque se o aluno faz trocas e inversões 
de letras, consequentemente encontra dificuldade na escrita. Além disso, está 
associada a letras mal traçadas e ilegíveis, letras muito próximas e 
desorganização ao produzir um texto.

Discalculia:
 é uma má formação neurológica que provoca transtornos na aprendizagem de tudo o
que se relaciona a n
meros, como fazer operações matemáticas, fazer classificações, dificuldade em 
entender os conceitos matemáticos, a aplicação da matemática no cotidiano e na 
sequenciação numérica.
 Esse problema ainda é pouco conhecido.

Dislalia:
 é o transtorno de linguagem mais comum em crianças e o mais fácil de se 
identificar. Sendo um dist
rbio da fala que se caracteriza pela dificuldade de articulação de palavras: o 
portador da dislalia pronuncia determinadas palavras de maneira errada, 
omitindo, trocando, transpondo, distorcendo ou acrescentando fonemas ou sílabas 
a elas
.

 Manifesta-se mais em pessoas com problemas no palato (céu da boca), flacidez na
língua ou lábio leporino.

Disortografia:
 é a dificuldade na linguagem escrita e também pode aparecer como consequência 
da dislexia. Suas principais características são: troca de grafemas, 
desmotivação para escrever, aglutinação ou separação indevida das palavras, 
falta de percepção e compreensão dos sinais de pontuação e acentuação.

TDAH: 
O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade é um problema de ordem 
neurológica, que traz consigo sinais evidentes de inquietude, desatenção, falta 
de concentração e impulsividade. Hoje em dia é muito comum vermos crianças e 
adolescentes sendo rotulados como DDA (Dist
rbio de Déficit de Atenção), porque apresentam alguma agitação, nervosismo e 
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inquietação, fatores que podem advir de causas emocionais. 

O vídeo, abaixo, 
Como Estrelas na Terra
 mostra a história de um aluno que apresenta Dislexia e custa a ser 
compreendido.

[VÍDEO]

Os pais e os professores podem ser os mais importantes agentes no processo de 
identificação e descoberta desses problemas, porém não possuem formação 
específica para fazer tais diagnósticos, que devem ser feitos por médicos, 
psicólogos e psicopedagogos.

O papel do professor se restringe em observar o aluno e auxiliar o seu processo 
de aprendizagem, tornando as aulas mais motivadas e din
micas, não rotulando, mas dando-lhe a oportunidade de descobrir suas 
potencialidades. E dos pais, procurar auxílio médico de modo a ajudar o aluno 
que apresenta problemas e realizar seu tratamento.

Fontes Consultadas:

http://www.personare.com.br/seu-filho-tem-dificuldade-para-aprender-m2124

http://noticias.terra.com.br/educacao/interna/0,,OI3146542-EI8266,00.html

http://educacao.uol.com.br/noticias/2012/10/11/crianca-com-muita-dificuldade-de-
aprender-a-ler-pode-ter-dislexia-conheca-o-transtorno.htm

http://espacoeducar-liza.blogspot.com.br/search/label/Dislalia

http://revistadaesab.com/?p=326

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal

E responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
tweet
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saúde
(45)

família
(2)

<COMENTÁRIOS>

Oi, Del! Excelente matéria! Parabéns! Este é um alerta importante, seja para a 
família, seja para a escola. Bjs, Ana Larrubia
Postado por 
Ana Larrubia
 em 11/04/2013 08:24

Adorei o texto, muito claro e de fácil entendimento tanto para os professores 
quanto para os pais doa alunos que não conhecem esse 
sintomas
 Parabéns e sucesso!!!
Postado por 
Adriane Dias
 em 11/04/2013 08:36

No texto acima a professora afirma que a Dislexia é “uma dificuldade que aparece
na leitura”, afirmação que além de equivocada é sucinta demais. Dislexia é uma 
incapacidade neurológica de lidar com o léxico, ou seja, a palavra e essa 
incapacidade atua tanto na leitura quanto na escrita, dificultando muitas vezes 
o próprio raciocínio. 
Postado por 
Anna Christina
 em 11/04/2013 20:30
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TEXTO MAL FEITO E COM INFORMAÇÕES ERRADAS. QUEM O ESCREVEU NÃO CURSOU 
PSICOPEDAGOGIA E NÃO TEM INFORMAÇÕES BÁSICAS DO QUE É DISLEXIA. 
Postado por 
Laura S. Martins
 em 11/04/2013 20:33

PARABÉNS! 
Que trabalho grandioso!
Sou diretora da EM Profª Leocádia Torres(10ª CRE), neste momento estou sem CP e 
este trabalho vai abrilhantar o próximo  CE de nossa U.E.Não conhecia o filme e 
me apaixonei. Deus continue abençoando sua caminhada.
Abçs,
Jarilda 
Postado por 
Jarilda
 em 12/04/2013 08:43

Por que os comentários negativos sobre a matéria não são postados? Perguntarei à
secretária Claudia Costin.
Postado por 
Ana Paula
 em 12/04/2013 18:53

Parabéns, professora Maria Delfina. Um texto que atinge os objetivos para o 
possível reconhecimento destas afecções, simples e de fácil compreensão, podendo
contemplar a diversidade do público que nos abrilhanta. Confesso que algumas das
situações apresentadas, não conhecia.
Postado por 
Ana Maria Tavares
 em 13/04/2013 11:08

Os educadores precisam se informar...Estudar, conhecer para não serem injustos 
com seus alunos num momento de avaliação.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 13/04/2013 21:40

A intenção de postar o texto não é de se tratar cientificamente do assunto, e 
sim, apontar possíveis problemas, de forma bem sucinta, que podem estar 
presentes no dia a dia das famílias. Não há nenhuma referência ou intenção de se
criar diagnósticos, pois a formação de um professor, o qual ficou claro no 
texto, não tem finalidade. A escolha do tema se deu para veicular situações, 
algumas, até mesmo desconhecidas ao conhecimento do leitor, como dito antes, sem
qualquer pretensão de se construir uma definição científica. Foram recebidos 
e-mails e, como se lê em alguns comentários, o meu objetivo foi atingido. 
Agradeço a observação e o empenho de não se construir uma ideia errônea e, 
assim, desviar do foco, que é afecções que atingem o cotidiano de inúmeros 
alunos sem a devida percepção e consequentemente, ajuda profissional.
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 16/04/2013 20:50
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[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 28/01/2013
<TÍTULO>
Uma História de Vida

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, ensinoespecial.

A escola é uma instituição que complementa a família e juntas tornam-se lugares 
agradáveis para a convivência de nossos filhos e alunos. A escola não deveria 
viver sem a família e nem a família deveria viver sem a escola. Uma depende da 
outra na tentativa de alcançar o maior objetivo: o melhor futuro para o filho e 
educando e, automaticamente, para toda a sociedade.

[FOTO]

Nesta semana vamos destacar uma história de vida que poderia ser a sua ou de 
algum conhecido seu. Essa história é de uma mãe que luta para dar o melhor a sua
filha e encontrou no ambiente escolar o apoio que precisava.

É importante entender que a participação da família de um filho com necessidades
especiais é decisiva no processo de integração/inclusão, além de indispensável 
para um construir-se pessoal e participante da sociedade. As relações entre 
famílias de filhos com necessidades especiais propiciam suporte recíproco para o
fortalecimento necessário à convivência saudável entre seus membros. A escola, 
em conjunto com a família, deverá programar as melhores estratégias de 
ensino-aprendizagem para que o aluno portador de necessidades especiais dela se 
beneficie e nela permaneça.

[FOTO]

O texto a seguir nos foi enviado pela AAC (Agente Auxiliar de Creche) 
Cíntia Pires
, mãe da aluna 
Arielle Beatriz de Oliveira Pires 
que estuda na 
Escola Especial Municipal Maria Montessori 
da 9
 Coordenadoria Regional de Educação.

Tive uma inf

Página 3984



RIOEDUCA 2
ncia legal, brincava muito, pular corda, elástico, pique-pega, bandeirinha, 
subia em árvores para colher frutos cajá, goiaba, jamelão, manga... Sempre 
ouvindo meu pai 
se você andar pelo caminho certo você tem seu pai ao seu lado, se você for pelo 
caminho errado esquece que tem pai
.

Estudei em escola particular do bairro, fui alfabetizada pelo método mecanicista
e, com 6 anos, já sabia ler e escrever e, assim, ensinei minha mãe a assinar o 
nome dela. Depois fui para a escola municipal do bairro IPEG (10
 CRE) e sonhava em ser professora. Tinha um quadro negro pequeno e pedia aos 
meus professores pedaços de giz e passava as tardes dando aula para as bonecas. 
Sempre tirei notas boas e fui disciplinada. Quando falava para minha mãe que 
queria ser professora, ela não aceitava, falava que queria que eu fosse 
advogada, mas acredito que professor está no sangue, no amor da profissão.

Quando foi inaugurado o Ciep 336 Octavio Malta, que seria de ensino integral, 
fiz a prova e passei em primeiro lugar. A proposta da unidade era ter aula de 
natação, informática, laboratórios, ou seja, oferecer um ensino p
blico de qualidade. Na época meu pai estava desempregado e minha mãe passou a 
vender doces no posto de sa
de do bairro. Não passamos fome, porém meu pai disse que primeiro o nosso 
estudo, depois que terminasse o Ensino Médio, nós poderíamos trabalhar para 
complementar a renda. Assim, em 1998, terminei meu Ensino Médio, então com 16 
anos. Fui trabalhar de estoquista em loja de roupas sem carteira assinada e 
ajudava nas despesas. Com 18 anos, comecei a trabalhar na Dancor S.A. Ind
stria Mec
nica de carteira assinada como recepcionista.

Conheci meu ex-marido, casamos, mas assim como minha mãe, engravidei logo. Minha
filha nasceu prematura de 26 semanas devido à pré-eclampsia. A minha sentença 
era a morte ao chegar ao hospital e, de repente, passou um filme na minha mente,
em fração de segundos. Toda a minha vida, inf
ncia, o que eu tinha vivido, não sei explicar pois foi muito rápido. Vieram à 
minha mente alguns questionamentos, o que eu fiz de bom para as pessoas? Não fiz
minha faculdade que era o meu sonho, só trabalhei para ajudar meus pais, não que
eu me arrependesse, mas meus sonhos ficaram para trás... O pior ainda estava por
vir, fiquei 15 dias internada e minha filha nasceu com 1.125kg, ficou 74 dias em
UTI Neonatal. Nesse período minha filha entrou em coma e as chances de 
sobrevivência eram mínimas, as médicas já preparavam meu esposo e eu para o pior
que era a morte de nossa filha. Conversei com Deus que eu queria muito cuidar 
dela, que a amaria incondicionalmente mesmo que ela fosse especial, tivesse 
alguma deficiência. Mas confesso que eu nunca tive experiência ou convivência 
com pessoas com necessidades especiais, eu não sabia como era. Por um milagre 
minha filha sobreviveu, mas com problemas neurológicos, paralisia cerebral.

Quando minha filha completou 2 anos, parei de trabalhar e me dediquei 
integralmente a ela em tratamentos multidisciplinares, pois não tinha nenhum 
movimento como levantar o pescoço, engatinhar. Era um bebê e só vivia na UTI. 
Com quase 3 anos, minha filha andou. Ela não engatinhou, andou logo, e quando 
estava com 5 anos, me separei do pai dela, e passei a morar sozinha com minha 
filha. Voltei a estudar com o apoio da minha mãe, fiz o curso 
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técnico-administrativo. Em seguida, quis fazer contabilidade, fiz a prova 
iniciei o curso, mas não conclui, pois estava com problemas particulares com meu
ex-marido, então desisti do curso.

Como cuidar da minha filha me impedia de trabalhar, resolvi fazer concurso, pois
sabia da carga horária reduzida e, com isso, daria para manter os tratamentos. 
Fiz o concurso de Agente Auxiliar de Creche (AAC), errei 3 questões e, como não 
tinha títulos, fiquei na classificação 488
 da 9
 CRE. Nessa mesma época, fui convidada pela diretora da Escola Especial 
Municipal M
 Montessori para ser voluntária. Quando comecei, veio a emoção novamente: é isso
que eu quero para mim, ser professora de criança especial, é um dos trabalhos 
mais lindos. Apesar de alguns contratempos, de alunos agressivos, a superação e 
aprendizagem não tem preço. Posso dizer que eu trabalharia de graça se fosse 
preciso, porque aquelas crianças se tornaram minha vida, eu as amo como amo a 
minha filha.

[FOTO]

A E. E. M. M
 Montessori promove várias ações para as mães e alunos: O Telecine pipoca, que 
ocorre a cada 3 meses, com filmes, pipoca, bolo, refrigerante, cachorro quente e
tem como objetivo a interação, já que muitos filmes estão relacionados a como 
lidar com uma determinada deficiência ou situação;

As aulas de dança, com a 
professora Fernanda Bastos
, foi um presente, pois estimula muito as crianças e eles adoram. Antes não 
havia e foi um ganho no ano de 2012; 

As aulas de artesanato com a
 professora Glória
 contribui para que o tempo em que nós ficamos na escola não seja ocioso. Eu, 
por exemplo, aproveitei muito. Nunca pensei que fosse gostar, mas aprendi a 
bordar chinelo, almofadas, colchas, blusas com pedrarias, anéis, fazer fuxico e 
com o fuxico mil e uma coisas, crochê, bolsa, pintura em pano de prato, 
chaveiro. O melhor foi ter uma renda extra a partir disso, pois vendia para as 
amigas. Tivemos outras aulas como bijuteria, biscuit, pintura em caixa, 
artesanato com jornal, tricô e cada mãe acaba se especializando em algo. A 
Montessori é uma fonte de artesanato a ser explorada.

[FOTO]

Tenho imensa admiração pela direção (
Viviane Alves
) e coordenação (
Sueli Ramos
) e pelos professores. Temos na escola a Rádio Estrela que é comandada pela 
professora Marlene e as crianças participam ativamente. O teatro é espetacular e
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minha filha adora, interage superbem e nós, mães, muitas vezes temos a 
oportunidade de assistir. Outra coisa que acho lindo na escola é toda 
segunda-feira ser cantado o Hino Nacional juntamente com os funcionários, alunos
e responsáveis.

Destaco, também, o 
ônibus da Liberdade 
que foi um grande ganho para nós mães da escola, porque antes só tínhamos um 
ônibus, que só vivia quebrado e atendia apenas alguns alunos cadeirantes. Assim,
as mães tinham muitas dificuldades, faltavam muito e, em 2012, todos os alunos 
tiveram direito ao ônibus com ar condicionado. São 5 ônibus fazendo rota que 
atende a toda escola, inclusive em passeios.

Finalmente, fui convocada para a função de Agente Auxiliar de Creche e tive 
outra emoção: ter uma turma só minha. Olhei para aqueles pequeninos sedentos de 
carinho, muitos de família muito pobre. Eu pensei: 
tenho que cuidar deles, eles precisam de mim
. E, na minha vida, não há nada que se compare ao sorriso de uma criança. Sou 
feliz na minha profissão.

Em 2012, em meio a uma turbulência, pois Arielle estava em uma crise 
psiquiátrica, passei no vestibular para Pedagogia no CEDERJ (UERJ) e minha 
família logo me criticou: 
como você vai estudar? E a sua filha?
. Confesso que sinto falta de ir a todas as tutorias presenciais, mas, quando 
Arielle está calma, levo-a para a faculdade comigo. No período de provas, meus 
pais e o pai dela me ajudam, faço uma escala.

Comecei, também, a aprender LIBRAS na Funlar, pois meu grande sonho é trabalhar 
com pessoas com necessidades especiais. Escuto muitos falarem que não 
conseguiria, que acabaria absorvendo tudo. É fantástico, eu aprendo muito com 
eles, com os filhos das minhas amigas, com a superação deles e a alegria que 
eles têm dentro do coração. É a minha paixão...

Gostaria de ressaltar que sou muito grata à equipe da E. E. M. M
 Montessori pelo trabalho voltado a Arielle, pelo carinho e respeito. É uma 
escola que eu amo muito, assim como as pessoas que também trabalham lá, desde a 
merendeira até a servente. Eles merecem todos os aplausos!

[FOTO]

Arielle atualmente frequenta a Escola Especial Municipal Maria Montessori, onde 
Cíntia atua como voluntária, mesmo depois de assumir sua função de AAC. Em 
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contato com a unidade, tivemos gentilmente o envio de breve relato sobre a 
menina pela Coordenadora Pedagógica Sueli Ramos de Souza e pela diretora IV 
Viviane Alves Parreira.

[FOTO]

Arielle Beatriz de Oliveira Pires foi matriculada nesta U.E. em 2007 oriunda do 
CIEP Clementina de Jesus, onde frequentou o extinto Polo de Bebês e, depois, 
encaminhada para Educação Infantil Especial na escola especial, hoje extinta na 
rede do Rio de Janeiro. No período em que a aluna alcançou a idade para o 1
 ano, a mãe manifestou o desejo de transferir a menor para uma classe regular, 
porém a avaliação técnico-pedagógica indicava a permanência da Arielle em Classe
Especial. Na escola especial, tendo em vista as necessidades da aluna, foi 
realizada uma grande avaliação com os profissionais da escola, da GED, do IHA e 
com os pais, afinal, foram necessárias diversas estratégias para melhor atender 
suas necessidades.

Em 2010, a aluna apresentou dificuldade de aproveitamento das atividades ao 
final do período escolar, sendo proposta uma pequena redução no seu horário.

[FOTO]

No ano de 2012, diversas estratégias foram propostas ao trabalho com a Arielle, 
mudança de grupamento, mudança de professor e a aluna mostrou que era necessário
buscar um trabalho dedicado exclusivamente a ela. Foi quando passou a frequentar
a classe de atendimento individual e complementar seu desenvolvimento com o 
trabalho da Sala de Recursos, a fim de incluí-la aos demais grupos. Neste 
período, entre muitos altos e baixos, com o acompanhamento clínico e terapêutico
efetivos, foi possível realizar um trabalho mais voltado ao seu interesse e 
assim ampliando seu desenvolvimento social e cognitivo.

[FOTO]

Homenagem
 do Rioeduca a todas as famílias de crianças especiais que lutam por seus 
filhos.

Prof
 Márcia Cristina Alves Representante da 9
 CRE:

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net
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     Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet

9ªcre
(227)

ensinoespecial
(4)

<COMENTÁRIOS>

Achei linda esta materia sobre alunos da Classe especial... A História da aluna 
Arielle emociona. Parabéns 9ª CRE pela excelência em educação.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 24/01/2013 01:44

muita linda história, exemplo e força, coragem, garra e muito amor. Parabéns, vc
merece vencer!!!
Postado por 
Maria Claudia
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 em 24/01/2013 02:35

Parabéns à AAC (Agente Auxiliar de Creche) Cíntia Pires, mãe da aluna Arielle 
Beatriz de Oliveira Pires por acompanhar de perto a educação de sua filha e por 
contribuir de forma significativa na educação carioca.
Postado por 
Patricia Fernandes
 em 24/01/2013 11:21

Linda história de vida, quanta sensibilidade, quanto amor!!! Um beijo grande e 
parabéns!!!
Postado por 
Rafael Parente
 em 24/01/2013 19:00

Parabéns Cintia.... História de amor, dedicação e sucesso!!!! Deus a abençoe
Postado por 
Luciana Agapito
 em 28/01/2013 09:27

Parabéns, Cíntia! Nunca desista de seus sonhos, porque trabalho feito com amor 
tem redrobado valor.
Postado por 
Rejane Moreira
 em 28/01/2013 10:15

Cíntia, que Deus continue te dando força e sabedoria para trilhar esse lindo e 
"árduo" caminho. Só quem tem um filho especial compreende. Como sempre digo, 
Deus só dá "filhos especiais" para "mães especiais".
Postado por 
Cris Aragão
 em 28/01/2013 11:08

Parabéns Rioeduca pela sensibilidade em apresentar esta história de amor e por 
permitir que outros conheçam a realidade da escola especial.
Postado por 
SUELI
 em 28/01/2013 13:51

Parabéns, Cíntia, sempre soube que você é uma mulher de garra que corre atrás 
dos seus objetivos. Te admiro muito.
Postado por 
Tânia Rosa
 em 28/01/2013 14:56

Muito importante essa história, exemplo de amor,perseverança, humildade, 
esperança e fé. Como toda a categoria de AAC, esta mulher é uma guerreira 
imbatível. Deus a abençoe, da mesma forma a todos os que estão envolvidos no 
processo de aprendizagem de sua filha e de tantas outras crianças.
Postado por 
Jane
 em 28/01/2013 17:11
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É emocionante ver pessoas dedicadas e compromissadas com o desenvolvimento do 
próximo. Parabéns a todas as pessoas envolvidas neste trabalho. 
O amor constrói coisas fabulosas!!!
Postado por 
DIRCELENE BARD FULGENCIO
 em 28/01/2013 18:12

Parabéns Cíntia (você é uma guerreira!!!) e todos que tem feito parte desta 
linda história que é a vida da Arielle.Que a sabedoria de Deus continue presente
em sua vida. Sua filha é uma jóia preciosa!!!!
Postado por 
Nilda Barbosa
 em 28/01/2013 20:39

Achei muito interessante a trajetória de Arielle com a orientação e o carinho de
sua mãe Cintia !!!
Um exemplo de vida que nos faz repensar a nossa própria ....!!!
Meu carinho e apreço para as duas guerreiras.
Maria Luiza Assumpção Silva.
Postado por 
maria luiza assumpção silva
 em 28/01/2013 21:22

Sua história é para todos veem como não é fácil ser mãe de criança especial, tem
que ter amor, muito amor. Com isso Deus vai te conduzindo nesta caminhada. Que 
está sendo e sempre será vitoriosa. um grande beijo. Deus está sempre contigo! 
Parabéns
Postado por 
Sabrina
 em 28/01/2013 23:18

Parabéns, Professora Márcia por abrir as janelas da Maria Montessori 
brindando-nos com essa pérola de texto que reúne determinação, afeto e muita 
competência.
Postado por 
Holem Martins
 em 28/01/2013 23:24

Cintia, você é uma guerreira!!!!
Postado por 
Patrícia
 em 29/01/2013 19:33

CÍNTIA, OS PLANOS DE DEUS NÃO PODEM SER FRUSTRADOS, ELE IRÁ REALIZAR OS DESEJOS 
DO SEU CORAÇÃO. NUNCA DESISTA...
DEUS É FIEL
Postado por 
ROSANGELA FARIAS
 em 30/01/2013 14:45

UMA HISTORIA LINDA,DE AMOR,SUPERAÇÃO,CORAGEM,ONDE VEMOS QUE A 
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SOLIDARIEDADE,AJUDA AO PROXIMO FAZ TODA DIFERENÇA.
Postado por 
LEA
 em 30/01/2013 15:15

Deus só dá um filho especial para quem realmente é especial, parabéns ao portal 
RIO EDUCA relatar com tanta sensibilidade a busca dessa mãe por um melhor 
atendimento a sua filha, e parabéns a essa mãe por não desistir da sua filha e 
lutar para que ela seja bem atendida no espaço escolar, e por se dedicar como 
voluntária da escola.
Postado por 
Carla Fernandes
 em 30/01/2013 16:15

Uma vida de luta e amor, que Deus esteja presentes nessas vidas, parabéns a 
escola especial Montessori pelo trabalho, a mãe AAC guerreira que busca o melhor
pela sua filha e alunos carentes.
Postado por 
Jullia
 em 30/01/2013 16:20

Essa e uma historia muito linda de amor e superação que merece toada atenção 
parabens!!!
Postado por 
Luana
 em 30/01/2013 16:45

Cíntia é um grande exemplo de mãe a ser seguido, pois muitos tem seus filhos 
ditos "normais" e não acompanham seus filhos. Grande exemplo de mulher e 
superação.
Postado por 
Marcos Alexandre
 em 30/01/2013 22:30

Emocionante, grande exemplo de amor e superação.Que Deus abençoe sempre.
Postado por 
Carla Roberta
 em 30/01/2013 22:39

Coragem e determinação em dar o melhor atendimento a sua filha. A escola também 
voltada não só nos alunos mais em atender as mães com aulas de artesanato, 
acredito na alegria dessa mãe em aprender com sua filha e os demais alunos.
Postado por 
Ana
 em 30/01/2013 22:54

a Cintia é um exemplo de mãe e mulher. É admirável este espirito guerreiro dela.
Postado por 
Wagner Damaceno
 em 31/01/2013 10:49

AAC guerreira, grande exemplo de amor, isso sim que é amar, Deus disse ama seu 
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próximo como a ti mesmo. Cíntia um grande exemplo de amor.
Postado por 
Viviane
 em 31/01/2013 11:53

Muito linda essa história de vida, parabéns a escola Montessori pelo trabalho, a
mãe Cíntia por buscar um melhor atendimento a sua filha Ariele.
Postado por 
Tamires Silveira
 em 31/01/2013 11:59

Cíntia sou estudante do CEDERJ polo Paracambi, estou no terceiro período vi seu 
link no grupo dos AAC, e sou AAC também não te conheço pessoalmente, mas sua 
história de vida é um grande exemplo e um orgulho para a nossa categoria AAC.
Postado por 
Riccardo Ventura
 em 31/01/2013 14:09

Cíntia que você possa conseguir realizar seu sonho de trabalhar com PNE, você é 
um exemplo de vida, determinada e guerreira, que Deus continue te dando 
sabedoria para cuidar da sua filha com todo esse amor. AAC Rosangela
Postado por 
Rosangela Souza
 em 31/01/2013 14:15

Emocionante reportagem, toca ao coração de quem ler, muito amor que só pode vir 
de Deus mesmo.
Postado por 
Luiza Magalhães
 em 31/01/2013 19:19

Muito importante para as pessoas conhecerem a escola especial e ter uma visão 
diferenciada, linda a história de vida dessa mãe que é mãe, educadora e 
universitária.
Postado por 
Nicole
 em 31/01/2013 22:13

A melhor entrevista que já li no Rio Educa, vida real, emociona, gratificante 
conhecer histórias de pessoas que buscam o melhor em meio as dificuldades, ajuda
na escola como voluntária, parceira, mãe dedicada, pessoa de valor.
Postado por 
Larissa Horta
 em 01/02/2013 00:31

Quem tem um filho especial é super especial para Deus, ele escolhe e a capacita 
para a mais bela missão: AMAR INCONDICIONALENTE.
Parabéns a Márcia pela entrevista que rompeu barreiras tanto para a categoria 
AAC como para a Educação Especial podendo ser vista com o olhar da inclusão e 
superação.
Postado por 
Rose
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 em 01/02/2013 20:57

Linda história de vida,emocionante.
Postado por 
Kelly
 em 02/02/2013 16:17

Tenho um primo especial e conheço a luta é importante essa reportagem para a 
diminuição do preconceito, e principalmente a lição de amor entre mãe e filha.
Postado por 
Hélida
 em 02/02/2013 16:34

AAC JUNTOS SOMOS FORTES, mãe, educadora e acima de tudo guerreira.
Postado por 
Letícia
 em 02/02/2013 16:36

Ter um filho especial é ser especial para Deus, parabéns Cíntia pela história de
amor e dedicação a sua filha e a escola especial
Postado por 
Marielle
 em 02/02/2013 16:39

Ser mãe é uma missão divina, Deus só dá um filho especial para quem realmente é 
especial para ele, parabéns Márcia pela postagem que emociona o coração de quem 
lê.
Postado por 
Silvana
 em 02/02/2013 16:42

Parabéns Cíntia Pires por contribuir para uma educação infantil de qualidade e 
por ser essa mãe valorosa.
Postado por 
andreza
 em 02/02/2013 16:44

Deus capacita seus escolhidos, parabéns Cíntia por ser a mãe maravilhosa que 
você é.
Postado por 
Ana
 em 02/02/2013 16:47

É lindo ver como a pessoa não desiste de seus sonhos, Cíntia Deus é contigo, 
vocÊ também é especial.
Postado por 
Liana
 em 02/02/2013 17:23

É importante essa integração família e escola, Cíntia Pires é uma guerreira, nós
AAC estamos orgulhosos da sua história de vida, da sua dedicação aos seus alunos
e em estudar mesmo com problemas. Parabéns Cíntia, Arielle e Márcia, bela 
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história.
Postado por 
Bernardo
 em 02/02/2013 19:31

Cíntia exemplo de vida para todos nós AAC, bela história de vida, saúde para 
Arielle.
Postado por 
Cleide
 em 03/02/2013 06:29

Cíntia desejo que tenha mil desejos, mas que seu maior desejo que é trabalhar 
com as pessoas de necessidades especiais seja realizado o mais breve, pois esse 
seu amor e dedicação fará toda a diferença na EDUCAÇÃO.
Postado por 
Cristina
 em 03/02/2013 06:32

Duas guerreiras: AAC Cíntia e sua filha Arielle, linda história de vida, 
educadora de valor.
Postado por 
Aline
 em 03/02/2013 15:13

Cíntia você é guerreira, admiro pessoas assim como você. Parabéns por ajudar na 
escola da sua filha como voluntária.
Postado por 
idijane
 em 03/02/2013 15:16

Cíntia que seus sonhos se realizem todos, pois você merece. Parabéns a Márcia 
pela linda e emocionante matéria de motivação.
Postado por 
Valquiria
 em 03/02/2013 15:18

Se todas as mães dedicassem um pouco do seu tempo para ajudar na escola do seu 
filho, poderíamos ter escolas com muita qualidade. A história da mãe da aluna 
Arielle emociona em todos os aspectos.
Postado por 
Cimara
 em 03/02/2013 15:25

Amei esta matéria sobre a escola especial, parabéns a direção da escola e a mãe 
pela dedicação a Arielle, afinal a criança deve ser sempre prioridade.
Postado por 
Aurilene
 em 03/02/2013 19:12

História de amor, dedicação e determinação. Que Deus abençoe Arielle e que você 
continue contribuindo por uma educação de qualidade. AAC SOMOS PDI E NÃO PARAMOS
POR AI - PROFESSOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL.
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Postado por 
Tania
 em 03/02/2013 23:06

Que linda história de amor, zelo, determinação, pessoas como Cíntia que fazem 
diferença na educação carioca participativa, parabéns!
Postado por 
Lucia
 em 04/02/2013 13:13

Gosto de ser gente porque, inacabado, sei que sou um ser condicionado mas, 
consciente do inacabamento, sei que posso ir mais além dele. Esta é a diferença 
profunda entre o ser condicionado e o ser determinado (PAULO FREIRE) Minha 
singela homenagem a Cíntia Pires educadora de valor, guerreira que luta pelo 
melhor a sua filha.
Postado por 
Luciana Lins
 em 04/02/2013 19:20

é gratificante quando encontramos profissionais que amam a sua profissão e faz a
diferença na vida do aluno. AAC merece ter o reconhecimento da sua verdadeira 
função, fico feliz em ver uma AAC guerreira, verdadeira em seus objetivos.
Postado por 
Iris
 em 04/02/2013 21:03

História de sensibilidade e coragem, amor de mãe que supera e batalha pelo 
melhor a sua filha Arielle. Todas as mães devem lutar por uma educação de 
qualidade assim como Cíntia.
Postado por 
Erick
 em 05/02/2013 11:02

Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina já dizia Cora 
Coralina. Parabéns ao RIO EDUCA pela sensibilidade dessa matéria.
Postado por 
Ana Carolina Silva
 em 05/02/2013 11:05

Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina já dizia Cora 
Coralina. Parabéns ao RIO EDUCA pela sensibilidade da matéria.
Postado por 
Ana Carolina Silva
 em 05/02/2013 11:06

Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem
sentido, se não tocarmos o coração das pessoas.
Muitas vezes basta ser: colo que acolhe, braço que envolve, palavra que 
conforta, silencio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar 
que acaricia, desejo que sacia, amor que promove.
E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com 
que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, 
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pura enquanto durar. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que 
ensina.

Cíntia grande exemplo de mulher guerreira, mãe que luta para que sua filha 
Arielle tenha uma boa educação, um bom atendimento e busca ajudar e contribuir 
como educadora AAC para uma sociedade mais justa e humana.
Postado por 
Anderson
 em 05/02/2013 11:10

Moro em Campo Grande (Rio de Janeiro). Sou professora das séries iniciais na 
PCRJ, atualmente estou trabalhando com Educação Infantil e  Mãe de dois meninos 
pequenos, sua história de vida me emocionou. Parabéns Cíntia e ao Rioeduca pela 
linda matéria.
Postado por 
Lu Villa Nova
 em 05/02/2013 11:28

Emocionante... Sem palavras. Parabéns a mãe Cíntia.
Postado por 
José
 em 05/02/2013 11:30

Se a educação sozinha não pode tranformar a sociedade, tampouco sem ela a 
sociedade muda. Prabéns a Cíntia Pires, sou de São Pedro de Aldeia (RJ) e sua 
história de vida emociona e nos faz refletir a importância da família junto a 
escola em pró do melhor desenvolvimento do aluno.
Postado por 
Luciana Carvalho
 em 05/02/2013 11:35

Mas do que ter um filho especial, você Cíntia é muito especial para Deus. Que 
todos os planos e sonhos que você almeja possa ser a vontade de Deus na sua vida
te fortalecendo e te ajudando a batalhar e nunca a desistir.
Postado por 
Andrea Dias
 em 05/02/2013 11:38

Também sou estudante CEDERJ, li essa entrevista no fórum de educação infantil. 
Você Cíntia é motivadora, uma pessoa especial, parabéns a Montessori pela 
educação de qualidade.
Postado por 
Francisca
 em 05/02/2013 11:41

Parabéns a 9ªCRE pela qualidade de ensino na escola especial Montessori e a essa
mãe Cíntia por contribuir de forma significativa para o pleno desenvolvimento de
sua filha e demais alunos da rede municipal.
Postado por 
Lucy
 em 06/02/2013 17:24
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História de vida a melhor entrevista que já li no portal, pois traz emoção, 
garra, determinação espírito de motivação.
Postado por 
Cristina
 em 06/02/2013 17:25

Ser mãe é fazer uma escolha para toda vida, ser mãe de alguém especial é ser 
muito especial para Deus. Parabéns Cíntia pela sua garra.
Postado por 
Cristiano
 em 06/02/2013 17:27

Parabéns Cíntia por ser guerreira, não deixar que os problemas da vida te 
limite. Você é especial não existe outra igual Deus criou vocÊ assim diferente 
de mim...
Postado por 
Kelly
 em 06/02/2013 17:31

Parabéns a professora Márcia pela emocionante história de vida e a mãe Cíntia 
por fazer a diferença e buscar um melhor atendimento a sua filha.
Postado por 
Rodrigo
 em 06/02/2013 17:33

Parabéns as duas vitóriosas !!! Tbm tenho um filhote lindo hj com 5 anos que 
nasceu com 730 g e 26 semanas , felizmente se desenvolveu sem nenhuma sequela e 
assim como a Arielle tem uma história linda pra contar desde o nascimento.
Postado por 
SANDRA
 em 06/02/2013 21:26

Linda história de vida, a educação presente na vida da mãe que busca o melhor 
para a sua filha. Isto sim, é amor.
Postado por 
Miranda
 em 07/02/2013 11:39

Emocionante matéria. Parabéns Márcia e a mãe guerreira. Muita luz no caminho de 
vocês.
Postado por 
Suzany
 em 07/02/2013 11:41

Cíntia e Arielle estão de parabens! Cíntia é uma lutadora eu sei disto, continue
sempre firme amiga!
Postado por 
Simone
 em 08/02/2013 22:38

a matéria ficou ótima e arielle super fotogênica. rs Tenho orgulho de vcs !!!!
Postado por 
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Val
 em 09/02/2013 09:51

Que história! Isso se chama amor, determinação e dedicação. Que Deus ilumine a 
vida dela para que continue realizando os seus sonhos.
Postado por 
Carla
 em 09/02/2013 09:53

Lindo! E com AMOR tudo acaba se resolvendo...
Postado por 
Renata
 em 09/02/2013 09:54

Emocionada..... Linda lição de vida e amor...... Parabéns.
Postado por 
Maria Claudia
 em 09/02/2013 09:58

Grande lição de vida. Apesar das dificuldades,devemos sempre acreditar em nossos
sonhos. Bjs
Postado por 
claudia
 em 09/02/2013 10:01

Cíntia, vc é demais! Você merece tudo o de melhor que existe.Até me emocionei, e
compartilhei o que vc postou. Muito bom ver que ainda existem pessoas como vc 
guerreira , que luta pelo que é seu pór direito. Pode ter certeza de uma coisa, 
Deus ajuda a quem corre atrás, você há de conseguir tudo o que deseja. Porque 
ele vê o seu desempenho. O parabéns não é pra mim, a homenagem tmbm,não, pois vc
é quem tem que ser homenageada.Deus te abençoe INFINITAMENTE. TE AMO, Bjus.
Postado por 
vanda
 em 09/02/2013 10:03

Grande lição de vida. Apesar das dificuldades,devemos sempre acreditar em nossos
sonhos.
Postado por 
mayra
 em 09/02/2013 10:07

Cíntia somente hj eu vi.... muito bonita sua história! parabéns pela força! sua 
filha é linda!
Postado por 
mariana
 em 09/02/2013 10:08

Linda história de superação e de valor a vida.
Postado por 
Erika
 em 09/02/2013 10:09
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vc é uma guerreira vitoriosa! Acredito q a Arielle te dará muita alegria! 
Parabens pela mae q voce é
Postado por 
luciana
 em 09/02/2013 10:11

Querida! O que posso falar de voce? Voce é demais! Quem dera todas mães fossem 
como voce é. Guerreira. Te admiro muito! Parabéns! Amei ter conhecido sua 
historia. bjs, te amo mais ainda. Deus te abençoe mais e mais.
Postado por 
Tiana
 em 09/02/2013 10:12

Muito lindo esse documentário, assim pude conhecer melhor a sua história de 
vida! Quando tudo terminar vc vai olhar para trás e dizer até aqui nos ajudou o 
Senhor! Parabéns!
Postado por 
marcia
 em 09/02/2013 10:14

Muito bom vc poder compartilhar a sua experiência com outras pessoas! Que Deus 
te fortaleça a cada dia p/ cumprir a missão que Ele te deu! Bjs e beijocas na 
Arielle
Postado por 
Priscila
 em 09/02/2013 10:15

q história linda! parabéns!
Postado por 
fabi
 em 09/02/2013 10:19

Cíntia, você é uma pessoa de garra e um grande exemplo. Desejo muita saúde a 
você e Arielle.
Postado por 
Conceição
 em 09/02/2013 18:02

É muito bom ver seu trabalho sendo valorizado! Parabéns equipe da MONTESSORI 
pela excelente dedicação aos alunos e inclusão da comunidade escolar.
Postado por 
Gabriel
 em 09/02/2013 18:09

amiga vc é uma mae super especial, te admiro muito, parabéns pelo seu trabalho 
como AAC e voluntária da Montessori.
Postado por 
Fabricio
 em 09/02/2013 18:11

Entender a vida humana é se surpreender cada vez com as pessoas. Cíntia você é 
merecedora de todos os aplausos e carinho.
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Postado por 
Castilho
 em 10/02/2013 16:11

Li, gostei e compartilhei o link, amei essa entrevista, fala profundamente ao 
coração.
Postado por 
Gisele
 em 18/02/2013 14:11

Linda história, é bom saber que no mundo em que vivemos ainda existem pessoas de
valor. Parabéns a essa mãe que é uma guerreira.
Postado por 
Alberto
 em 18/02/2013 14:19

Arielle é uma vencedora, guerreira! Tenho orgulho de vocês.
Postado por 
vanessa
 em 21/02/2013 16:18

Linda história de vida, vi o link no grupo dos professores e amei a sua história
de vida, não podia passar sem comentar. Mãe Cíntia você é uma guerreira sim, 
educadora de valor, desejo saúde a você e sua filha linda.
Postado por 
Lycia
 em 24/02/2013 16:42

Mãezinha nunca desista da sua filha, lute sempre por ela, sorte para vocês!
Postado por 
Vitor
 em 24/02/2013 16:46

Tem coisas que só Deus pode explicar, esse seu amor incondicional é lindo no 
mundo de hoje, tantos tem seus filhos perfeitos e não dão o devido valor e você 
com a sua menina especial luta para que ela tenha um bom atendimento. Pessoa de 
valor que vocÊ é Cíntia. Parabéns Márcia pela belíssima reportagem.
Postado por 
Shirlene
 em 24/02/2013 16:48

Cíntia AAC de garra e valor, educadora consciente e que faz muito pela educação 
carioca com amor.
Postado por 
Jaqueline
 em 24/02/2013 17:05

Parabéns ao portal Rio educa pela excelência na postagem, emocionante, 
carismática e de auto estima.
Postado por 
Bianca
 em 26/02/2013 17:25
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Que Deus abençoe estas vidas, mãe e filha um elo de ligação que emociona quem lê
e convive com uma criança especial. Parabéns a mãe Cíntia e a Márcia pelo 
trabalho maravilhoso na SME.
Postado por 
Maurilia
 em 28/02/2013 20:56

Emocionante ler esta história de vida no grupo dos AAC, principalmente hoje dia 
internacional das mulheres. Cíntia você é uma mãe guerreira que luta pelo melhor
para sua filha, uma pessoa iluminada.
Postado por 
Ellen
 em 08/03/2013 19:54

Linda história de vida, de coragem e determinação. Parabéns Márcia pela postagem
maravilhosa.
Postado por 
Eduardo
 em 08/03/2013 20:00

Mãe Cíntia continue lutando sempre pelos direitos da sua filha e por uma 
educação de qualidade. É emocionante a sua dedicação e amor.
Postado por 
Adriana Mouta
 em 09/03/2013 16:12

Amiga estar cursando pedagogia no CEDERJ e ter você como amiga, companheira 
nessa jornada é um presente para todos nós. Nunca desista de seus objetivos.
Postado por 
Jesuel
 em 10/03/2013 07:39

Cíntia ter você como amiga de faculdade é um prazer para todos nós, vemos sua 
força de vontade em aprender e acompanhar o grupo, sua história de vida é 
linda.Sua filha é um grande exemplo principalmente para mim que trabalho com 
educação especial em Caxias.
Postado por 
Ana Lúcia
 em 16/03/2013 07:38

Não tenho palavras para agradecer em especial a mãe Cíntia que batalhou pra que 
essa homenagem fosse publicada.Me sinto gratificada por ter sido reconhecida 
pelo trabalho desenvolvido, e por nos tornamos grandes amigas! Muito obrigada, 
você é quem merece a homenagem por ser essa mãe, determinada.
Postado por 
Vanda Pires
 em 05/09/2013 13:39

História de vida que emociona quem lê, parabéns ao portal Rioeduca por mostrar 
como é importante que comunidade e escola caminhem juntos, parabéns a Montessori
pelo trabalho.
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Postado por 
Denise
 em 12/11/2013 13:33

Emocionante, é importante a interação entre a escola e o responsável. Parabéns 
Montessori e Cíntia, mãe admirável.
Postado por 
rosangela
 em 19/11/2013 22:05
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 31/01/2013
<TÍTULO>
Ser ou Não Ser, Eis a Questão

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, escoladebamba.

Com a chegada do Carnaval e a Cidade se enfeitando para esta grande festa, nada 
melhor do que conhecer o vencedor do Concurso de melhor Samba-Enredo promovido 
pelo Projeto Escola de Bamba da Secretária Municipal de Educação.

[FOTO]

A 
Escola de Bamba 
é um projeto que exalta os valores culturais do Carnaval, através de ações nas 
escolas, culminando com a apresentação de uma escola de samba mirim. 

Consiste na articulação de um conjunto de ações de caráter pedagógico e técnico 
que se constitui na formação de uma escola de samba genuinamente p
blica municipal. A partir deste ano de 2013 essa escola de samba mirim, que 
conta com alunos de diversas escolas municipais, irá fechar o desfile oficial do
Carnaval Carioca na terça-feira.

[FOTO]

Tendo 
Shakespeare
 como enredo para o Carnaval 2013 das Escolas de Samba Mirins, a Escola de Samba
Corações Unidos do CIEP, formada por alunos da rede municipal, desfilará no 
ritmo do Samba-Enredo 
Na Dialética do Amor, Um Traço de Shakespeare na Sapucaí
, 
produzido pelos alunos da 
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E. M. Professor Manoel Maurício 
que integra o quadro das escolas da 9
 Coordenadoria Regional de Educação em Campo Grande. 

É o segundo ano consecutivo em que a E. M. Professor Manoel Maurício vence o 
concurso desenvolvido através do Projeto Escola de Bamba da Secretaria Municipal
de Educação.

[FOTO]

Coordenados pelo 
Professor Fábio do Espírito Santo 
e pela
 Professora Simone Pereira
, os alunos da Manoel Maurício participam de oficinas de m
sica e percussão ao longo do ano, desenvolvendo diversas atividades que culminam
com a produção do samba que é apresentado em concurso dirigido pela 
Professora Marilene 
do N
cleo de Extensividade da SME.

[FOTO]

Para o samba deste ano, a Maneco (como a Escola é chamada carinhosamente pela 
comunidade escolar) ousou, inserindo como refrão a célebre frase do escritor 
inglês Willian Shakespeare, em sua língua original: 
To be or not to be, that is a question
, 
impressionando os jurados no dia da escolha do samba.

A mistura de nossa língua com o inglês, hoje ensinado aos nossos alunos, 
resultou num 
molho especial
 que, com certeza, vai temperar ainda mais o carnaval mirim carioca este ano.

[FOTO]

O desfile das Escolas de Samba Mirins acontecerá na terça-feira de carnaval e a 
Corações Unidos do CIEP será a terceira escola a desfilar. A Maneco participará 
do desfile com uma ala composta por 80 alunos da escola.

Conheça a letra e a m
sica do samba-enredo vencedor:

[VÍDEO]

NA DIALÉTICA DO AMOR, UM TRAÇO DE SHAKESPEARE NA SAPUCAÍ

Página 4004



RIOEDUCA 2
TO BE OR NOT TO BE: THAT IS THE QUESTION

MINHA ESCOLA VEM CANTAR

PELOS TRAÇOS DO POETA REVELAR.

TANTOS PERSONAGENS

     NOSSA PRÓPRIA IMAGEM

     NESSA VIAGEM SHAKESPEARE A NOS GUIAR

     BRILHA O ARTISTA GENIAL

     NO PALCO DO MEU CARNAVAL.

MISTÉRIOS, FANTASIAS

     ALÉM DA NOSSA VÃ FILOSOFIA

     AMOR, SENTIMENTO QUE AGITA E ACALMA

     LOUCURA QUE INVADE A ALMA.

NA LITERATURA COM SEUS VERSOS ENCANTOU

     NO TEATRO A PLATÉIA EMOCIONOU

     NO CINEMA E TV SUA OBRA EM CARTAZ

     SERES ENCANTADOS, DEUSES OU MORTAIS

     NAS ENTRELINHAS DA HISTÓRIA

     NÃO ESQUECEREMOS JAMAIS
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     SE A VIDA IMITA A ARTE

     NÃO QUERO TRAGÉDIA

     VIVO EM COMÉDIA

     PRA SORRIR MUITO MAIS

     AMAR OU NÃO AMAR: EIS A QUESTÃO

     NA PROVA DE FOGO

     O AMOR VENCE O JOGO

     O FINAL FELIZ É A LIÇÃO

UM TRAÇO DE AMOR NA SAPUCAÍ

     PODE APLAUDIR

     UM SHAKESPEARE ENCANTADO

     COM OS CORAÇÕES TOTALMENTE APAIXONADO.

(Samba-Enredo Composto pelos Alunos da E.M. PROFESSOR MANOEL MAURÍCIO)

Vídeo com trecho da apresentação do Samba durante a escolha que definiu o samba 
como o grande vencedor.

[VÍDEO]

Parabéns à E. M. Manoel Maurício pelo bi campeonato do Samba-Enredo da Escola de
Bamba e por abrilhantar, desta forma, o Carnaval Mirim Carioca. 

Desejamos muito sucesso na Avenida!

Prof
 Márcia Cristina Alves Representante da 9
 CRE:

E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net
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Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet

9ªcre
(227)

escoladebamba
(1)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns à E. M. Manoel Maurício pelo bi campeonato do Samba-Enredo da Escola de
Bamba, que venham outros!
Postado por 
Helena (by troia)
 em 31/01/2013 19:32

Excelente matéria da Professora Marcia (representante da 9ª CRE no Educopédia), 
que valoriza e engrandece ainda mais a nossa querida Maneco. Equipe maravilhosa 
e em plena comunhão (alunos, professores, responsáveis e diração) brilhando pela
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segunda vez em Santa Margarida e na Marquês de Sapucaí.
Postado por 
Holem Martins
 em 31/01/2013 22:22

É maravilhoso ver alunos, professores e comunidade integrados num projeto, a 
harmonia os fez vencedor. Parabéns a escola e a MÁRCIA CRISTINA ALVES pela 
belíssima reportagem.
Postado por 
Cíntia e Arielle
 em 02/02/2013 19:42
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 14/01/2013
<TÍTULO>
Solução de Problemas da sua conta de email Rioeduca.net e aceso à Educopédia e 
Escola 3.0

Leia atentamente as perguntas que se seguem. 

Elas são as mais frequentemente 

encaminhadas à central de atendimento da 

Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro

sobre problemas de acesso

às contas de email Rioeduca. 

Após essa leitura, caso não consiga solucionar a sua dificuldade com o seu email
Rioeduca, entre em contato através do n
mero do helpdesk:

[FOTO]

PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE EMAIL RIOEDUCA

[FOTO]
PERGUNTA 1. Ainda não sei o meu email Rioeduca. Como faço para descobri-lo?

RESPOSTA=
Clique em um dos quadros abaixo e seja remetido ao link de consulta.

Se for aluno
, precisará
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digitar a matrícula (código do SCA) e a data de nascimento.

Se for funcionário
, precisará d

igitar a matrícula e o CPF.

Consulta Email de Alunos

Consulta Email de Funcionários

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
PERGUNTA 2. Qual a senha do meu email Rioeduca ?

RESPOSTA=
S

e for aluno, a primeira senha é o código do SCA (este código é facilmente 
encontrado no boletim do aluno).

Se for funcionário, são os dígitos do CPF 
(excluindo
eventuais zeros à esquerda)
.

[FOTO]
PERGUNTA 3. Como faço para acessar o meu email Rioeduca?
RESPOSTA =

Acesse o site www.rioeduca.net, clique em 
E-MAIL RIOEDUCA. NET
 (ícone do lado direito superior da página principal, na barra em AZUL), 
complete o seu email, digite a senha e pressione o botão 
Entrar
.

[FOTO]

[FOTO]
PERGUNTA 4. Ao trocar minha senha pelo portal Rioeduca, aparece a mensagem: 
erro ao alterar a senha no live
.
RESPOSTA =
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As contas de email Rioeduca são vinculadas ao sistema Microsoft de email 
(live.com). Em alguns casos, a migração foi posterior ao período de vínculo das 
informações do live para o portal Rioeduca. Se esse for seu caso, digite em seu 
navegador 
live.com

e nessa página digite seu login completo e, como senha, seu CPF sem eventuais 
zeros iniciais.

Por esse mesmo motivo de vínculo ao live.com, você deve fazer o logoff de sua 
conta no hotmail para poder acessar o email Rioeduca (no portal, inclusive).

[FOTO]
PERGUNTA 5. Não consigo atendimento pelo telefone do helpdesk (08000316341). 
Como faço?

RESPOSTA =
 Em alguns períodos de maior acesso, como em épocas de fechamento de COC, por 
exemplo, o helpdesk pode não ser a solução mais indicada, pois o atendimento 
pode ser demorado. Se isso ocorrer, acesse a página de Central de 
Gerencialmento. Veja como:

Passo n
 1:

[FOTO]

Passo n
 2:

[FOTO]

Passo n
 3: 

Faça a 
DESCRIÇÃO DA SOLICITAÇÃO
relatando seu problema
(sem esquecer de acrescentar seus dados pessoais: 
matrícula, CPF, nome completo, um telefone para contato e um endereço de email 
alternativo)
. 

Passo n
 4

Clique em 
SALVAR
 e anote o 
n
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mero da solicitação
que foi gerado. 

[FOTO]

Observação

Segundo o IplanRio, responsável pela resolução de problemas de email 
Rioeduca.net, o prazo para retorno dessa solicitação é de 36 horas 
teis.

[FOTO]

[FOTO]
 6. Como faço para obter uma listagem com os emails dos alunos da escola onde 
trabalho?

Basta acessar o site http://sme, que está na intranet; clicar no link Listagem 
de email dos alunos; e seguir as orientações. Caso tenha alguma dificuldade, 
faça contato com a Informática da CRE.

Outros caminhos possíveis para a solução de problemas

[FOTO]
 Twitter: 
@SMESuporte

[FOTO]
 Facebook: 
http://www.facebook.com/smesuporte

[FOTO]
 Twitter do SGA: 
@SGAEscola30
 (atendido pela Mstech)

[FOTO]
 1. Como faço para acessar o site do Educopédia sem ser visitante ?

Acesse o site www.educopedia.com.br, digite o seu correio Rioeduca.net e seu CPF
completo como senha. Em seguida, clique no botão 
ENTRAR
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.

Atenção! Durante a execução dos passos, caso apareça uma mensagem informando que
o seu email não está cadastrado, envie uma mensagem para 
educopedia.suporte@rioeduca.net, solicitando o cadastro.

[FOTO]
 2. Esqueci minha senha de acesso ao site da Educopédia, como faço para obter 
uma nova senha ?

Acesse o site Educopédia, clique em 
Esqueci a minha senha
, digite o seu correio Rioeduca.net e pressione o botão 
Enviar
. Logo depois, será enviada uma mensagem com a sua senha para o seu correio 
eletrônico. Atenção! Durante a execução dos passos, caso apareça uma mensagem 
informando que o seu email não está cadastrado, envie uma mensagem para 
educopedia@rioeduca.net, solicitando o cadastro.

[FOTO]
 3. Como faço para trocar a minha senha de acesso à Educopédia?

Para alterar a senha inicial da Educopédia (seu CPF), siga todos os passos até 
entrar no ambiente de aula, passe o mouse sobre o ícone da Educopédia (ao lado 
do ícone da maçã). A opção 
trocar senha
 aparecerá. Clique sobre ela com o botão esquerdo do mouse e siga os 
procedimentos para a opção 
trocar senha
.

[FOTO]
 4. Como acessar o sistema Escola 3.0?

O login e a senha da Escola 3.0 são os dígitos de seu CPF.

Página de Acesso à Escola 3.0.

Outras postagens 
teis:

Acesso à Educopédia e ao Rioeduca

Email Rioeduca para Funcionários e Alunos
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<COMENTÁRIOS>

Muito bom ter sempre em evidência estas dicas, pois sempre necessitamos de algum
tipo de apoio quando nos perdemos no Rioeduca, ter as opções de informações no 
twitter, faceboock e demais redes também facilita bastante. Parabéns Lilian 
Ferreira pela postagem.
Postado por 
Helena (bytroia)
 em 17/01/2013 15:09
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 24/01/2013
<TÍTULO>
Prêmio Educação para o GEC Anísio Teixeira

<TAGS>
Tags: 
4ªcre eventos projetos.

O Prêmio SESI Qualidade da Educação tem por objetivo estimular e apoiar a 
melhoria da Educação Básica no Brasil a partir da escola.
O processo de seleção das candidatas inclui a autoavaliação por meio de 

Página 4013



RIOEDUCA 2
professores, pais, alunos, funcionários e comunidade. Os principais critérios 
considerados são a prática pedagógica que envolve: a gestão escolar, o ambiente 
educativo e os resultados da aprendizagem.

A Educação se dá pelo diálogo que se impõe como caminho pelo qual os homens 
ganham significação enquanto homens.
 (Freire, 1983, p.93)

O Prêmio SESI Educação para o GEC Anísio Teixeira

[FOTO]

O Prêmio SESI Educação é uma iniciativa do Sistema FIRJAN em parceria com o 
Canal Futura e o PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento).

O Prêmio SESI Educação tem o objetivo de difundir as melhores práticas em gestão
de educação através do reconhecimento e valorização das secretarias municipais 
de educação e gestores das escolas municipais que obtiveram os melhores 
resultados apontados pela conjugação dos indicadores do IFDM Educação 2009 
(Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal de Educação) e IDEB 2011.

[FOTO]

No dia 21 de novembro, durante o Seminário Conecta 2012, várias escolas 
participaram da cerimônia de entrega do Prêmio SESI.

O Ginásio Experimental Carioca Anísio Teixeira se sente honrado em receber mais 
esse prêmio como reconhecimento do seu trabalho.

Professora Celi: Uma Trajetória de Sucesso, uma Vida, um Legado!

Minha trajetória na Educação é longa. São 40 anos de trabalho, todos na Educação
Municipal do Rio de Janeiro. O legado que deixo provém da minha vida que se 
entrelaça com o trabalho.

[FOTO]

Sou gestora de uma escola que sempre buscou o novo. Primeiro era um Centro 
Interescolar, seguiu como uma escola de maior permanência do aluno, depois, como
escola de horário integral e, agora, é Ginásio Experimental Carioca - um projeto
que contempla o estudante com uma educação integral através de um horário 
integral. 

Mesmo buscando e exercitando a novidade, o alicerce de minhas ações é o trabalho
com os Valores Humanos Universais. Outra marca da gestão se constitui na 
formalização de parcerias que contemplem os objetivos de oferecer a melhor forma
de aquisição de conhecimento.

Portanto, minhas forças são: disponibilidade para o estudo, dedicação, 
responsabilidade, respeito e crença no ser humano, em sua capacidade de 
superação e organização.
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Continuo orquestrando uma escola que pretende a formação de jovens solidários, 
autônomos e competentes, com professores compromissados com a Educação, além de 
pais / responsáveis confiantes no crescimento cognitivo, na construção de 
Valores e do Projeto de Vida de seus filhos.

Uma das minhas aspirações está prestes a se realizar com o curso de MBA 
conquistado juntamente com o Prêmio SESI Educação em 2012. O estudo, a 
Literatura e a família
 constituem as minhas paixões que, entrelaçadas, formam a tessitura do meu ser.

[FOTO]

Busco a Felicidade que se esconde nos pequenos gestos, na confiança e 
principalmente na Amizade. Agir com compromisso, confiança e justiça auxilia a 
tarefa de um Líder que tem o dever de estruturar o espaço e o tempo para que 
aconteça o trabalho de seus liderados.

O exemplo de uma vida dedicada a pensar e fazer Educação de qualidade torna-se o
meu legado para a Comunidade Escolar do Ginásio Experimental Anísio Teixeira.

Texto: Professora Celi Conceição - Gestora do GEC Anísio Teixeira.

Parabéns à Professora Celi e à toda a sua equipe de 
Professores que fazem dessa unidade escolar um lugar onde se promove uma 
Educação de Qualidade em um ambiente agradável e 
colaborador para a formação dos nossos futuros cidadãos!

Ana Accioly é
Professora 
da Rede Municipal

e Representante Rioeduca da 4
 Coordenadoria Regional de Educação

E-mail: anaaccioly@rioeduca.net 

Twitter: @Ana_Accioly

[FOTO]
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4ªcre eventos projetos
(5)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todos profissionais que concorrem ...Concorrer já é um premio 
memorável! Parabéns também aos patrocinadores: Sistema FIRJAN em parceria com o 
Canal Futura e o PNUD!
Postado por 
Helena (by troia)
 em 24/01/2013 00:33

Parabéns!!!É muito bom pertencer a uma rede que possui pessoas comprometidas com
a Educação como Celi e toda sua Equipe.Eu tenho muita admiração pelo trabalho 
desenvolvido no GEC Anísio Teixeira. 
Regina Helena (Diretora da Escola Holanda)
Postado por 
Regina Helena
 em 24/01/2013 09:25

Parabéns ao GEC Anísio Teixeira por investir na educação de seus alunos. Desta 
forma vocês estão investindo no progresso do país e voltando as atenções para a 
real possibilidade de desenvolvimento de uma nação: seus cidadãos.
Postado por 
Patricia Fernandes
 em 24/01/2013 11:17

Parabéns por mais este prêmio de reconhecimento ao trabalho dos professores e 
equipe de direção! 
O GEC Anísio Teixeira é nota dez!
Postado por 
STELLA REIS
 em 24/01/2013 22:13

Parabéns profª Celi, equipe e alunos! Vocês já fazem a diferença na Educação 
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Pública do Rio de Janeiro.
Postado por 
maria de lourdes ferreira
 em 25/01/2013 08:59

Parabéns ao GEC Anísio Teixeira pelo Prêmio SESI Educação.
Postado por 
Regina Bizarro
 em 27/01/2013 21:00
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 21/01/2013
<TÍTULO>
Família, a Chave do Sucesso!

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, família.
Não basta ser pai ou mãe, tem que participar! Esse 
slogan 
é verdadeiro e a cada dia se faz mais necessário. Destacaremos aqui a import
ncia da força da família e
 mostraremos que amar é participar ativamente.
[VÍDEO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[VÍDEO]

[FOTO]
tweet
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6ªcre
(247)

família
(2)

<COMENTÁRIOS>

A Família deve estar presente na Vida Escolar do aluno que é oriundo da sua 
responsabilidade,mesmo que distante deve acompanhar o andamento do aprendizado 
só assim a Educação estará sendo realizada com sucesso.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 21/01/2013 22:45
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 22/01/2013
<TÍTULO>
Rotina sem Repetição

Rotina sem Repetição

Todo dia ela faz tudo sempre igual:
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     Me sacode às seis horas da manhã,

     Me sorri um sorriso pontual

     E me beija com a boca de hortelã

A m
sica 
[VÍDEO]
Cotidiano
, de Chico Buarque, mostra o quanto a rotina diária é monótona. 

Mas é possível evitar que o dia a dia na escola não seja tão repetitivo? 

[FOTO]

A rotina é fundamental para a organização da escola. Ela é estruturante ao 
oferecer para alunos e professores segurança a partir da previsão do que vai 
acontecer.

Já a repetição é monótona e uma das principais causas do desinteresse do aluno. 
Quando o professor pauta seu trabalho em objetivos claros e definidos, a rotina 
serve para nortear a prática. Quando isso não acontece, as aulas normalmente se 
transformam em uma sequência de atividades sempre iguais e sem significado.

A rotina bem elaborada orienta a prática do professor e otimiza o tempo. O 
trabalho rende e os alunos também aprendem a se organizar melhor. A elaboração 
das ações diárias envolve a definição de prioridades, escolhas e constante 
planejamento.

Mas, atenção! Os alunos aprendem mais e melhor quando podem definir, junto com o
professor, as tarefas diárias. Então, experimente reservar um tempo de sua aula 
para ouvi-los.

Desligue o piloto automático!

[FOTO]

Parte do sucesso de uma ação pedagógica depende da inovação e, para isso, é 
preciso buscar sempre uma nova rotina. É fácil cair na armadilha de aproveitar 
planejamentos dos anos anteriores ou mesmo usar aquela velha matriz de 
exercício.

Afinal, o dia a dia na escola é sempre muito corrido e fazer diferente requer 
tempo para pesquisar. No entanto, isso pode fazer toda a diferença na sua 
prática e na aprendizagem dos alunos.
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Onde havia repetição, agora tem criatividade!

[FOTO]

Para não correr o risco de cair na repetição, a professora Andréa Malta, do EDI 
Prof.
 Miltolina da Silva, 6
 CRE, desenvolveu com sua turma de educação infantil, em 2012, o projeto 
Colorindo a Rotina
. A ideia era pensar nas cores como ponto de partida para trabalhar a rotina, 
tornando o cotidiano mais colorido e diversificado.

Se a ideia de sequência permite à criança, em particular a bem pequena, se 
relacionar com o passado, a duração possibilita lidar com o que ainda estar por 
vir. Pensando nisso, o EDI Professora Beatriz de Souza Madeira desenvolveu no 
ano passado o projeto 
Hoje é 6
 Feira, Dia de Alegria
. O objetivo foi trabalhar os dias da semana. Durante o desenvolvimento do 
projeto, as crianças descobriram que a sexta-feira era véspera do final de 
semana e dia de apresentar um trabalho diferente para os colegas.

E você? Como pretende diversificar sua rotina de trabalho em 2013?

Luciana Bessa

lucianabessa@rioeduca.net

Blog do Professor

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Maravilha, Luciana Bessa! A rotina é massante. A diversidade de atividades faz 
com que nossos alunos possam participar mais, com mais atenção e entusiasmo.
Postado por 
Regina Bizarro
 em 22/01/2013 14:00

Assim Houaiss define rotina: “repetição monótona das mesmas coisas, prática 
constante, velho costume”.  Quando se para e se pensa na rotina é que percebemos
quão rotineira é realmente nossa vida. E, enfatizo, não há como escapar dessa 
boa vilã, uma vez que, ao quebrar a rotina com constância, transformamos essa 
quebra em rotina. Parabéns Liciana Bessa pela postagem
Postado por 
Helena (by troia) 10ªCRE
 em 22/01/2013 15:01

Uma rotina compreensível e claramente definida é, também, um fator de segurança.
Serve para orientar as ações das crianças e dos professores e favorece a 
previsão de situações que possam vir a acontecer. Ela, portanto, é muito 
importante para o desenvolvimento pleno da escola. Parabéns pela matéria!
Postado por 
Patricia Fernandes
 em 22/01/2013 19:21

A rotina é massacrante! Devemos sempre inovar, trazer atividades interessantes e
planejar junto com os alunos. Adorei o texto Luciana! Bjs
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 23/01/2013 22:37
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 28/01/2013
<TÍTULO>
A Escola da Família

<TAGS>
Tags: 
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1ªcre, familia.

Nossos jovens já estão quase voltando às aulas. Para muitos, é um momento de 
alegria, no qual poderão rever os amigos, e se preparar para novos desafios. 
Para outros, no entanto, é uma época de ansiedade, por estarem iniciando os 
estudos em uma nova instituição, ou por terem vivido uma experiência difícil em 
algum período de sua vida escolar.

São muitos e diversos começos e recomeço,s mas de uma questão temos certeza: 
para que o aluno construa ao longo do ano letivo uma história de sucesso, as 
duas instituições, Escola e Família devem formar uma equipe, pois tem em comum o
objetivo principal, que é a educação de qualidade.

Escola e Família - Equipe de Sucesso

[FOTO]
Escola Municipal Portugal
.

Sabemos que durante o ano, conflitos de ideias ou opiniões surgem, e que há 
problemas a serem solucionados. Por isso mesmo, é fundamental que os pais 
participem e conheçam o projeto pedagógico da instituição, frequentem as 
reuniões, visitem o espaço escolar e acompanhem de perto a vida do seu filho. 
Isso é possível, olhando os cadernos e livros, dialogando sobre como foi o dia 
na escola e, desse modo, estreitar cada vez mais os laços entre o jovem, a 
escola e a família.

[FOTO]

Em nossa sociedade, a família e a escola são legal e moralmente as duas grandes 
agências socializadoras responsáveis pela educação de nossas crianças. Segundo o
texto da Constituição Federal de 1988, artigo 205 
A Educação, direito de todos e dever do estado e da família, será promovida com 
a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho
.
 Portanto, acreditamos que juntos, família e escola podem trabalhar para uma 
educação cada vez mais eficaz e eficiente.

[FOTO]

Para a aproximação maior de pais e responsáveis, as unidades escolares realizam 
eventos, culmin
ncia de projetos, palestras e encontros. No entanto, sabemos que há pais que 
trabalham durante toda a semana e, por isso, as unidades escolares da Secretaria
Municipal de Educação do Rio de Janeiro têm um
 Calendário Escolar Anual
, no qual as Reuniões dos Responsáveis são realizadas aos sábados. As Creches e 
EDIs (Espaços de Desenvolvimento Infantil)
 também contam com pelo menos um sábado por mês para comparecerem às unidades, 
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com a finalidade de participarem ainda mais da vida escolar de seus filhos.

Ações de Parceria

Escola de Pais- 
Todos os sábados, os pais ou responsáveis pela criança que frequenta o 
PIC (Primeira Inf
ncia Completa)
 têm aula sobre como cuidar de bebês e crianças no que se refere aos seguintes 
temas: nutrição, sa
de, estimulação do cérebro e fortalecimento dos vínculos familiares. Cada espaço
conta com uma biblioteca circulante, que contém livros para bebês que os pais 
levam para casa e devolvem no sábado seguinte.

[FOTO]

Mães Voluntárias -
 Uma das ações do 
Programa Escolas do Amanhã
, é a presença de mães que se dispõem 
a atuar na instituição com o objetivo de sensibilizar alunos e famílias sobre a 
import
ncia da escola em suas vidas. Elas também auxiliam monitorando a frequência e o 
comportamento dos alunos e suas relações.

A Professora Valéria, Gerente de Educação da 1
 Coordenadoria de Educação afirma que 
Nossa sociedade vem passando por várias transformações e nossas famílias 
acompanham essa transição. Existe uma gama diversa nas formações familiares. 
Contudo, para os educadores e a escola, o conte
do é mais importante do que a forma. Família e escola convergem suas ações para 
um mesmo objetivo: a formação de sujeitos que aprendem a conhecer, a fazer, a 
conviver, a ser, enfim, que aprendem a ser felizes.

[FOTO]

A partir desses projetos, programas e ações desenvolvidas em nossas escolas, 
temos a certeza que cada ano será um marco de crescimento na parceria entre 
responsáveis e educadores, afinal o salto de qualidade na educação é uma questão
de compromisso com a vida de milhares de jovens, que precisam ultrapassar seus 
desencontros e alcançar uma educação qualificada e feliz!

Calendário Escolar 2013

Clique 
AQUI
 para conhecer o Calendário Escolar 2013 e já anotar em sua agenda o seu 
compromisso com os encontros que terá com a instituição de seu filho.

Também indicamos o Livro 
Depende de você: como fazer de seu filho uma história de sucesso
 de Andrea Ramal e que já faz parte das bibliotecas de nossas escolas.
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Desejamos um 2013 de muito sucesso e qualidade para professores , pais e 
alunos!!!! 

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o r
epresentante do Rioeduca em sua Coordenadoria
 e participe. *

Professora Rute Albanita

Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

     ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: @Rute_Albanita

[FOTO]

1ªcre
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(234)

familia
(4)

<COMENTÁRIOS>

Sempre estudei em escola pública, em Nilópolis, e minha mãe, sempre participou 
das reuniões, o que foi bom pra minha auto estima e ajuda nos trabalhos 
escolares.
Hoje sou administrador de empresas e sou grato a minha escola e família.
Postado por 
Jean
 em 28/01/2013 13:27

Acredito demais na parceria entre a escola e a família e a cada dia percebo como
este encontro acontece de forma mais clara e evidente. Mas é fundamental que 
ambos estejam sempre envolvidas em prol do aluno.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 28/01/2013 16:50

Com toda certeza a família envolvida na Escola é primordial para uma educação de
qualidade. E é o que fazemos na nossa Escola. Trazemos as famílias durante todo 
o ano para somarmos. As famílias se sentem responsáveis pelo processo de 
educação. É tudo de bom. Depois, é só colhermos os frutos maravilhosos. Um bom 
ano para todos nós.
Postado por 
Catia Rodrigues
 em 29/01/2013 08:24

Com certeza a parceria família + instituição de educação(creche/escola) é uma 
receita que dá certo! E o maior beneficiado nessa integração é o aluno. Envolver
as famílias, chamá-las para participar e recriar o hábito de estar junto, 
independente de seu filho estar bem ou dando algum tipo de problema. Pedir ajuda
é uma boa forma de fazer com que a família sinta-se necessária e valorizada  no 
processo. Na maioria das vezes, os familiares são chamados somente quando há 
algum problema a ser resolvido e isso acaba criando uma certa distância, um 
certo receio da aproximação. É uma reeducação de ambas as partes!! Mas, vale a 
pena investir!!!
Postado por 
Andrea Guimarães
 em 29/01/2013 10:00

Na Creche Yara Amaral (6ª CRE) hoje temos excelente relacionamento com os pais 
fruto do trabalho da direção para mostrar aos pais e aos profissionais da creche
a importância de um para o outro. Família e Creche hoje se entendem, se apoiam 
na busca pelo melhor para as crianças. Marilene Rangel
Postado por 
Marilene Rangel
 em 29/01/2013 18:10
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A parceria escola/ comunidade em nosso EDI é muito proveitosa, respeitosa e nos 
traz muitas coisas boas. Nossos responsáveis estão muito presentes em nosso dia 
a dia o que nos coloca em uma zona de conforto,pois sabemos que sempre poderemos
contar com eles.
EDI EDUCANDÁRIO DE SANTA CRUZ
3ª CRE
ANGELA BARBOSA COORDENADORA PEDAGÓGICA
Postado por 
Angela Barbosa
 em 29/01/2013 22:07

Sem dúvida alguma, a participação dos familiares na escola é 
importantíssima!Precisamos, cada vez mais, intensificar nossas ações e 
acolhermos cada vez mais os responsáveis, para usufruir e ampliar o sucesso 
escolar de seus filhos.
Postado por 
José Luiz
 em 04/02/2013 11:27
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 04/02/2013
<TÍTULO>
Professor do Rio - Trabalho, Garra e Sucesso!

<TAGS>
Tags: 
1ªcre.

Escrever sobre Professor é sempre uma grande responsabilidade, mas é também 
razão de 
honra e orgulho. A Secretaria de Educação do Rio de Janeiro é a maior de toda 
América Latina, constituindo a soma de 42.195 professores lecionando em nossas 
unidades. Neste mês, os Professores da Cidade Maravilhosa deixam suas merecidas 
férias para retornar às escolas. O alvoroço da meninada que se esbarra pelos 
corredores em abraços, vai ao encontro da alegria do reencontro entre mestres 
amigos. As aulas se iniciam em um ano todo novo, repleto de sonhos, esperanças, 
futuras ações e realizaçõ
es.

Queremos hoje, desejar a todos os mestres, um ano letivo feliz e destacar a 
import
ncia, relev
ncia e inspiração do professor para os pequenos e grandes jovens que voltam às 
salas de aula, alegres e renovados de expectativas.
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Vida de Professor é desafio, suor e trabalheira. Quem pode afirmar o contrário? 
Professor não acaba expediente quando fecha a porta da sala de aula. Ele leva 
trabalho e livro na pasta, e o adolescente e a criança, seus alunos, no coração.
Ele pensa na criança que precisa avançar, e sorri sozinho quando lembra que 
aquele menino que não queria saber de aprender, agora questiona, lê, se 
interessa, estuda!

Professor tem que ter orgulho estampado no rosto, pois é o grande inspirador 
desta nação. O professor do ensino p
blico da Cidade Maravilhosa vai até onde o aluno está, pode ser perto da praia 
ou no alto do morro, da Zona Sul à Zona Norte. Com garra e fé na Educação que 
transforma, ajuda-o a despertar seus talentos, a descobrir as incontáveis 
possibilidades de sucesso que a vida pode lhe oferecer. 

Mestre, Jardineiro e Semeador de Ideias

[FOTO]

O Rioeduca.net destaca diariamente o expressivo trabalho de qualidade realizado 
em todas as nossas Coordenadorias. Desde as Creches, 
EDIs,
 Escolas até os 
GECs
. O Sucesso é comprovado nas estatísticas, na melhora do desempenho dos alunos, 
fruto do trabalho incansável de cada um dos nobres professores desta imensa 
rede.

Eleanor Roosevelt 
disse que 
O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos.
 O que compartilhamos em nosso portal é apenas uma pequena fatia da excelência 
produtiva, que acontece nas realizações dos sonhos de nossos mestres, que 
primeiro estudaram, idealizaram e colocaram em prática, ações e projetos que 
elevaram significativamente a vida de seus estudantes.

Quem é o Professor do Rio?

[FOTO]

Professor do Rio é mediador, aquele que sonha junto e que também questiona. 
s vezes dá gargalhadas, outras, cede o ombro e com o aluno chora. Também exorta,
quando precisa, ensina e aconselha. 
É aquele que incendeia na alma estudantil a paixão pela descoberta, e que vibra 
quando ele alcança o sucesso. O Mestre do Rio é o encantador que se encanta com 
o saber compartilhado, que pode acontecer tanto no espanto da criança ao 
contemplar o primeiro voar de uma borboleta, quanto do jovem na interpretação de
uma obra literária, ou na descoberta do trabalhoso resultado de uma equação 
matemática!

Uma História que se Escreve Junto

Um caderno de folhas brancas é entregue ao professor, que com os alunos vai 
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escrevendo uma história. A cada dia, uma nova página se faz. Assim, desejamos 
que cada mestre revista seu coração de esperança, arregace as mangas com 
vontade, esteja disposto, pois o trabalho árduo, que exige comprometimento, tem 
no final uma recompensa que não pode ser medida, nem descrita. E as 
ltimas páginas desse caderno terá, certamente, um final feliz!

[FOTO]

Admiramos e nos orgulhamos dos professores do Rio de Janeiro, que 
comprovadamente, não molham a pontinha do pé, mas mergulham na Educação, se 
envolvem, acreditam e se dedicam em fazer do Brasil uma nação mais justa. 

Somos professores fascinantes, orgulhosos e multiplicadores da esperança. Somos 
semeadores do bem, da justiça, e ninguém no mundo nos tirará o reconhecimento 
deste mérito. De onde vêm todas as profissões? Quem não teve um professor herói,
que lhe inspirasse na vida?

[VÍDEO]

Que em 2013, possamos inspirar, semear, trabalhar e colher bons frutos!

Convidamos você, professor leitor, 
que, como nós, acredita na Educação Transformadora, deixe 
aqui um recado de amor e esperança aos 42.195 professores do Município do Rio de
Janeiro e a todos os outros do Brasil.

Pra conhecer ainda mais as ações e programas 

desta grande rede

clique 
AQUI.

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato
 com o representante do Rioeduca em sua Coordenadoria
 e participe. *

Professsora Rute Albanita

Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

     ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: @Rute_Albanita
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[FOTO]

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Ser professor não deve ser facil, tenho muita admiração por estes que ensinam as
crianças do Rio de Janeiro! Que continuem tendo força e seguindo pela 
transformação da cidade!
Postado por 
Claudio Flores
 em 04/02/2013 07:50

O sucesso refletido no crescimento da Rede Municipal do Rio de Janeiro mostra 
que o Professor do Rio de Janeiro trabalha, com certeza! Como Professora desta 
Mega Rede tenho orgulho de trabalhar e dedicar meus conhecimentos e minha vida a
esses pequenos seres que são moldados com a ajuda das nossas mãos. Somos 
responsáveis, não só pela sua aprendizagem, mas principalmente pelo seu 
desenvolvimento pleno como ser humano, cidadão atuante nesta sociedade. Nossa 
Cidade é enorme, então somos responsáveis por muitos. Vamos mostrar e ver o 
trabalho de todos que se empenham em fazer a diferença, acrescentar e contribuir
para a nossa sociedade! Parabéns professores, parabéns Professora Rute Albanita.
Um grande abraço a todos desta mega Rede!!!!
Postado por 
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Renata Albudane
 em 04/02/2013 08:33

Bonita reportagem, professora Rute... sinto-me orgulhoso por fazer parte desta 
rede.
Postado por 
Jose Luiz
 em 04/02/2013 11:24

Trabalho,Garra e Sucesso! Vamos com tudo para fazer um lindo ano letivo!
Postado por 
Neilda
 em 04/02/2013 11:36

Ser professor é professar a fé e a certeza de que tudo terá valido a pena
se o aluno sentir-se feliz pelo que aprendeu com você. Parabéns a todos os 
professores!
e pelo que ele lhe ensinou...
Postado por 
Patrícia  Fernandes
 em 04/02/2013 12:15

Lindas palavras! É verdade, sem o professor que seria da gente, das nossas 
crianças. Tomara que o governo valorize cada vez mais este grande profissional! 
Meu recado as professoras é que continuem com fé na educação e não desistam 
nunca!
Postado por 
Delaine Silva
 em 04/02/2013 13:16

Sou grata até hj a meus professores, que fizeram de mim o que hoje sou. 
Obrigada!
força, professores!!!! Sucesso!
Postado por 
Debora
 em 04/02/2013 14:40

Muito orgulhosa de ser Professora da rede e disposta em trabalhar em prol de uma
educação de qualidade. Obrigada pela linda homenagem. Parabéns Rute!!!
Postado por 
Elidia
 em 04/02/2013 14:41

Meu recado aos professores do Rio de Janeiro:
Vocês trabalham muito e merecem minha admiração e de todo povo carioca.

Minha filha está em uma creche do Rio. As professoras fazem um trabalho 
excelente!

Parabéns professores! continuem transformando e confiando no Brasil. Precisamos 
de vocês!!!
Postado por 
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Lucio Julio
 em 04/02/2013 14:47

Estudei em Pernambuco, a vida lá não era fácil, os professores ainda assim faiam
o possível para nos ensinar. Hoje sou professora, aqui no Rio de Janeiro e ler 
um texto assim, me emociona. Porque é realmente preciso ter garra. Trabalhamos 
muito, mas quando a gente vê as crianças aprendendo sentimos um orgulho imenso. 
Ser professor vale a pena!
Postado por 
Gleyce Gomes
 em 04/02/2013 14:59

O professor não ensina, mas arranja modos de a própria criança descobrir. Cria 
situações-problemas
Jean Piaget
Postado por 
Helena(bytroia)
 em 04/02/2013 16:08

Parabéns professores. Tenham um ano de muito sucesso!!!!! Os alunos desta cidade
precisam muito do apoio de vcs.
Postado por 
Letícia Mazolli
 em 05/02/2013 13:52

Excelente força de animo para que possamos entar no ano letivo com todo gás e 
esperança
Postado por 
celia maria santos de bessa lopes
 em 06/02/2013 08:31
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 22/01/2013
<TÍTULO>
Família e Escola: Uma Parceria de Sucesso

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, blogsdeescolas, creches, educaçãoinfantil, edi.

A união entre família e escola é importante para o bom desenvolvimento escolar e
social do educando.

Sabemos que a vida moderna é corrida e muitas vezes nos falta tempo para cumprir
todas as tarefas diárias. Porém, muitas famílias e escolas criam estratégias 
para estarem unidas buscando uma parceria que auxilie na vida das crianças e dos
jovens.
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Visitando os blogs das escolas e creches da 2
 CRE, identificamos diversas estratégias criadas para que essas duas 
instituições, fundamentais na vida do aluno, estejam em sintonia. 

Encontramos, nesses ambientes virtuais, várias situações significativas de união
entre escola e família. Temos exemplos das reuniões de responsáveis, oficinas 
realizadas na escola promovendo integração, palestras e a participação ativa da 
família dentro do ambiente escolar. Abaixo, conheceremos algumas dessas 
estratégias que foram bem sucedidas ao longo do ano de 2012.

A 
Escola Municipal Bárbara Ottoni
, através de seu projeto anual que contou a história dos 90 anos da unidade 
escolar, reuniu a família dos pequeninos por diversas vezes para auxiliar na 
aprendizagem desses alunos. Temos, como exemplo, a visita dos avós à escola, 
onde eles puderam contar um pouco sobre algumas curiosidades da época em que 
foram crianças. 

[FOTO]

A 
Creche Municipal Jacó Inácio Gomes
 reuniu os pais e responsáveis para participarem do programa Primeira Inf
ncia Completa (PIC). Nesse encontro, a família participou de várias ações no 
ambiente escolar, contaram histórias e realizaram atividades junto com os 
pequeninos.

[FOTO]

O 
Espaço de Desenvolvimento Infantil Igor Moraes da Silva
 realizou a 
Escola de Pais
. O encontro contou com a participação da assistente social Patrícia Almeida e 
da Professora Nádia Rego, representantes do PROINAPE (Programa Interdisciplinar 
com
 Apoio às Escolas do Município do
 Rio de Janeiro), que desenvolveram um debate com os responsáveis e educadores a
partir do vídeo do Instituto Alana: 
Mídia e Consumo, Criança, a Alma do Negócio
.

Ao final da palestra, os responsáveis receberam uma cartilha que foi preparada 
pela direção do EDI entitulado 
Saiba como Proteger a Criança do Consumismo
.
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Os pais demonstraram muito interesse pelo tema, participando com questionamentos
e relatos
, texto retirado do blog do EDI.

[FOTO]

A 
Escola Municipal Benedito Ottoni
 convidou os responsáveis dos alunos para participarem de um Cine Pipoca. Foi 
uma oportunidade de aproximá-los da escola. 

O evento faz parte do calendário da escola e, após assistirem ao filme 
Mãos Talentosas
, a coordenadora pedagógica, professora Vanessa, se reuniu com os responsáveis 
presentes. Nesse momento, puderam conversar sobre o papel da mãe do personagem, 
que fez toda a diferença na vida do filho, e cada um também pôde refletir sobre 
seu papel na vida dos pequeninos. 

Além de assistir ao filme, os convidados participaram de uma tarde de 
empréstimos de livros na Sala de Leitura da escola.

[FOTO]

Com os relatos dessas experiências, podemos perceber o quanto é importante e 
possível a integração entre família e escola. Duas instituições que buscam o 
mesmo objetivo: um futuro melhor para crianças e jovens!

Professores, queremos conhecer e publicar os relatos de sucesso de suas escolas.

Entrem em contato conosco!

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no 
Facebook.

[FOTO]
tweet
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blogsdeescolas
(402)

2ªcre
(192)

educaçãoinfantil
(100)

creches
(89)

edi
(36)

<COMENTÁRIOS>

A parceria entre Família e Escola faz parte do cotidiano da EM Barbara Ottoni, 
estamos mais uma vez sensibilizadas e felizes com o carinho da postagem. Em 2013
estamos preparando várias surpresas para os responsáveis.
Parabéns Renata pelo carinho da postagem.
Postado por 
Valeria Silveira
 em 22/01/2013 09:19

Querida Renata, esse assunto é muito importante, pois, para que as ações junto 
aos alunos possam ter mais equilibrio é necessário a participação ativa dos 
pais. 
Parabéns pela bela matéria!
Postado por 
Regina Bizarro
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 em 22/01/2013 14:04

Cada vez louva-se mais a participação dos pais na vida escolar. Diante da atual 
conjuntura social. Parabéns 2ª CRE poe este belo texto e postagem.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 22/01/2013 14:55

Os principais pilares da humanidade, Família e Escola, só será possível através 
de sólida parceria com a soma de esforços, cada um assumindo seus distintos 
papéis e missão para superar os grandes desafios deste nosso desvairado mundo 
globalizado.Parabéns pela matéria!
Postado por 
Patricia Fernandes
 em 22/01/2013 19:24
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 29/01/2013
<TÍTULO>
Hora de Recomeçar!

<TAGS>
Tags: 
7ªcre.

No dia 1 de fevereiro, professoras e professores da rede municipal de ensino 
retornarão ao trabalho.

[FOTO]

É hora de recomeçar, hora de trocar ideias, encontrar amigos, fazer novas 
amizades e planejar o ano letivo para os alunos. Para a Escola Municipal 
Professora Marisa Vargas Menezes, 2013 é um ano especial. Afinal, será o 
primeiro ano que a unidade escolar estará começando o ano letivo desde o início.

A E.M. Professora Marisa Vargas Menezes 
está localizada no Rio das Pedras e atenderá 18 turmas, com um total de 540 
alunos do 2
 e 3
 ano do Ensino Fundamental. A designação da escola saiu no diário oficial no 
final de setembro de 2012 e, em outubro, a diretora Walquina Seda Mascarenhas 
começou a
 administrar os alunos e professores que ainda pertenciam ao sistema do CIEP 
301.

Página 4035



RIOEDUCA 2

[FOTO]

Além da diretora geral,Walquina Seda Mascarenhas, a equipe gestora também conta 
com a diretora adjunta Rita de Cássia Machado de Miranda Pinto e a coordenadora 
pedagógica Carla Raffaeli Viamonte Cunha.

Mesmo com pouco tempo de funcionamento, o Projeto Político Pedagógico já começou
a ser esboçado. Segundo a Diretora Walquina, o PPP 
será norteado por princípios e valores que procuramos desenvolver nesses dois 
meses de trabalho e que deram muito certo, como: toler
ncia, empatia, respeito, profissionalismo e qualidade de ensino. Procuramos 
criar um espaço democrático, com pessoas atuantes e felizes.

Como a escola está inserida numa comunidade onde a exploração imobiliária 
cresceu assustadoramente, sem planejamento algum, aumentando ainda mais a 
insalubridade e a degradação ambiental, abordaremos a responsabilidade do ser 
humano enquanto agente transformador do meio ambiente, desenvolvendo e apoiando 
projetos de reutilização e reciclagem de materiais implantando na comunidade 
escolar o princípio dos três 
R
s. Já temos vários móveis que reutilizamos e outros objetos reciclados na 
escola, mostrando a todos que é viável, fica bonito e o meio ambiente agradece.

[FOTO]

[FOTO]

A Diretora Walquina relata ainda que 
estamos organizando os espaços, materiais e documentação dos alunos. Começamos a
anotar algumas atividades que pretendemos realizar ao longo do ano para discutir
com os professores. Estamos planejando a semana de capacitação com algumas 
surpresinhas para animá-los no retorno
.

A E.M. Marisa Vargas contará com uma sala destinada ao Mais Educação com jogos 
pedagógicos, TV e brinquedos, além dos outros espaços comuns às escolas.

Mensagem da direção para os professores que estão retornando:

Mire na lua, pois se você errar, acertará as estrelas
.

Comece este ano com seus alunos, pensando , desejando e trabalhando para 
alcançar o máximo do desempenho deles.Quando estabelecemos um objetivo, temos um
motivo para entrar em ação, para sair da rotina e buscar novos caminhos. Busque 
relações com profissionais competentes, trabalhe em equipe, compartilhe, seja 
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gentil sempre. Agindo assim você mudará o seu mundo, o de quem está perto e será
feliz praticando seus talentos, tendo prazer em desenvolver seu trabalho por 
mais difícil e cansativo que ele seja.

[FOTO]

Para todos os professores da rede, dia 1 de fevereiro é uma data especial, é o 
recomeço de uma jornada com muitas alegrias, desafios, d
vidas e descobertas. Também é um período de troca de experiências, expectativas 
e de participar das capacitações promovidas pela SME para favorecer o trabalho 
pedagógico dos
professores. Confira, abaixo, algumas informações sobre as capacitações:

[FOTO]

[FOTO]

Para finalizar, um vídeo para nos lembrarmos de como a nossa profissão é
 muito importante e faz sempre
muita diferença na vida das pessoas e, consequentemente, no mundo que vivemos:

Eduquem com Muito Amor,
 disponível no You Tube, feito a partir do texto de Pedro Bial 
Filtro Solar
, adaptado por Hélio Jr. e com narração de Eduardo Henrique Carvalho. Editado 
por Lorena Vianna.

[VÍDEO]

O Rioeduca deseja a todos os professores um excelente retorno! Sejam bem-vindos!

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca/sobrenos.php

Roberta Vitagliano

professora da rede municipal 

representante do Rioeduca da 7
CRE

robertavitagliano@rioeduca.net
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twitter: @robertacarmina

[FOTO]
tweet

 x

 p
 x

 x

7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns Wal!!!A Escola está linda!! Vou torcer por vocês. Parabéns a Rita e a 
Carla também!!!Com certeza vocês vão fazer um excelente trabalho. Beijos
Postado por 
Aurea Bittencourt
 em 29/01/2013 08:50

Parabéns Roberta, pela excelente matéria!
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Postado por 
Aurea Bittencourt
 em 29/01/2013 08:51

"A única alegria no mundo é começar. É bom viver porque viver é começar sempre, 
a cada instante".(Cesare Pavese) Sejam bem-vindos professores!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 29/01/2013 10:12

Perfeito!
Adorei as colocações e as frases escolhidas. Um excelente ano para todos!
Postado por 
Glauce Fontes
 em 29/01/2013 10:20

Desejo um ano letivo cheio de realizações!
Muita força e sucesso para toda a equipe e comunidade!
Postado por 
Dilma Vianna Guimar
 em 29/01/2013 10:37

"Tenha em mente que tudo que você aprende na escola é trabalho de muitas 
gerações. Receba essa herança, honre-a, acrescente a ela e, um dia, fielmente, 
deposite-a nas mãos de seus filhos." (Albert Einstein) Bom retorno a todos da 7ª
CRE!
Postado por 
Helena (by troia) 10ª CRE
 em 29/01/2013 19:46
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 17/01/2013
<TÍTULO>
ERRATA e Aula Inaugural
ERRATA

A Equipe do Portal Rioeduca lamenta o incidente e reitera o calendário escolar 
já publicado neste mesmo veículo anteriormente: o retorno dos profissionais às 
suas respectivas unidades escolares será no dia primeiro de fevereiro, quando 
também ocorrerá a 
AULA INAUGURAL.

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Erros acontecem ainda maisssssss quando o 1º dia de aula começa numa sexta! mas 
vale salientar a errata. Muito bom Lilian
Postado por 
Helena (bytroia)
 em 17/01/2013 22:54
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 23/01/2013
<TÍTULO>
O Que é Que a Família Tem?

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, escoladafamília.

Nosso primeiro círculo social, a família, é a responsável por nos apresentar à 
escola. É apenas o início de uma parceria que precisa ser cultivada ao longo da 
vida escolar dos alunos. 

Esta semana me caiu em mãos o 
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Livro das Famílias
, editado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, Fundação Oswaldo Cruz e 
Ministério da Sa
de. O livro se propõe a, conversando sobre a vida e sobre os filhos, orientar 
pais e famílias. Entre muitas dicas, o livro incentiva o diálogo entre a família
e a escola.

[FOTO]

As escolas da 3
 CRE buscam estreitar essa relação seguindo a agenda de reuniões bimestrais aos 
sábados e planejando ações em que as famílias se sintam acolhidas. Uma delas foi
a 
Semana da Educação Infantil
. Os responsáveis foram convidados a realizarem atividades com seus filhos. Na 
C.M. Sylvia Orthof
, cantaram na roda de violão e, na 
E.M. Brício Filho
, relembraram as brincadeiras infantis. Atividades assim aproximam e estreitam 
laços de amizade e cooperação.

[FOTO]

As próprias crianças manifestam a necessidade de aproximação entre o n
cleo familiar e o ambiente escolar. A turma 1401 da 
E.M. Tagore
, sob a orientação da professora Flávia e seguindo a vocação da turma 
para se expressar através da linguagem teatral, discutiu o tema da participação 
da família nas atividades pedagógicas. Os alunos produziram uma peça desde o 
roteiro passando pelo figurino e cenário. O texto 
O que é que a Família tem?
 foi apresentado às famílias e a valorização do papel familiar partiu dos alunos
mostrando que eles estão bastante conscientes de sua import
ncia. Confiram:
[VÍDEO]

Outra estratégia é envolver as mães em atividades escolares como o projeto
 Mães Leitoras
 da 
E.M. Augusto Paulino
. É coordenado pela professora Elizabeth da Sala de Leitura que, no projeto, 
orienta as mães quanto à entonação e a apresentação dos textos. O projeto é um 
sucesso! Elas levam os livros escolhidos para casa. Quando se sentem seguras, 
visitam várias turmas contando suas histórias, marcando presença em toda 
comunidade escolar. Motivo de orgulho para seus filhos e, também, para a escola.
Segundo a diretora Alexandra, mesmo as que iniciam um pouco tímidas se envolvem 
e ficam entusiasmadas com o projeto.

[FOTO]

A parceria entre família e escola só traz bons frutos. Os alunos ganham com o 
exemplo da participação de seus pais, que crescem em seus papéis de 
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responsáveis. A escola se torna palco de aprendizagem e enriquece o conhecimento
de todos. Compartilhe também sua história de parceria entre família e escola.

Angela Freitas é Professora da Rede Municipal e

representante da 3
 CRE, no Portal Rioeduca.

E-mail: angela.freitas@rioeduca.net

twitter 
@angeladario

facebook 
Angela Regina de Freitas

RIOEDUCA/3
CRE

[FOTO]
tweet

3ªcre
(223)
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escoladafamília
(22)

<COMENTÁRIOS>

Adorei o livro da família! Muito bom! Parabéns às escolas e responsáveis pela 
parceria. A família presente na escola,acompanhando seu filho é fundamental para
o bom desenvolvimento do aluno. Parabéns pela postagem!
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 23/01/2013 00:15

A qualidade da escola brasileira começa dentro de casa. Quando os pais estimulam
o aprendizado e participam da vida escolar, as crianças se alfabetizam com 
facilidade, conseguem notas melhores, permanecem por mais tempo no sistema de 
ensino e alcançam renda superior na idade adulta.
Postado por 
Patricia Fernandes
 em 23/01/2013 09:30

Até há bem pouco tempo pensar escola era, basicamente, pensar alunos e 
professores. Atualmente, teremos que ser mais abrangentes e, para além de todos 
os 
outros, incluir os pais.Parabéns 3ª CRE pelo trabalho desenvolvido neste 
contexto.
Postado por 
Helena (by troia) CRE 10ª
 em 23/01/2013 16:24

Essa parceria traz ótimo frutos.Tive experiências com os projetos:" Leitura em 
família" , " Visita da Boneca de lata" e " Pais brincando na escola" que 
apresentaram resultados positivos.. Parabéns às escolas e pela postagem!!! Bjus
Postado por 
Elidia
 em 23/01/2013 17:39

Parabéns à Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, em 
especial, ao pessoal da 3ª CRE. O trabalho de vocês é magnífico. Hoje não 
veremos resultado, mas a médio prazo, colheremos os frutos plantados 
agora.Sempre tenho notícias das atividades de vocês através da minha sobrinha, 
Fernanda e, realmente a seriedade, o empenho, a dedicação que ela me transmite e
que acredito seja um comprotamento geral da equipe, me deixa muito orgulhosa e 
até esperançosa de um futuro melhor para meus netos, pois a base de tudo se 
resume em família e educação.
Postado por 
Marta Burla
 em 24/01/2013 17:43
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quarta-feira, 23/01/2013
<TÍTULO>
Dupla Regência  e Acesso ao E-mail Rioeduca

<TAGS>
Tags: 
professor.

A partir deste ano, os procedimentos para realização da Dupla Regência mudaram.

     Tanto PI quanto PII deverão fazer a 
inscrição pela internet.

As inscrições para a Dupla Regência em 2013 começaram nesta segunda-feira, dia 
14 de janeiro, e acontecerão durante todo o ano através do
http://portalsme.rioeduca.rio.gov.br
, que é o endereço do sistema 
Escola 3.0
.

[FOTO]

Etapas a serem seguidas no cadastro para Dupla Regência:

Entrar no endereço do 
Escola 3.0
 (
http://portalsme.rioeduca.rio.gov.br
);

No primeiro acesso ao sistema 
Escola 3.0
, o professor deverá inserir o n
mero do seu CPF nos campos 
Usuário
 e 
Senha
. Em seguida, será direcionado para mudança de senha.

Caso tenha esquecido a senha, após inserir o CPF em usuário, o professor clicará
em 
Esqueceu sua senha?
. Assim, o sistema encaminhará um e-mail de 
Recuperação de Senha
 do 
Escola 3.0 
para o seu e-mail Rioeduca. 
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ATENÇÃO
:
 É de fundamental import
ncia que o professor tenha o seu 
e-mail
 do portal Rioeduca e sua 
senha
 - já fornecidos pela escola.

[FOTO]

Problemas no acesso ao e-mail Rioeduca

Em caso de problemas com seu acesso à conta de e-mail Rioeduca, leia as dicas 
desta postagem 
Solução de Problemas de sua Conta de Email Rioeduca
 ou entre em contato com o 
HELPDESK
no n
mero acima.

Utilize o
 MANUAL DA DUPLA REGÊNCIA
 para auxiliar na inscrição.

[FOTO]

Não esqueça, leia o tutorial do 
MANUAL DA DUPLA REGÊNCI
A com muita atenção até o 
final, antes de iniciar a sua inscrição.

Será através do seu e-mail Rioeduca que você receberá a informação de que foi 
indicado e terá até dois dias para confirmar se deseja ou não preencher a vaga 
indicada.

ESTA CONFIRMAÇÃO SERÁ ATRAVÉS DO Escola 3.0.

Boa sorte!

Taís Ferraz Duarte é Professora da Rede Municipal 

e colaboradora do Portal Rioeduca.

E-mail: taisduarte@rioeduca.net

[FOTO]
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professor
(1)

<COMENTÁRIOS>

Sempre é bom lembrar!!!!!!!!!!!!!!
Postado por 
Helena (by troia)
 em 23/01/2013 16:32

Quando começarão vir as indicações?
Postado por 
Franciane
 em 23/01/2013 21:14

Não recebi o email para confirmar a minha DR,que é do PROINAPE
Postado por 
Elisabethb Rodrigues Barros
 em 05/02/2013 19:35
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 18/01/2013
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<TÍTULO>
Caderno de Férias

Pais e alunos!

Espero que estejam gostando das atividades dos Cadernos Pedagógicos

Neste blog
você encontrará durante todo o ano muitos outros vídeos, matérias e dicas muito 
interessantes para toda família.

Verifique abaixo os vídeos que fazem parte dos Cadernos de Férias enviados em 
dezembro.

[VÍDEO]

[FOTO]
Página 17 - Copacabana

[FOTO]
[VÍDEO]
Página 2 - Cidade Maravilhosa

[VÍDEO]

[FOTO]
Página 20 - Pão de Aç
car
[VÍDEO]

[FOTO]
Página 9 - Comer, comer

[VÍDEO]

[FOTO]
 Página 20 - Cristo Redentor

[FOTO]
[VÍDEO]
Página 13 - Zé Carioca

[VÍDEO]

[FOTO]
Página 20 - Maracanã

[FOTO]
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[VÍDEO]
Página 18 - Cristo Redentor

[VÍDEO]

[FOTO]
Página 24 - Jardim Zoológico

[FOTO]
[VÍDEO]
Página 33 - Parque de Madureira

[VÍDEO]

[FOTO]
Página 35 - Amarelinha

[FOTO]
[VÍDEO]
Página 42 - Ilha de Paquetá

[VÍDEO]

[FOTO]
Página 35 - Pular Corda

3
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4
 Ano
[VÍDEO]

[FOTO]
Página 2 - Zé Carioca
[VÍDEO]

[FOTO]

P

ágina 2 - Trailler Rio

[FOTO]
[VÍDEO]
Página 4 - Parque de Madureira

[FOTO]
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[VÍDEO]
Página 6 - Cidade Maravilhosa

[VÍDEO]

[FOTO]
Página 10 - Zoológico

[FOTO]
[VÍDEO]
Página 7 - O Relógio

[VÍDEO]

[FOTO]
Página 21 - Copacabana

[FOTO]
[VÍDEO]
Página 9 - Trem Caipira

[FOTO]
[VÍDEO]
Página 13 - Maracanã
[VÍDEO]

[FOTO]
Página 15 - Quinta da Boa Vista

[VÍDEO]

[FOTO]
Página 18 - Ararinha
[VÍDEO]

[FOTO]
Página 22 - Hino Nacional

[VÍDEO]

[FOTO]
Página 35 - Tangram
[VÍDEO]

[FOTO]
Página 38 - Pular Corda
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[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Os alunos adoraram! Fizeram todos os trabalhos de férias e os professores 
revisaram estas duas semanas com eles! Muito bom!!!!!!!!!!!
Postado por 
Helena (by troia)
 em 04/03/2013 23:33
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 18/01/2013
<TÍTULO>
Educopédia - Materiais para Download

Que tal colocar a Educopédia na tela dos computadores da sua escola? Para isso, 

Página 4050



RIOEDUCA 2
use os papéis de parede feitos pela Equipe da AIT. Clique para fazer o download:

     Papel de parede 1 - lilás

Papel de parede 2 - mesa de trabalho

Papel de parede 3 - surf

Papel de parede 4 - alunos

Papel de parede - Educoteca

Papel de parede - Pé de Vento

Fonte:
http://blogcre3.blogspot.com.br/p/materiais-para-download.html

[FOTO]
tweet

Página 4051



RIOEDUCA 2

<COMENTÁRIOS>

Adorei! Por vezes ficamos a procura de imagens com estilos educacionais da 
prefeitura e não conseguimos. Já compartilhei, baixei e coloquei em mu álbum no 
facebook.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 19/01/2013 15:41
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 23/01/2013
<TÍTULO>
GEC: Semeando e Colhendo no Campo das Aprendizagens!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.

O GEC, Ginásio Experimental Carioca, atende alunos do 7
 ao 9
 ano. 

Com dedicação exclusiva dos professores, alunos aplicados e uma metodologia 
diferenciada, o GEC é um dos programas de grande sucesso na Secretaria Municipal
de Educação.

Na 8
 CRE, o GEC Mário Casasanta desenvolveu muitas atividades bem sucedidas em 2012 
e acredita que neste ano não será diferente!

[FOTO]

O Ginásio Experimental Carioca, é um programa criado em 2011 pela Prefeitura do 
Rio de Janeiro por meio da Secretaria Municipal de Educação. O GEC tem como base
três eixos: excelência acadêmica, educação para valores e projeto de vida do 
aluno.

O novo modelo de ensino, realizado em tempo integral, é voltado para alunos do 7
 ao 9
 ano da rede municipal. Entre algumas das ações do programa estão: disciplinas 
eletivas, que serão de livre escolha dos alunos, salas de aulas temáticas e 
bibliotecas compostas com grande clássicos da literatura e material de pesquisa.

[FOTO]
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Alunos do 8
 ano participando de Oficina de Criação de curta-metragem 
 Projeto 
Cine Adapt
.

Na 8
 CRE, existem duas escolas no programa Ginásio Experimental Carioca

. São elas a E.M. Nicarágua e a E.M. Mário Casasanta.

A E. M. Mário Casasanta se tornou um GEC em 2012. A experiência está sendo 
gratificante!

Alunos, professores e equipe da direção já estão colhendo bons frutos! Esses 
frutos são: o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, o comprometimento de 
todos com a metodologia do programa e a participação efetiva e din
mica dos alunos no processo de aquisição de conhecimentos.

[FOTO]

Alunos participando de Roda de Leitura com a professora Kátia Zandomingo

No GEC Mário Casasanta, os alunos participam de diferentes Concursos Culturais e
Projetos da Secretaria Municipal de Educação.

Com o apoio constante dos professores, que têm dedicação exclusiva, os alunos do
GEC despertam suas habilidades e buscam se desenvolver plenamente no campo das 
artes, das tecnologias e outros. Alguns alunos até 
já começam a projetar seu futuro profissional.

[FOTO]

Banda Marcial do GEC Mário Casasanta. A Banda funciona como Disciplina Eletiva.

M
ltiplas influências impactam a escola do século XXI. Mudanças ocorrem de forma 
vertiginosa. Consequentemente, faz-se necessária a adoção de novas práticas, 
novos fazeres e até mesmo um novo olhar sobre o que é educação nesse universo 
tão complexo e encantadoramente desafiador!

Nosso jovem já não é o mesmo e não podia ser mesmo! Ele anseia por novidades e 
quer ser protagonista de sua própria história.

Que respostas podemos lhes dar?

Que caminhos podemos lhes apontar?

     Até nosso papel como educadores está 
sendo redefinido. Aos poucos nos apropriamos de novas linguagens e de novas 
práticas. Passamos a entender que a ação de educar é muito mais abrangente do 
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que até então se fazia.

     Educamos para a vida! Educamos pelo 
exemplo: nosso olhar, nossas atitudes dizem muito àqueles que nos chegam todos 
os dias com o sonho que é inerente à condição humana: ser feliz!

     Nesse contexto de tamanha complexidade, 
a Escola Municipal Mário Casasanta abraçou, em 2012, a proposta do Ginásio 
Experimental Carioca, cujo foco é a construção do projeto de vida do jovem 
estudante.

     Nosso resultado foi satisfatório graças 
às várias parcerias feitas durante o ano letivo e cujos colaboradores, 
professores e funcionários, foram incansáveis e persistentes no alcance desse 
resultado.

 Professora Fátima L
cia Santos - Diretora do GEC Mário Casasanta.

[FOTO]

Professora da Sala de Leitura Kátia Zandomingo e as alunas Greicy Kelly Pimenta 
Ramos (à esquerda) e Aline Maria de Alcantara Varela (à direita), diplomadas por
ficarem entre as seis melhores produções do concurso de Crônicas, que teve as 
obras de Jorge Amado como referência.

Outros Ginásios Cariocas estão presentes em todas as Coordenadorias Regionais de
Educação.

O programa já é considerado um dos mais bem elaborados pela Secretaria de 
Educação e no GEC Mário Casasanta não é diferente.

Todo o sucesso do trabalho desenvolvido na escola foi alcançado com o somatório 
da participação, dedicação e empenho de toda a equipe da unidade escolar.

Em 2013, o GEC Mário Casasanta pretende continuar oferecendo uma escola viva, 
ativa, acolhedora e que aposta a todo instante na capacidade de seus alunos!

[FOTO]

Concurso de Crônicas Jorge Amado 
 parceria Academia Brasileira de Letras e Corpo de Fuzileiros Navais. Foto 
oficial.

Semeando confiança e possibilidades, o GEC trabalha para o desenvolvimento pleno
de seus alunos!
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O Rioeduca parabeniza a comunidade do GEC Mário Casasanta!

Twitter: Prof_Neilda

[FOTO]
tweet

8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pelo excelente trabalho desenvolvido pelo GEC Mário Casasanta! Vocês 
realmente estão fazendo a diferença na vida desses alunos e contribuindo de 
forma significativa para a formação do cidadão brasileiro. Parabéns!
Postado por 
Patricia Fernandes
 em 23/01/2013 09:36

Parabéns GEC Mário Casasanta pelas tarefas bem sucedidas. Parabéns 8ªCRE!
Postado por 
Helena (by troia)
 em 23/01/2013 09:46

Deveriam ter mais GECs no Rio de Janeiro! Se a proposta está dando certo, vamos 

Página 4055



RIOEDUCA 2
apostar cada vez mais nela! Parabéns, Mário Casasanta e Nicarágua, os GECs da 8ª
CRE!
Postado por 
Nilza
 em 24/01/2013 17:29

É muito gratificante ter a oportunidade de divulgar o trabalho que é 
desenvolvido em nossas Unidades Escolares.Para os GECs nem se fala. Obrigada à 
Professora Neilda que viabilizou esta exposição. Obrigada também à minha equipe 
que se empenhou, durante todo o ano,em concretizar as propostas do Ginásio 
Experimental.
Postado por 
Fatima Lucia Santos
 em 26/01/2013 17:10

Quero deixar registrada minha gratidão pelo aprendizado decorrente das 
experiências realizadas no GEC, em 2012. Essa gratidão se estende a todos: 
alunos, responsáveis, professores, funcionários, direção, CRE, SME, ABL, CFN, 
OLP. Cada componente contribuiu de maneira intensa para que pudéssemos contar, 
ouvir e escrever histórias. Enquanto houver uma história para ser contada e 
houver um ouvinte, haverá esperanças de um mundo melhor. Retomo aqui dois 
grandes filósofos de peso: Guimarães Rosa e Ziraldo, onde o primeiro afirma que 
“Mestre é aquele que de repente, aprende”, e o segundo, decreta “Fora do livro, 
não há salvação”. Precisa dizer mais alguma coisa? Katia
Postado por 
Katia Zandomingo
 em 27/01/2013 10:32

Parabéns a todos da E.M. Mario Casasanta pelo trabalho!!! Vocês são um sucesso! 
Éééééé da oitava!!!!
Postado por 
Jô Cruz
 em 20/02/2013 18:04
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 30/01/2013
<TÍTULO>
Escola: A Extensão de Muitas Famílias!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.

Não é novidade que cada vez mais a participação da família no processo de 
aprendizagem é fundamental.

A participação dos pais e responsáveis é de grande import
ncia tanto nas reuniões e atividades que a escola promove, quanto no 
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acompanhamento da aprendizagem e dos estudos em casa. 

Essa postura de parceria é a que todas as escolas na 8
 CRE esperam em 2013.

[FOTO]

Mostra de Experiências do Projeto Ciência Hoje na 8
 CRE - Evento aberto aos responsáveis.

Quando o assunto é a aprendizagem das crianças, a palavra fundamental é 
participação!

A 

família estabelece com a escola uma parceria que soma de forma muito 
significativa no processo de aprendizagem e desenvolvimento do aluno.

Atitudes, como verificar e supervisionar os deveres de casa, estabelecer junto 
com o filho um horário para estudos, perguntar sobre a escola e mostrar-se 
interessado no que o aluno aprende, são pequenos gestos que valem muito!

O aluno precisa compreender a escola como uma extensão de sua família! 

Um espaço para aprender, trocar, envolver-se afetivamente e crescer!

[FOTO]

Participação dos Pais na Semana da Educação Infantil - 
Creche Municipal Mulheres do Quafá.

É muito relevante que venha de casa a potencialização do trabalho feito na 
escola, a fim de que o aprendizado possa ser ampliado.

É dever da família valorizar cada desafio vencido pelo aluno, mostrando que 
aprender é também uma forma de crescer na vida pessoal e profissional. Através 
de uma boa Educação, as crianças podem, sim, realizar seus sonhos no futuro!

O papel da família na aprendizagem não se resume nas relações que os pais e 
responsáveis precisam estabelecer com a criança. É muito importante que essa 
relação se estenda à escola e aos professores.

[FOTO]

Encontro da Família no 
Ciep Amilcar Cabral.

Além das reuniões, os pais podem participar de outras atividades, como por 
exemplo, festas, rodas de leitura ou apresentações dos alunos que sejam abertas 
à comunidade

 Andréa Ramal
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Atualmente, os pais têm frequentado mais a escola dos filhos. Não só nas 
reuniões bimestrais, que tratam do desempenho dos alunos, mas a família tem 
estado presente até mesmo nas decisões sobre diferentes assuntos do universo 
escolar, tornando a escola realmente um espaço democrático!

Segundo a doutora em Educação Andrea Ramal, os pais devem comparecer à escola 
mesmo quando seus filhos apresentam um bom rendimento. 

As sugestões, o conhecimento do projeto Político Pedagógico da escola e até 
mesmo a troca de experiências constituem os elementos enriquecedores de uma 
parceria que só tem a acrescentar na busca pelo sucesso escolar!

[FOTO]

Leiturinhas no EDI Professora Edith Marques de Souza.

Seguindo o Exemplo

A escritora e especialista em Literatura Infantil Ieda de Oliveira ressaltou que
a leitura é um hábito passado essencialmente pelo exemplo. 

Contar historinhas para as crianças é um bom começo para despertar um leitor 
ávido por novas e emocionantes narrativas.

A transição entre ouvir as histórias contadas pelos pais e ler as histórias tem 
que ser uma busca própria da criança.

 Ieda de Oliveira

Segundo a escritora, os pais não devem restringir entre os livros infantis quais
os que os filhos devem ou não ler.

Dentro do contexto de cada faixa etária, as crianças devem fazer suas escolhas e
então começar a exercitar seu espírito crítico.

Neste momento, é essencial que os pais perguntem sobre o livro, comentem e se 
mostrem interessados pelo que o aluno lê e expressa em suas considerações.

Pais leitores facilmente irão gerar filhos leitores! A tendência natural é que 
os filhos sigam o exemplo de seus pais.

[FOTO]

Formatura na Creche Municipal Célia Alencar.

Sendo a escola a extensão de muitas famílias, a 8
 CRE trabalhará em 2013 para que cada aluno se perceba pertencente ao espaço 
escolar e receba nele todo o apoio e incentivo para descobrir e desenvolver suas
habilidades.

Família e Escola, a hora da volta ao trabalho está próxima!
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Vamos lá?

Professores, este espaço é todo seu!

Entre em contato com o Rioeduca e compartilhe suas experiências educacionais!

Email: neildasilva@rioeduca.net

Twitter: Prof_Neilda

Fonte:
Publicação da MultiRio - 12/2012

[FOTO]
tweet

8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

Lar e escola devem sim ser parceiros: na construção do diálogo aberto e sem 
imposições, no respeito à opinião do outro, no direito de escolha pautado no 
livre arbítrio, na afetividade espontânea, no objetivo voltado para o interesse 

Página 4059



RIOEDUCA 2
da coletividade, na orientação e conduta moral, na formação através dos bons 
exemplos, na responsabilidade formada através da segurança. Parabéns pela 
matéria!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 30/01/2013 10:00

É isso ai equipe da 8ª CRE melhora de qualidade do ensino só será possível 
através de sólida parceria com a soma de esforços, cada um assumindo seus 
distintos papéis e missão para superar os grandes desafios deste nosso 
desvairado mundo globalizado.
Postado por 
Helena(by troia) 10ª
 em 30/01/2013 23:49

Sem a presença real da família junto ao trabalho da escola tudo fica mais 
difícil. É como costumamos dizer aos responsáveis "as crianças são nossas por 
algumas horas diárias mas de suas famílias serão para sempre", então, temos que 
caminhar juntos. 2013 está aí batendo em nossa porta para mais uma vez fazermos 
esta parceria acontecer.
Beijos carinhosos da Escola Municipal Sampaio Corrêa!
Postado por 
VANUZIA BASTOS
 em 31/01/2013 00:03

Cada um fazendo a sua parte por uma escola cada vez melhor! Parabésn, 8ª CRE!
Postado por 
Nilza
 em 31/01/2013 11:44
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 30/01/2013
<TÍTULO>
Organize o Material na Volta às Aulas

<TAGS>
Tags: 
família.

Os 
ltimos dias que antecedem o início das aulas são cercados de ansiedade tanto 
para os responsáveis quanto para as crianças.

A organização do material que os pequenos usarão no dia a dia da escola pode se 
transformar num momento de união, em que adultos e crianças poderão aproveitar 
para organizar lápis, borracha, lápis de cor, encapar e etiquetar os cadernos. 
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No final do ano letivo de 2012, os alunos da educação infantil ao 4
 ano receberam o kit de férias, contendo, além de um caderno de férias com 
atividades de revisão do conte
do pedagógico de 2012, mais alguns materiais: dois lápis, borracha, apontador, 
giz de cera, cola branca, régua, caderno de desenho, tudo isso em uma pasta 
polionda.

     .

[FOTO]

As atividades do Caderno de Férias foram desenvolvidas para serem realizadas com
o apoio da família e têm como objetivo sua participação e a consolidação dos 
conte
dos trabalhados ao longo do período letivo, propondo novos desafios nesse 
período de recesso escolar das crianças.

No Caderno de Férias, além dos trabalhos que deverão ser realizados com o apoio 
dos responsáveis e entregues ao professor que atenderá sua turma no início de 
2013, há também informações de como os responsáveis podem participar da vida 
escolar dos filhos. As dicas, que estão no verso do Caderno, foram retiradas do 
Guia da Educação em Família, que é distribuída no início do ano letivo a todos 
os alunos da rede municipal.

[FOTO]

Os responsáveis, além de auxiliá-las realizando as tarefas de Caderno de Férias 
e arrumando os materiais em sua mochila, também podem e devem propor às crianças
que
 organizem os materiais que sobraram do ano anterior em local claro, visível e 
de fácil acesso, num ambiente que irá favorecer a leitura e estudo.

[FOTO]

Pode ser interessante você organizar com a criança:

um quadro de avisos, agenda;

vasilhas, potes ou caixas para melhor arrumação dos lápis e outros materiais,

caixas para organização do material da escola, de pesquisa, livros e revistas.
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[FOTO]

Após acordos feitos e materiais separados, ajude-o com carinho a arrumá-los e 
guardá-los em sua mochila. Certamente, esse ano, seu filho terá muito mais 
cuidado com tudo aquilo que ele mesmo ajudou a organizar.

Taís Ferraz Duarte é Professora da Rede Municipal

e colaboradora do Portal Rioeduca.

E-mail:
taisduarte@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

família
(2)

<COMENTÁRIOS>

Acredito muito nessa relação com a família, ajudando a ter idéias para organizar
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o material dos seus filhos. Parabéns!
Postado por 
Coordenadora Marcia Braga
 em 30/01/2013 03:29

Trabalhos de escola ficam sempre mais fáceis com os materiais escolares 
apropriados. Organização é a chave para saber onde cada coisa está, e localizar 
papeis importantes. Materiais escolares adequados vão também garantir a você 
melhores notas, porque você sempre vai saber onde encontrar as coisas. Parabéns 
pela matéria!
Postado por 
Patricia Fernandes
 em 30/01/2013 10:07

Dicas muito interessantes e que servem também para nós professores!!! Amei as 
imagens de sugestões de organizadores, como a "agenda" com os pregadores 
coloridos e as caixas para revistas e canetinhas. Posso dar uma sugestão? Que 
tal trabalharmos a confecção de alguns desses organizadores na 1a semana de 
aula? Até mesmo para incentivar que, em casa, a família continue o processo, 
criando outros organizadores com as crianças como, por exemplo, forrando latas 
ou caixas de leite cortadas para guardar os lápis coloridos. Creio que essa 1a 
semana de "trabalhos manuais" voltados à formação de hábitos de estudo seria 
interessante até mesmo para alunos maiores, do 6o ao 9o anos!!!
Postado por 
Elena Barros
 em 30/01/2013 18:47

Além de uma ideia bastane charmosa...uma oportunidade de ajudar seu filho a 
organizado!
Postado por 
Rosana Oliveira
 em 30/01/2013 19:12

Excelentes dicas! Amei o quadro de avisos com pregadores coloridos e as caixas 
para arrumação do  material de caixotes.Certamente as crianças irão adorar!
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 30/01/2013 20:28

Adorei, muito interessante! Bjs
Postado por 
Tatiana
 em 30/01/2013 20:43

Super importante no início do ano a organização do material escolar do aluno 
para que este material tenha um bom uso, sem perdas ou desperdícios, além da 
ajuda dos pais que devem monitorar o uso do material pelo seu filho. ótimo 
texto, em especial para os responsáveis!!
Postado por 
Wander Pereira
 em 30/01/2013 21:40
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 25/01/2013
<TÍTULO>
Visita ao Planetário

<TAGS>
Tags: 
projetos.

A visita orientada ao Planetário tem o objetivo de promover a participação de 
alunos por meio de visitas guiadas nas atividades interativas de iniciação 
científica no Museu do Universo.

A Fundação Planetário desenvolve o Projeto Visita ao Planetário da Gávea e 
Uma Atividade de Educação Complementar no Planetário
 em Santa Cruz, destinados aos alunos da Rede P
blica Municipal de Ensino.

São duas ações distintas: visita às sessões de c
pula e atividades interativas de iniciação científica no espaço do Museu do 
Universo, acompanhados de astrônomos e profissionais do Museu.

Na visita à c
pula do Planetário, são realizadas projeções, além de uma visita guiada aos 
experimentos interativos para os alunos do Ensino Fundamental e do PEJA das 
escolas municipais da Cidade do Rio de Janeiro.

Na visita ao Planetário de Santa Cruz é desenvolvido o projeto 
Uma Atividade de Educação Complementar no Planetário
 com projeções de planetário na C
pula D. Pedro II (Santa Cruz). Também é disponibilizado um grande acervo de 
astronomia e ciências afins, a fim de incentivar o hábito da leitura entre os 
alunos que visitam a Instituição.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

As Unidades Escolares interessadas em visitar o Planetário devem manifestar o 
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seu interesse após a divulgação realizada pela sua Coordenadoria Regional de 
Educação. A CRE encaminha a listagem das escolas interessadas para agendar data 
e horário com as mesmas.

Somente após a confirmação do Planetário por meio de e-mail à Coordenadoria 
Regional de Educação é que a mesma providenciará o ônibus para a ida dos alunos.

Krisna Santos é Professora e Representante do Rioeduca na 
E/SUBE/CED-Extensividade

     E-mail: krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

<COMENTÁRIOS>

Ir ao Planetário é o desejo real de muitos professores e alunos. Um mundo vasto 
do infinito os espera lá.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 28/04/2013 23:40
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 04/02/2013
<TÍTULO>
IHA - Curso de Capacitação 2013 - INSCRITOS

Período: 5 a 7 de fevereiro/2013

     Ação: Curso de Educação Inclusiva: 
Direito à Diversidade.

Objetivo =
Refletir sobre os avanços e as novas possibilidades na atuação com o aluno com 
deficiência, transtorno global do desenvolvimento, altas 
habilidades/superdotação, num mundo globalizado.

P
blico-alvo:
 400 Professores (Professores das Classes Especiais, Professores das Classes 
Hospitalares,
Professores de Classe Especial com alunos surdos, 

Professores do Atendimento Educacional Especializado/Surdez).
Carga Horária:

 9 horas

[FOTO]

INSCRIÇÕES ENCERRADAS!!!

Verifique a Lista de Inscritos ONLINE

Baixe a Lista de Inscritos em PDF

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Excelente Capacitação que nos fala da Educação Inclusiva: Direito à 
Diversidade....A atualização nesta especialidade deve ser constante...
Postado por 
Helena (by troia)
 em 04/02/2013 20:19
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 29/01/2013
<TÍTULO>
Volta às Aulas
<TÍTULO>

Volta às aulas

O início do ano letivo traz expectativas tanto para professores quanto para 
alunos. Organizar o acolhimento é fundamental para garantir um bom ambiente de 
convivência. 
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[FOTO]

Para muitos alunos, o primeiro dia de aula é também um momento para encarar 
novos desafios como, por exemplo, a mudança de turma ou até mesmo a 
transferência de escola. É comum, então, sentir certa ansiedade ou, até mesmo, 
insegurança. O importante é criar um ambiente acolhedor, onde todos se sintam 
pertencentes ao espaço escolar. 

Planejar a Volta às Aulas

No planejamento, o acolhimento deve ser cuidadosamente organizado. Não apenas 
visando a integração dos novos alunos, mas, também, dos antigos. A volta às 
aulas pode ser uma boa oportunidade para promover a troca de experiências 
vivenciadas durante as férias.

Normalmente, todos querem contar as novidades. As histórias podem ser 
compartilhadas de forma escrita, por meio de desenho, fotos, da criação de 
cartão-postal e até mesmo de um filme de curta metragem.

Para facilitar a integração dos alunos nos primeiros dias de aula, há várias 
estratégias que o professor pode lançar mão. Vale a pena, por exemplo, organizar
uma visita ao espaço escolar, conversar e tirar d
vidas ou p
reparar atividades em que a interação possa acontecer de forma espont
nea e prazerosa. 

Experimente planejar ações diferenciadas para receber a garotada e depois avalie
se elas repercutiram de forma positiva no ambiente da turma. 

Acolher em todas as idades

[FOTO]

Não há idade para o acolhimento. Os alunos de qualquer segmento precisam ser 
acolhidos.

Esse momento deve ser baseado em um olhar sensível e em uma escuta atenciosa, 
procurando estabelecer um vínculo com quem irá compartilhar com você um ano de 
sua vida.

Afinal, acolher é muito mais do que adaptar. É um gesto afetivo e de aceitação 
do outro.

Significa estabelecer relações de respeito, colaboração, solidariedade e 
cumplicidade. Daí ser um momento tão importante no planejamento do professor.
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Lembre-se, ainda, de envolver as famílias nas ações de acolhimento. Elas também 
podem estar ansiosas com a adaptação do filho ou da filha à nova turma ou à 
escola. As famílias são muito diferentes uma das outras. É importante buscar 
conhecê-las e integrá-las à escola, visando, com isso, o compartilhamento da 
responsabilidade da educação da criança.

Luciana Bessa é professora da Rede Municipal e colaboradora do Blog de 
Professores

lucianabessa@rioeduca.net

Blog do Professor

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

O início das aulas se faz toda semana e odo dia é dia de começar.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 13/04/2013 23:43
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Segunda-feira, 28/01/2013
<TÍTULO>
Seja Bem-vindo, Professor!

<TAGS>
Tags: 
6ªcre.
Depois de um período de descanso e lazer, é hora de recomeçar! Chega o momento 
de você, professor, pôr as mãos na massa, renovar seu compromisso com a vida e, 
assim, renascer e alcançar o sucesso e a felicidade na profissão.
[VÍDEO]
Vídeo apresentado na aula de Metodologia do Curso de Licenciatura Pedagógica 
(Antigo Esquema 1) no Rubens de Faria. O texto apresentado é de autoria da 
Santuza Abras, professora universitária, na UEMG e autora de literatura 
infantil.

[FOTO]
O ato solene de dar boas-vindas é um ritual que já está gravado em nosso 
subconsciente, tradições antigas que vão muito mais longe do que mera regra de 
etiqueta ou educação. O ato de dar boas-vindas é uma maneira de nos 
aproximarmos, um ato de integração entre os membros de um grupo ou sociedade.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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6ªcre
(247)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todos os profissionais da 6ª CRE que possuem o dom de educar! Que 
todos tenham um retorno tranquilo de muita paz!
Postado por 
Helena (by troia)
 em 28/01/2013 11:36

Olá, qual é o horário de apresentação dos professores no dia 01/02?
Postado por 
Vanessa Rodrigues
 em 28/01/2013 11:56

Parabéns Patrícia Fernandes pela maravilhosa postagem! Nossos professores são 
verdadeiros heróis, vencem desafios diários e fazem a diferença na vida de 
nossas crianças e jovens. Parabéns professores da 6ª CRE e obrigado por 
acreditarem na capacidade de nossos alunos que, mesmo tendo tudo para dar 
errado... Dão certo!!!!!!!
Postado por 
Katia Barboza
 em 28/01/2013 12:27

Um ótimo retorno a todos nós, professores. Que possamos nos revigorar e chegar 
com toda a disposição necessária a conquistar diariamente as vitórias 
emocionantes de nossa carreira.
Postado por 
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Suellen Rocha
 em 28/01/2013 20:06
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 25/01/2013
<TÍTULO>
A SME Inaugura a 11ªCRE, Uma Ilha do Saber!

Em janeiro de 2013, foi criada, na estrutura organizacional da Secretaria 
Municipal de Educação 
 SME, a 11
 Coordenadoria Regional de Educação 
 E/SUBE/11
 CRE. Conforme o decreto n
36.703 de 10/01/13, as escolas, creches e E.D.I.s da Iha do Governador agora 
pertencem a E/SUBE/11
CRE.

Principais Ações de Uma Coordenadoria de Educação

Implantar e implementar a Política Educacional nos órgãos da Rede P
blica Municipal de Ensino da Cidade do Rio de Janeiro vinculados à 
Coordenadoria;

Participar do planejamento, da formulação das estratégias, da coordenação e do 
acompanhamento de programas e projetos de ação integrada;

Planejar, coordenar e executar ações descentralizadas do Sistema Educacional que
fortaleçam a política de inclusão e êxito pedagógico.

Dentre outros tantos, será a
Professora Tania Maria de Souza Bendas que os farão cumprir com 
Dedicação, Trabalho e Empenho
, diz a Professora. É nessa perspectiva que ela nos reconta a sua história 
diante da Educação P
blica Carioca.

[FOTO]

Nos Passos da Professora T
nia Bendas
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Entrei na Rede em 1986 e estive na Escola Municipal José de Anchieta como 
Professora desde 1987. A partir de 2013, assumi com carinho a Gestão dessa 
Unidade que caminha agora positivamente com relação ao desempenho e 
aproveitamento de nossos alunos, onde a comunidade se mostra atuante e 
participativa e a Equipe Pedagógica é para além de comprometida.

Nessa sequência, surgiu a oportunidade da MBA na UFF que finalizou em 2011. Em 
seguida ingressei no Programa de Líderes Cariocas para a Prefeitura da Cidade do
Rio de Janeiro.

Assim aceitar o convite para representar a 11
 CRE foi, na verdade, aceitar o desafio de somar o meu trabalho, empenho e 
dedicação para juntos promovermos com qualidade a Educação Carioca.

Texto: Professora
Tania Maria de Souza Bendas - Coordenadora da 11
CRE.

Ana Accioly

     Professora e Representante Rioeduca.net 
da 4
 Coordenadoria Regional de Educação

     anaaccioly@rioeduca.net

     Twitter: @Ana_Acioly

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

Muitas conquistas e realizações estão por vir! Conte conosco da GED da 11ª CRE 
para alcançarmos juntos o sucesso esperado!
Postado por 
Stella Reis
 em 25/01/2013 08:54

Parabéns profª Tânia Bendas! Essa coquista merecida, deve-se à dedicação e 
competência com que realizou seu trabalho tanto na regência de turmas quanto na 
direção da E.M.Padre José de Anchieta. É um grande prazer fazer parte de sua 
equipe!
Postado por 
maria de lourdes ferreira
 em 25/01/2013 08:56

Parabéns Professora Tania Maria! Muito sucesso nesta nova caminhada!
Postado por 
Patricia Fernandes
 em 25/01/2013 12:20

Conte com o "trabalho, empenho e dedicação" de toda equipe da Maestro nessa 
árdua, mas prazerosa tarefa...Sucesso!
Postado por 
Fernanda Oliveira
 em 25/01/2013 18:50

É gratificante para todos professores da Ilha do Governador ter alguém da nossa 
Ilha neste cargo. Parabéns professora Tânia Bendas. 
Profª Iara Lopes/EM Rodrigo Otávio.
Postado por 
Iara Lopes
 em 25/01/2013 20:40

Parabéns, também sou professora (4a CRE) e do grupo Líderes Cariocas. Fico muito
feliz em ver uma colega assumindo um novo desafio!
Bom trabalho!
Postado por 
Lília
 em 26/01/2013 01:08
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Parabéns, professora Tânia! Sucesso nesta nova etapa!
Postado por 
Renata Carvalho
 em 27/01/2013 15:03

Venho lhe desejar muitas conquistas e sucesso em sua nova trajetória. Desejo, 
também, a toda equipe desta nova Coordenadoria as bençãos de Deus. 
Regina Bizarro, profª representante do Rioeduca na 5ªCRE.
Postado por 
Regina Bizarro
 em 27/01/2013 20:57

Parabéns profª Tânia Bendas!Sucesso nessa nova etapa!Muita Luz!
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 27/01/2013 22:55

Amiga,muita saúde,sabedoria e sucesso na sua nova jornada.Beijos. Vina.
Postado por 
Vina da Alfredo
 em 28/01/2013 11:16

Parabéns Tânia Bendas pela nova jornada que se inicia. Que tenhas força , 
determinação e segurança para realizar suas tarefas com toda paz e segurança que
necessita.
Postado por 
Helena (by troia) 10ª CRE
 em 29/01/2013 20:58

fiquei muito feliz tia TANIA, em saber que uma pessoa como vc com 
carater,transparencia e humildade assumiu esse cargo.nnboa sorte!!
Postado por 
eliete  ( mae do caio e lorena)
 em 21/02/2013 16:57

é muito importante que nós do CEC nos sentimos bem avontade com uma pessoa tão 
séria e brilhante,parabens Tania.
Postado por 
rogeriocosta ramos
 em 28/04/2013 18:14

Tânia, bom dia!
Espero que lembre de seu amigo, fiquei feliz ao saber desta noticia, nesta nova 
jornada, você merece tudo de bom, que Deus ilumine sua vida e te guarde nesse 
novo caminho. Abraço. 
Postado por 
Luiz Taveira Machado
 em 06/11/2013 09:42
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Terça-feira, 29/01/2013
<TÍTULO>
Competência, Compromisso e Coragem

<TAGS>
Tags: 
4ªcre.

A construção de um país mais produtivo e de um mundo melhor passa, 
inevitavelmente, pela garantia do ensino de qualidade para todos. Portanto, para
uma Educação de qualidade é necessário investir na criação da cultura de 
desenvolvimento contínuo de competência para o exercício de suas funções 
gestoras e de liderança daqueles que promovem essa Educação.

Saiba mais sobre o Novo Coordenador da 4
CRE

[FOTO]

Professor da Rede desde 1988, como Professor I de Ciências, fui estudante 
oriundo dessa mesma Coordenadoria pelas Escolas Municipais Edmundo da Luz e 
Ministro Afr
nio Costa
, lembra o professor referindo-se com carinho às Unidades Escolares que 
contribuíram com a sua formação.

Em 1992, foi trabalhar na Escola Municipal Souza Carneiro e, em 2003, na Escola 
Municipal Ary Barroso, onde em 2009 tornou-se Diretor da Unidade. Nos seus 
quatro anos de gestão, a Ary Barroso ficou entre os primeiros lugares do

ranking d

o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). 

Sua trajetória na Rede é marcada por grandes sucessos, pois recebeu por três 
anos consecutivos 
o Prêmio SESI Educação e, em virtude de ter alcançado o 1
 lugar no Ideb na Gestão da E.M. Ary Barroso em 2009, ele ganhou a Medalha Pedro
Ernesto.

Entre as amigas, Professora Luciana (Diretora da E.M. João de Deus), Professora 
T
nia Bendas (Coordenadora da 11
 CRE) e a Professora Valéria Médici (Coordenadora da 5
 CRE),
em dois momentos marcantes da sua Gestão na E.M. Ary Barroso.
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[FOTO]

[FOTO]

(Imagens cedidas pela Professora T
nia Bendas)

O professor
Eduardo Alves Fernandes
é graduado em Ciências com mestrado em Parasitologia Veterinária e seu lema para
garantir uma educação p
blica de qualidade resume-se em três letras 
C
, como ele mesmo conta: 
Competência, Compromisso e Coragem
. E é com essa mesma garra e entusiasmo que ele aceitou, no 
ltimo 17 de dezembro, o convite para assumir mais esse desafio profissional e, 
desde 2 de janeiro de 2013, está à frente da 4
 Coordenadoria Regional de Educação.

Texto elaborado em entrevista com o Professor
Eduardo Alves Fernandes

Um Pouco mais sobre essa História de Qualidade em Educação P
blica

Prefeito e secretária de Educação visitam duas escolas com as melhores notas no 
Ideb:

A Escola Municipal Ary Barroso, em Cordovil, conquistou o 1
 lugar no ranking do 2
 segmento, com nota de 5,9. A unidade obteve uma melhora progressiva nas notas 
do Ideb, já que, em 2005, alcançou a média 5,0 e, em 2007, 5,6. Segundo o 
diretor da unidade, Eduardo Alves, a principal preocupação da instituição é com 
a elevação da qualidade do ensino. Para isso, são desenvolvidos projetos que 
instigam o interesse dos alunos pela escola.

 Nós sempre vamos exigir mais no ensino. Por isso, em 2009, 50 alunos do 9
 Ano inscreveram-se em escolas técnicas e 26 foram aprovados. O diferencial 
dessa escola também é o apoio da família. Aqui, não há somente um responsável 
nas reuniões e eventos, pois sempre aparecem o pai, a mãe, e a avó 
 destacou o diretor. 

Fonte:
http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/exibeconteudo?article-id=933469

O Rioeduca deseja 
que o 
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Professor Eduardo
continue a fazer assim o seu trabalho, como fez em toda a

sua trajetória de sucessos na Educação Carioca, só que agora, à frente da 4
 Coordenodoria Regional de Educação.

Ana Accioly é Professora da Rede Municipal

e Representante Rioeduca da 4
 Coordenadoria Regional de Educação

E-mail: anaaccioly@rioeduca.net

Twitter: @Ana_Accioly

[FOTO]

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns profº Eduardo Ferreira! Sucesso nessa nova etapa! Muita Luz!
Postado por 
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Maria Delfina Rodrigues
 em 29/01/2013 10:13

Desejo a você, professor Eduardo Ferreira, muito sucesso!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 29/01/2013 10:15

Parabéns pela nova função! Que seu trabalho frente à 4ª CRE possa ser coroado de
êxito!
Postado por 
Sarita
 em 29/01/2013 12:09

Parabéns!!!Sucesso nessa nova jornada.
Postado por 
REGINA HELENA G. AMARANTE
 em 29/01/2013 12:29

Desejo a você, professor Eduardo, todo sucesso possível, dando continuidade ao 
trabalho iniciado há mtos anos! Parabéns por essa conquista!
Regina Bizarro - representante do Rioeduca/5ªCRE
Postado por 
Regina Bizarro
 em 29/01/2013 12:35

Competência, compromisso e coragem são as palavras que traduzem de forma 
perfeita o perfil do novo coordenador da 4ª CRE.
Que venham as conquistas e as realizações nesta gestão que se inicia!
Postado por 
Stella Reis
 em 29/01/2013 14:01

Parabéns ao Novo Coordenador Eduardo Ferreira da 4ª CRE. Muita força, 
determinação, serenidade e sucesso. Que tudo transcorra sempre regado de muita 
paz.
Postado por 
Helena (by troia) 10ª CRE
 em 29/01/2013 19:57

Pessoas são "Presentes de Deus"! Como receptividade a sua chegada, ofereço-lhe 
esta oração:
"Senhor, concedei-me: SERENIDADE para aceitar as coisas que eu não posso mudar,
CORAGEM para mudar aquelas que eu posso
e SABEDORIA para perceber a diferença.
Um grande abraço.
Vera Estrela
Postado por 
Vera Lúcia Estrela de Oliveira
 em 30/01/2013 09:14

PARABENS!!! A DIRETORA CELI VC MERECE PELO SEU ESFORÇO !!!
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Postado por 
eliete( mãe de aluno do Anizio Teixeira)
 em 05/02/2013 21:46
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 05/02/2013
<TÍTULO>
Prêmio Anual de Qualidade da Educação - 7ª CRE

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, prêmio anual.

Foi divulgado, no diário oficial de 31 de janeiro, o resultado do Prêmio Anual 
de Qualidade da Educação 2012. Na 7
 Coordenadoria Regional de Educação,
 foram contempladas 16 unidades escolares com o prêmio, sendo 10 creches e 6 
Espaços de Desenvolvimento Infantil.

[FOTO]

O Prêmio Anual da Qualidade na Educação foi instituído pelo Decreto n
 32.718, de 30 de agosto de 2010, com o objetivo de avaliar, selecionar e 
classificar os projetos pedagógicos anuais apresentados pelas Unidades de 
Educação Infantil e Educação Especial, e foram realizadas em conformidade com a 
Resolução SME n
1197, de 9 de agosto de 2012, que apresentou os critérios para a seleção.

A comissão avaliadora considerou também:

 o tempo decorrido desde a incorporação das creches ao Sistema Municipal de 
Ensino;

 a experiência que as Unidades Escolares e seus profissionais vêm acumulando 
neste percurso;

 a chegada dos Professores de Educação Infantil com formação específica;

 os Agentes Auxiliares de Creche, que continuam distinguindo-se com relevantes 
serviços e presença efetiva nas unidades.
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Veja, abaixo, a listagem das unidades escolares premiadas da 7
 Coordenadoria Regional de Educação:

[FOTO]

Em 2012,
no portal Rioeduca,
foi possível conhecer um pouco do trabalho desenvolvido em muitas das unidades
selecionadas para receberem o Prêmio Anual de Qualidade da Educação da 7
 CRE.
Confira, a seguir:

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Segundo o Diário Oficial do Rio de Janeiro, é 
importante ressaltar a qualidade crescente dos projetos, elaborados a
 partir de ações definidas e direcionadas ao desenvolvimento integral do aluno, 
à inclusão, ao respeito às diferenças, como determinação política, com vistas à 
Excelência da Educação.

Afinal de contas, a Educação Infantil é o primeiro contato da criança com a 
rotina escolar. São momentos especiais, que influenciam toda a trajetória do 
educando. Os projetos políticos pedagógicos das escolas de educação infantil 
costumam favorecer a constituição da identidade dos pequenos, a socialização e 
possibilitar um mundo de descobertas. Também
 é quando os responsáveis costumam estar mais ligados à educação dos filhos.

É quando as escolas podem e conseguem criar laços com a família para favorecer a
aprendizagem dessas crianças, promovendo, assim, um desenvolvimento intelectual,
cultural e afetivo, tanto de forma individual, como coletivamente.

Para que tudo isso ocorra, é fundamental o compromisso, a responsabilidade e a 
dedicação dos profissionais envolvidos. Juntamente com a participação da 
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família, esse é um dos pontos principais para se ter mais qualidade na Educação 
e um futuro melhor para nossas crianças.

As escolas contempladas no Prêmio Anual de Qualidade da Educação 2012 estão no 
caminho certo e merecem muito esse reconhecimento.

Para
 conhecer o resultado geral do Prêmio Anual de Qualidade da Educação, acesse o 
link abaixo
(D.O. de 31 de janeiro de 2013 -pág: 173):

http://doweb.rio.rj.gov.br/visualizar_pdf.php?edi_id=1989
page=1

O Rioeduca parabeniza as escolas premiadas e deseja sucesso em 2013!

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca/sobrenos.php

Roberta Vitagliano

professora da rede municipal 

representante do Rioeduca da 7
CRE

robertavitagliano@rioeduca.net

twitter: @robertacarmina

[FOTO]
tweet
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7ªcre
(192)

prêmio anual
(1)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns aos Profissionais de Qualidade! Todas as Unidades escolares deveriam 
ser avaliadas na sua qualidade de educação, cada profissional por seu trabalho 
realizado. Vejo muitos profissionais se doando muito mais que outros. Quando a 
equipe toda faz um trabalho excelente este premio merece ser de Qualidade, 
quando apenas um funcionário faz ele é a qualidade daquele trabalho.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 05/02/2013 11:58

Parabéns a todas as creches e EDIs pelo belíssimo trabalho realizado. São de 
trabalhos assim que nossas crianças precisam. 
A Educação Infantil é a base do processo escolar, e uma excelente EI pode ser a 
garantia de um futuro de muito sucesso!!!
Postado por 
Emília Leitão Varella da Silveira
 em 05/02/2013 20:14

Quanta alegria ver nossa CRE representada por trabalhos tão bacanas!
imagino o orgulho de cada un que fez parte desta conquista!
Parabéns!
Postado por 
Dilma Vianna
 em 05/02/2013 23:04

Parabéns vocês são 1000!!!!!!!!!!!!!!
Beijos
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Maria Clara
Postado por 
Maria Clara Vital Pavão Brilhante
 em 05/02/2013 23:32
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 28/01/2013
<TÍTULO>
Visita ao RIOZOO

<TAGS>
Tags: 
projetos, 2ªcre.

Com o objetivo de promover o aprendizado em Educação Ambiental por meio de 
visitas orientadas à Fundação RIOZOO, foram criados os roteiros 
Mini-Fazenda
 e 
Fauna
.

Esses roteiros de visitas orientadas são oferecidas nas ações aos alunos da Rede
P
blica Municipal de Ensino para visitação ao Zoológico. 

A 
Mini-Fazenda
 é destinada para alunos a partir de 6 anos, Educação Especial, EDI e Creche, em
que os alunos são envolvidos na rotina de manutenção dos animais e plantas e de 
seus produtos e ciclos.

A Fauna é voltada para os alunos do 4
 ao 9
 anos,
 para apresentação das espécies selvagens em seus recintos, com a abordagem 
voltada para hábitos alimentares, comportamento reprodutivo, import
ncia da conservação. 

Todos os roteiros propiciam aos alunos do Ensino Fundamental valiosas 
oportunidades de aprendizado em relação à vida de algumas espécies de animais e 
à Educação Ambiental.
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

A Fundação RIOZOO disponibiliza agendamento exclusivo da Secretaria Municipal de
Educação para as visitas orientadas às quintas-feiras e às sextas-feiras, nos 
horários: das 9h às 11h, para o roteiro 
Fauna
. Para o 
Mini Fazenda
, são dois horários: um às 14h e outro às 15h. São atendidos 40 alunos por 
horário do Ensino Fundamental e um acompanhante gratuito para cada 10 (dez) 
alunos ou com até dois acompanhantes por aluno da Educação Especial.

As visitas orientadas são guiadas por biólogos e/ou monitores instrumentados 
para sensibilizar os alunos em relação às questões ambientais, esclarecer d
vidas a respeito dos animais visitados e desenvolver atividades l
dico-educativas com o objetivo principal de consolidar e avaliar o conhecimento 
recém-adquirido.

A Coordenadoria Regional de Educação divulga e providencia o agendamento das 
Unidades Escolares para as visitas, repassando à E/SUBE/CED 
 Extensividade à Fundação RIOZOO até o dia 15 de cada mês que antecede a visita:
a relação por escola, o nível de escolaridade dos alunos e o roteiro a ser 
acompanhado, referentes ao mês subseq
ente.

No ano de 2012, as Unidades Escolares da 2
 CRE, Escola Municipal Arthur Ramos e Escola Municipal Friedenreich, visitaram o
Zoológico nos roteiros 
Mini-Fazenda
 e 
Fauna
, respectivamente.

Os alunos foram apresentados a variados animais, conheceram um pouco da vida de 
cada um e observaram as orientações nas placas da Mini-Fazenda sobre 
características diversas do habita de cada animal.

As professoras interagiram com as turmas orientando os alunos com o auxílio de 
um monitor.

Representante do Rioeduca na E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos
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     Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet

projetos
(334)

2ªcre
(192)
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<COMENTÁRIOS>

Além de diversão o ZOO da uma lição de educação ambiental e pesquisa e são 
bastante conhecidos e respeitados por seu papel na conservação de muitas 
espécies, principalmente das ameaçadas de extinção.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 28/01/2013 20:01
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 30/01/2013
<TÍTULO>
Renascer: Abrem-se as Cortinas

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, artescênicas, creches.

Ver desabrochar um novo mundo e descortinar-se diante de seus olhos todo um 
universo de vida e fantasia é a magia do Teatro. A Creche Municipal Renascer 
abre as cortinas e nos mostra sua experiência no mundo das artes.

O Teatro é uma das manifestações culturais mais antigas, junto à M
sica e à Poesia. Transportar seus espectadores para um mundo novo, com seres 
diversos vivendo aventuras bem diante de seus olhos é um poder avassalador, 
principalmente, para a primeira inf
ncia. A fantasia já é parte integrante das vidas desses pequeninos. Fazer de 
conta é a sua maneira de assimilar o mundo e o conhecimento. Então, para eles é 
muito fácil se deixar levar pela magia de ver uma história acontecer quando se 
abre a cortina.

A 
Creche Municipal Renascer
, aproveitando a feliz vizinhança com a Central Técnica de Produções do Teatro 
Municipal, desenvolveu um projeto político pedagógico que valoriza as 
manifestações culturais e o teatro como a mais completa delas.

[FOTO]

Além da visita fantástica ao depósito de figurinos e cenários, a equipe técnica 
do Teatro Municipal vem proporcionando um auxílio luxuoso aos profissionais da 
creche na montagem de produções teatrais desde 2006. Estas montagens teatrais 
são baseadas nos subprojetos político pedagógicos e todas as fases de produção 
são realizadas pela equipe da creche. Quem nos conta é a diretora Waléria 
Paixão: 
 Este pequeno projeto teatral está sempre acompanhando nosso Projeto Anual, pois
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a escolha do tema da peça sempre está baseada em um subtema do projeto e tem 
como objetivo principal levar o teatro até as crianças. Produção de texto, 
leitura, escolha de elenco, marcação de palco, ensaio das m
sicas e danças, produção do cenário e musical, direção e produção executiva da 
peça requerem a divisão de toda a equipe em diferentes grupos em um cronograma 
que começa em junho e tem seu ponto alto em outubro com a apresentação.

[FOTO]

Ela continua, agora, falando sobre o trabalho realizado com os alunos:

Porém, o trabalho com as crianças começa bem antes, com atividades feitas de 
expressão corporal e de encenação de pequenos textos, às vezes, feito por eles, 
às vezes, reproduzindo histórias de livros já conhecidos em forma de teatro de 
fantoche. O medo em relação a alguns personagens é trabalhado com as crianças 
que assumem diferentes papéis através da brincadeira de ser bruxa, lobo, 
mula-sem-cabeça, boi-da-cara-preta e, assim, acabam desmitificando-os.

[FOTO]

Em 2012, o projeto Crescer Saudável: Renascer de uma Sociedade Sustentável levou
à produção da peça 
A Festa da Estrelinha
. No projeto e na peça, são trabalhadas as atitudes sociais que formam 
indivíduos conscientes e responsáveis, conhecedores de seu papel na sociedade e 
na diferença que fazem quando são cidadãos atuantes e transformadores. O texto é
da professora de educação infantil Telma Coutinho e apresenta os personagens dos
contos de fada influenciados pela atitude social positiva da Estrelinha. 

Confiram o vídeo e notem que a abertura das cortinas faz parte do ritual de 
apresentação da peça, mesmo não sendo em um teatro:
[VÍDEO]

No final desta semana, os professores retornam às suas unidades escolares para 
planejarem o ano letivo de 2013. Hora de planejar o mundo novo que irá surgir! 
Já, já, as cortinas irão se abrir! 

Angela Freitas é Professora da Rede Municipal e

representante da 3
 CRE, no Portal Rioeduca.

E-mail: angela.freitas@rioeduca.net

twitter 
@angeladario

facebook 
Angela Regina de Freitas
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[FOTO]
tweet

3ªcre
(223)

creches
(89)

artescênicas
(36)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns à Creche Municipal Renascer por utilizar o teatro na escola. Ele tem 
uma importância fundamental na educação, pois permite ao aluno evoluir a vários 
níveis: na socialização, criatividade, coordenação, memorização, vocabulário, 
entre muitos outros.
Postado por 
Patricia Fernandes
 em 30/01/2013 10:04
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Parabéns à Creche Municipal Renascer pelo Projeto Criança adora teatro...É uma 
maneira lúdica de aprender sem igual, com muito divertimento e alegria.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 30/01/2013 23:51
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 08/02/2013
<TÍTULO>
Acolher, Um Ato de Comprometimento

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, projetos, acolhimento.
Acolhimento, um momento especial na escola quando se
renovam esperanças e entusiasmos daqueles que chegam a este espaço educacional 
pela primeira vez, ou que regressam ao convívio escolar.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
2
Etapa

[VÍDEO]
[VÍDEO]

Representante do Rioeduca na 5
CRE _ Professora
 Regina Bizarro 
Twitter: @rebiza / Facebook: rebiza 
E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net
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[FOTO]

projetos
(334)

5ªcre
(268)

acolhimento
(6)

<COMENTÁRIOS>

A recepção de volta ao trabalho é  muito importante, pois é o ponto de partida 
para um ano cheio de desafios. Que 2013 venha com muitas vitórias e realizações 
para todos nós!
Postado por 
Ana Márcia
 em 08/02/2013 10:02

Com certeza, Ana Márcia! É importante que nossos alunos, professores e 
responsáveis sejam bem acolhidos para que o ano letivo seja iniciado com muita 
alegria e força!!!
Postado por 
Michelle Moreira
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 em 08/02/2013 13:43

Ansiedade, curiosidade e excitação em variadas expressões. Esse é um resumo do 
que o professor vai encontrar no espírito dos  alunos! Carinho na recepção é 
tudo!
Postado por 
Helena (by troia)
 em 08/02/2013 15:53

É muito bom ser bem recebida ao retornar das férias.Agradeço a direção e a toda 
familia Gustavo Lessa pelo carinho.Agradeço a DEUS por vocês existirem na minha 
vida.Agora é hora de arregaçar as mangas e trabalhar.Sangue,suor e lágrimas!
Postado por 
REJANE CRISTINA
 em 09/02/2013 20:20

Parabéns a todos pelo comprometimento e zêlo! Que Deus abençoe o ano de 2013 de 
todos nós!!!
Postado por 
Fipe
 em 14/02/2013 21:05

Como não poderia deixar de ser,essa é a família Gustavo Lessa! Que acolhe a 
todos com amor e dedicação.
Postado por 
Teresa Santos
 em 17/02/2013 19:44

ENTREI NESTA FAMÍLIA EM 2012, E FUI MUITO BEM RECEBIDA PELA FAMÍLIA GUSTAVO 
LESSA. ESTE ANO, O NOSSO RETORNO DAS FÉRIAS, FOI AINDA MAIS ACOLHEDOR... NOSSA 
FAMÍLIA ESTÁ CADA VEZ MAIS UNIDA E FORTALECIDA. PARABÉNS A TODA EQUIPE PELO 
TRABALHO REALIZADO. E QUE EM 2013 TENHAMOS AINDA MAIS PRAZER EM FAZER PARTE 
DESTA FAMÍLIA.
Postado por 
LUCELENE RUIZ
 em 21/02/2013 18:08

Ótima recepção, fico muito feliz em ver gente dedicada assim como você. Deus 
abençoe muito!
Postado por 
Carla
 em 22/05/2013 15:23
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 31/01/2013
<TÍTULO>
Escola e Família por uma Sociedade mais Justa!
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<TAGS>
Tags: 
4ªcre.

Cada vez mais as Unidades Escolares investem na
parceria família/escola a fim de garantir um desenvolvimento pleno dos nossos 
alunos no mundo atual. Elas estão juntas para o fortalecimento do seu papel 
social,

 num trabalho em conjunto para proporcionar um convívio social mais adequado, 
visando a felicidade e o crescimento do ser humano.

Portanto, a família, ao assumir a responsabilidade educativa, que lhe é imposta 
pela sociedade, necessita de auxílio para desempenhar esta tarefa. Família e 
escola assumem a responsabilidade então, de preparar .os membros jovens para sua
inserção futura na sociedade e para o desempenho de funções que possibilitem a 
continuidade da vida social.
 (SZYMANSKI, 2007, p. 98).

É urgente que as Unidades Escolares, sentindo a consciência desta
responsabilidade, se empenhem e se preocupem com a educação para a cidadania. 
Com isso, fez-se necessário que
escola
 e
família

se unissem em prol do fortalecimento e da qualidade da Educação de nossas 
crianças.

Assim, nossas escolas passaram a desenvolver ações que estão de acordo com o 
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/90), nos artigos 4
 e 55;

Tal mobilização garante a Política Nacional de Educação Especial que adota, como
umas de suas diretrizes gerais, utilizar mecanismos que incentivam a 
participação efetiva da família no desenvolvimento global do aluno.

Unidades Escolares Valorizando a Presença da Família no Espaço Escolar
Imagens retiradas dos blogs das respectivas Unidades Escolares da 4
 CRE. Representam as ações integradoras ESCOLA/FAM
LIA de todas as nossas escolas.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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O importante, nessa proposta, é que a parceria se desenvol

verá na base dos
recursos e possibilidades pessoais da comunidade e não a partir das suas 
dificuldades e limitações. O papel social destas instituições, frente ao ato de 
educar, volta-se para a garantia de uma convivência social mais humana, mais 
harmoniosa e menos violenta, visando seres humanos capazes, atuantes e felizes, 
convivendo, de fato, numa sociedade mais justa e fraterna.

Quando os pais se envolvem na educação dos filhos, eles aprendem mais
. Declaração do Ministro Paulo Renato Souza. 

Parabéns a todas as Unidades Escolares que, com a união destas duas 
instituições, escola e família, ajudam a formar indivíduos mais íntegros e 
capazes de conviver em uma sociedade mais justa e feliz.

Ana Accioly é Professora da Rede Municipal

e Representante Rioeduca da 4
 Coordenadoria Regional de Educação

E-mail: anaaccioly@rioeduca.net

Twitter: @Ana_Accioly

[FOTO]
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4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Diante do insucesso de um aluno, a escola e a família passam a se cobrar: "Onde 
foi que vocês falharam?" A família questiona a escola por ser ela a responsável 
pelo ensino. A escola questiona a família pelo fato de que, se alguns conseguem 
aprender, o problema dos malsucedidos só pode vir de fora. Todos têm razão, mas 
ninguém está certo. Por outro lado, não basta as duas culparem a si mesmas, pois
uma professora ou uma mãe nem sempre encontrarão resposta ao se perguntar "Onde 
foi que eu falhei?".
Postado por 
Helena(bytroia) 10ª Cre
 em 31/01/2013 19:35
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sábado, 02/02/2013
<TÍTULO>
Semana de Capacitação - Professores de Espanhol - INSCRITOS

<TAGS>
Tags: 
capacitação, espanhol.

Atualização no Ensino de Língua Espanhola

Parceiro: Embaixada da Espanha

Dias: 6 e 7 de fevereiro
.
INSCRIÇÕES ENCERRADAS!!!

Curso Manhã
: dias 6 e 7 
- 
das 8h às 12h (total de 8 horas)

Tema: Metodologia criativa através das 4 habilidades comunicativas para as aulas
de espanhol/língua estrangeira

Palestrante: Cristina Albertos
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Curso Tarde: 
dias 6 e 7 - das 13h às 17h (total de 8 horas)

Tema: Integração das quatro habilidades comunicativas para elaboração de uma 
unidade didática

Palestrante: Juan Jose Sétien

Vagas: 40 Professores I de Espanhol, em cada Curso. 

Os Professores I de Espanhol só poderão participar de um Curso.

Local: Escola de Formação Paulo Freire ( Avenida Presidente Vargas, 1314 )

ATENÇÃO!!! Se houver excedentes ao n
mero de vagas disponíveis, estes serão comunicados imediatamente por email ou 
telefone, a fim de que possam escolher um outro curso. Portanto, se você não for
notificado(a) dentro das próximas 24 horas que se seguirem ao preenchimento do 
formulário, sua inscrição está automaticamente confirmada.

INSCRIÇÕES ENCERRADAS!!!

Ou clique na imagem abaixo, para acessar a planilha online:

[FOTO]

Organização de Inscrições: Equipe E/SUBTE/Rioeduca

Equipe responsável pelo evento: E/SUBE/CED

D
vidas sobre sua inscrição neste curso: contato@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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capacitação
(52)

<COMENTÁRIOS>

Capacitações só acrescentam. Todos deveriam fazer sempre pois é algo que vale a 
pena. Capacitação deveria ser constante na vida de todo professor.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 13/04/2013 23:37
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sábado, 02/02/2013
<TÍTULO>
Semana de Capacitação - Professores de Artes - Inscritos

<TAGS>
Tags: 
capacitação, artes.

P
blico-alvo:

Professores de Artes ( Artes Cênicas, Artes Visuais e M
sica).

Título do Curso: Conhecer as Ações do MAR e da Escola do Olhar
VAGAS ESGOTADAS!

Parceiro: MAR - Museu de Arte do Rio de Janeiro
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Dias 4 a 7 de fevereiro.

Horário: 14 h às 17 h.

Vagas: 60 vagas por dia para todas as CREs.

Local: Centro d!e Convenções SulAmérica ( Avenida Paulo de Frontin, 1)

CONFIRA SUA INSCRIÇÃO:

Clique no gráfico abaixo e acesse a planilha ou, se preferir, baixe-a em 
PDF
.

[FOTO]

Organização de Inscrições: Equipe E/SUBTE/Rioeduca

Equipe responsável pelo evento: E/SUBE/CED

D
vidas sobre sua inscrição neste curso: contato@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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capacitação
(52)

artes
(14)

<COMENTÁRIOS>

Olá!]
Fiz a inscrição para a capacitação de Artes e não recebi o email de confirmação.
Teremos outras capacitações?
Postado por 
Alessandra
 em 30/01/2013 15:04

Prezada Alessandra,
Boa tarde.
Não há email de confirmação, apenas para alguns professores que marcaram mais de
uma opção (FUNÇÃO DESATIVADA) e para os que ficarem excedentes. Se não for o seu
caso, você está automaticamente inscrita.
Postado por 
Lilian Ferreira
 em 30/01/2013 15:28

Haverá outros cursos de capacitação? Minha escola só me avisou hoje para fazer a
inscrição.
Postado por 
Regina Gonçalves
 em 01/02/2013 15:01

Gostaria muito de participar minha coordenadora mandou meu nome para a lista de 
participação, porém agora ao conferir a listagem final o meu nome não consta lá.
o que faço, entre em 2012 e ainda não fiz nenhuma capacitação.
Postado por 
Mabeli dos Santos Fernandes
 em 01/02/2013 16:58

Prezada Mabeli,

Seu nome não consta de nossos registros, nem mesmo de excedentes.
Não tínhamos uma listagem, mas sim um formulário online, para ser preenchido 
pelos professores.

Att, LF
Postado por 
Lilian Ferreira
 em 01/02/2013 17:18
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Peço que verifique outros cursos de Artes na Planilha Geral de opções. Quanto a 
este curso em especial, a inscrição ocorreu pelo Portal Rioeduca e os 
professores receberam a informação via email rioeduca na terça-feira.
Att,
LF
Postado por 
Lilian Ferreira
 em 01/02/2013 17:22

Capacitação é atualização. Boa capacitação a todos os colegas e bom Proveito.
Postado por 
Helena. (by troia) 10ª Cre
 em 01/02/2013 17:55

Este curso se refere ao de numero 36 ou 37 da agenda geral. Pois os mesmos tem 
locais diferentes.
Postado por 
Marcelino
 em 02/02/2013 15:07
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 29/01/2013
<TÍTULO>
Semana de Capacitação - de 4 a 7 de fevereiro

<TAGS>
Tags: 
capacitação.

Na Semana de 4 a 7 de fevereiro, nossos professores estarão envolvidos na Semana
de Capacitação

São, ao todo, 59 cursos oferecidos para a rede.

Verifique na planilha que segue o calendário completo dos cursos que serão 
oferecidos, bem como, seus procedimentos de inscrição.

Este ano a 
prata da casa
 estará à frente das formações nas disciplinas específicas, ou seja, professores
da própria rede irão compartilhar seus conhecimentos e trocar experiências com 
os colegas. Também serão utilizados recursos como os cadernos pedagógicos e a 
Educopédia 
 plataforma online colaborativa de aulas digitais.

As capacitações serão oferecidas nas próprias áreas de abrangência das 
Coordenadorias Regionais de Educação. Já os professores de 1
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, 2
 e 3
 ano terão a formação na escola.

Clique na Imagem e Faça o Download do Calendário em PDF:

[FOTO]

Ou se preferir, clique aqui e abra o link

O objetivo da Semana de Capacitação é promover a atualização curricular e 
investir na formação dos professores. É uma ótima oportunidade para trocar 
experiências e conhecimentos com outros professores.

A Semana de Capacitação é uma ação conjunta da 
Escola de Formação do Professor Carioca 
 Paulo Freire 
e do Gabinete da Secretaria Municipal de Educação.

Portal

Twitter

Email: epfsme@rioeduca.net

ATENÇ
O!!! O Portal Rioeduca não é responsável pelo quantitativo de vagas oferecidas, 
sendo apenas parceiro na ação. Apenas três das 59 inscrições foram realizadas 
através do Portal Rioeduca:

Capacitação - Professores de Espanhol -
Atualização no Ensino de Língua Espanhola
(VAGAS ESGOTADAS)

Capacitação - Professores de Artes -
Conhecer as Ações do MAR e da Escola do Olhar

(VAGAS ESGOTADAS)

Capacitação - IHA -
Curso de Educação Inclusiva: Direito à Diversidade

(VAGAS ESGOTADAS)

(MAIS INFORMAÇÕES SOBRE VAGAS E INSCRIÇÕES DIRETAMENTE COM IHA)

INFORMAÇÕES SOBRE OUTROS CURSOS, INCLUINDO 
EDUCAÇÃO FÍSICA
, SOLICITAMOS ENTRAR EM CONTATO COM A 
ESCOLA DE FORMAÇÃO DO PROFESSOR CARIOCA PAULO FREIRE
 ATRAVÉS DOS CAMINHOS SUPRACITADOS OU DOS TELEFONES:
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(21) 2253 4387 ou (21) 2253 0312

[FOTO]
tweet

capacitação
(52)

<COMENTÁRIOS>

A Palestra Educação Física "O Currículo Básico de Educação Física" não encontro 
link para inscrição. Onde encontrar? Obrigada
Postado por 
Anna Lucia V de Almeida
 em 04/02/2013 08:58

A semana de capacitação foi enriquecedora. Muito conhecimento foi repassado e 
compartilhado. Todos os participantes elogiaram bastante
Postado por 
Helena(by troia)
 em 14/04/2013 13:50
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 21/02/2013
<TÍTULO>
E-mail Rioeduca para Alunos

<TAGS>
Tags: 
protagonismojuvenil.

Você, que é aluno da Rede Municipal e ainda não sabe como acessar o seu e-mail 
Rioeduca.net, leia as dicas e saiba como proceder.

Todos os alunos da rede já possuem e-mail 
@rioeduca.net
. Se você, aluno, ainda não sabe o seu, leia com atenção as instruções abaixo, 
descubra e habilite sua conta. 

No sistema de divulgação de e-mails (
http://www.rioeduca.net/programasAcoes.php?id=34
), basta colocar o código do SCA (o código da matrícula).

Este código é facilmente encontrado no boletim do aluno.

Para habilitar o seu e-mail Rioeduca, acesse o site: 
www.rioeduca.net
, clique em 
E-MAIL RIOEDUCA.NET
 (ícone do lado direito superior da página principal, na barra em AZUL), 
complete o seu e-mail , digite a senha e pressione o botão 
Entrar
.

Para o acesso da conta, a senha inicial também é o código da matrícula.

Aluno, abrace mais essa ideia virtual e navegue com a Educação Carioca!

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal

e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail:
 mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
tweet
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protagonismojuvenil
(73)

<COMENTÁRIOS>

Muito bom estarem sempre lembrando os passos do email do rioeduca a serem dados 
pelos alunos que esqueceram e os novos da rede! Parabéns Maria Delfina pela 
matéria!
Postado por 
Helena (by troia)
 em 23/02/2013 17:32
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 08/02/2013
<TÍTULO>
Educação em Sintonia

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, evento, feira de ciências, formação profissional.

Página 4104



RIOEDUCA 2
Harmonia, reciprocidade, entendimento e parceria são algumas das características
que marcam o bom relacionamento entre os diretores da Escola e do Colégio 
Professor Vieira Fazenda.

[FOTO]

Vivemos, neste finalzinho de janeiro de 2013, a transição entre as férias 
escolares e o período de acolhimento dos professores e alunos da Rede Municipal 
de Educação do Rio de Janeiro.

O início de mais um ano letivo está previsto para acontecer já no dia 1
 de fevereiro, com a apresentação de todos os professores. As aulas começarão no
dia 18 de fevereiro, mas aproveito esta reticência temporal para falar um pouco 
sobre a Escola Municipal Professor Vieira Fazenda, uma das unidades escolares 
localizadas na Barra de Guaratiba, região litor
nea da Zona Oeste da nossa cidade.

A Escola Vieira Fazenda funciona em três turnos. Na parte da manhã e à tarde, o 
prédio é ocupado pela Rede Municipal de Educação. 
 noite, no terceiro turno, é a vez do Estado, com o prédio escolar recebendo 
turmas do Ensino Médio.

As salas são pequenas, mas muito acolhedoras. O prédio escolar ocupa 
dependências de uma antiga garagem pertencente ao Exército. A escola está 
localizada no início da paradisíaca Praia da Restinga da Marambaia, nas 
proximidades da Ilha de Guaratiba.

Pela documentação que foi preservada, trata-se de uma escola bastante antiga. As
listagens com a composição de turmas e relação de alunos nos remetem ao ano de 
1949.

Tanto o diretor do 1
 e 2
 turnos, professor Anderson Luís José da Silva, quanto o seu diretor adjunto, 
professor Antonio Carlos Batista Suzano, como também o diretor da noite, 
professor Antonio Carlos Tavares, possuem licenciatura em História. São, também,
pesquisadores interessados no desvendamento de fatos relacionados à História da 
região de Guaratiba e, em especial, sobre as origens da Escola Vieira Fazenda e 
a biografia do seu patrono.

[FOTO]

Pelas informações que já foram apuradas, a escola, que em 1949, pertencia ao 14
 Distrito Educacional do Departamento de Educação Primária da Prefeitura do 
Distrito Federal, era conhecida apenas pela sua designação 19.14. Somente mais 
tarde, passou a homenagear o médico José Vieira Fazenda, muito conhecido pelos 
trabalhos de benemerência na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro e pela
sua atuação como cronista, autor das famosas 
Antiqualhas e Memórias do Rio de Janeiro
.

Parece ser definitiva a versão de que a escola era bastante antiga. Talvez já 
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existisse em finais do século XIX ou princípios do século XX, quando, pelas 
informaçõe

s orais já apuradas, o prédio desabou após chuvas torrenciais, passando ocupar 
as instalações atuais, da antiga garagem do quartel.

Se, no diurno, é uma escola municipal, à noite passa a denominar-se Colégio 
Estadual Professor Vieira Fazenda.

O trabalho parceiro e sintonizado tem sequência também no 3
 turno. Afinal, o diretor da escola municipal é professor de História na parte 
da noite, assim como o gestor do colégio é professor de História da mesma 
escola, enquanto funciona sob a responsabilidade municipal.

Harmonia, aproximação, compartilhamento, correspondência de interesses coletivos
e até planejamento de atividades conjuntas são alguns dos pontos que merecem 
citação e aplausos, quando falamos da Escola Municipal ou do Colégio Professor 
Vieira Fazenda.

Recebendo o representante do Rioeduca na 10
 CRE, em reunião realizada no dia 17 de janeiro de 2013, o diretor Anderson, o 
diretor adjunto Antonio Carlos e a coordenadora pedagógica Suzana Huguenin 
falaram sobre o excelente entendimento entre as direções da escola municipal e 
do colégio estadual, citando em particular a Feira de Informação Profissional.

A 
FIP
, como foi batizada a feira, teve como principal objetivo transmitir aos alunos,
tanto da escola como do colégio, as informações essenciais sobre o ensino 
técnico.

De acordo com o texto de Ana Paula Verly, do sitewww.conexaoaluno.rj.gov.br , a 
FIP
 tornou possível o contato dos alunos, ainda adolescentes, com um universo 
variado de profissões.

A 1
 Feira de Informação Profissional teve como subtítulo temático: 
Seu futuro está na escola
, proporcionando aos estudantes possibilidade de conversarem com representantes 
de instituições de educação técnica e de orientação vocacional da região.

O diretor Anderson Luís José da Silva, da E.M. Professor Vieira Fazenda, listou 
algumas das instituições presentes na 1
 FIP, destacando: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC); Escola 
Técnica do Rio de Janeiro (Eterj), Colégio Técnico da Universidade Rural (CTUR),
Faetec (unidade Santa Cruz), C. E. Erich Walter Heine, Centro Interescolar 
Estadual Miécimo da Silva, Projeto Rio Criança Cidadã (PRCC), Escola de Sargento
de Logística do Exército (EsLog), Escola de M
sica Villa-Lobos (unidade Paracambi), entre outras.

De acordo com o diretor adjunto, professor Antonio Carlos Batista Suzano, 
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durante a FIP cada sala de aula abrigou uma das escolas técnicas presentes. O 
anfiteatro da escola foi usado pela equipe de orientação vocacional, constituída
por psicólogos, onde os alunos puderam esclarecer suas d
vidas sobre o mercado de trabalho e exigências para a capacitação técnica.

Para a professora Suzana Huguenin, coordenadora pedagógica da E.M. Vieira 
Fazenda, a avaliação foi bastante positiva, não apenas pelos gestores, como 
também pelos professores, pais, responsáveis e pelos próprios alunos.

Suzana lembrou também que a Feira cumpriu o papel fundamental de mostrar aos 
jovens e adolescentes da Barra de Guaratiba as in
meras possibilidades profissionais futuras, relembrando que até há pouco tempo 
muitos deles contavam com a expectativa de se tornarem pescadores, coletores de 
ostras, mariscos ou caranguejos ou vendedores de plantas ornamentais da região.

[FOTO]

Ainda segundo Ana Paula Verly, no texto acima citado, o ideal da FIP é 
criar um sonho, fazendo com que os alunos pensem em uma profissão, senão ficam 
sem objetivo
. Muitos chegam ao Ensino Médio, com 17 e 18 anos, mas ainda imaturos. O 
objetivo 
 acrescenta Ana Paula 
 é começar o trabalho ainda no 5
 ano e ir preparando os alunos até que cheguem ao Ensino Médio.

Se o entusiasmo foi contagiante, segundo depoimento dos gestores da escola 
municipal, o mesmo também aconteceu em relação do diretor do colégio.

[FOTO]

Conforme publicado no site www.conexaoaluno.rj.gov.br, o diretor Antonio Carlos 
Tavares, do Colégio Professor Vieira Fazenda, mostrou-se profissionalmente 
realizado com os ótimos resultados da FIP. Antonio Carlos classificou como 
sensacional, as equipes participantes da Feira, citando, por exemplo, as 
experiências práticas desenvolvidas por uma professora do Colégio Miécimo, 
ensinando aos alunos como preparar um xampu de maracujá. Além da participação do
Colégio Estadual Erich Walter Heine, localizado no bairro de Santa Cruz, que 
oferece ensino profissionalizante em parceria com a Companhia Sider
rgica do Atl
ntico.

Os ótimos resultados da 1
 Feira de Informação Profissional, que aconteceu no dia 18 de outubro de 2012, 
nas instalações da Escola Municipal Professor Vieira Fazenda mostram que é 
possível, sim, o bom entendimento, a parceria e a sintonia de propósitos, entre 
gestores, professores, funcionários e alunos de unidades escolares que funcionam
simultaneamente, em horários diferenciados, sob a responsabilidade 
administrativa do Município ou do Estado.

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

O entusiasmo de todos é muito gratificante e, para 2013, já se pretende a 
realização ampliada da 2
 Feira de Informação Profissional da Escola Municipal e do Colégio Estadual 
Professor Vieira Fazenda.

 Sinvaldo do Nascimento Souza, professor representante do Rioeduca na 10
 CRE

 E-mail: sinvaldosouza@rioeduca.net

 Twitter: @SinvaldoNSouza

 Facebook: SinvaldoSouza

[FOTO]
tweet
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10ªcre
(292)

evento
(29)

feira de ciências
(1)

formação profissional
(1)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns Escola Municipal e do Colégio Estadual Professor Vieira Fazenda !Anos 
de alegrias, desafios, realizações e aprimoramento.Uma ótima equipe que constrói
uma história de sucesso.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 08/02/2013 10:21

Parabéns pelo excelente texto, amigo Sinvaldo. E, obrigado por sempre estar 
apoiando e divulgando o trabalho desenvolvido por nossas escolas.
Postado por 
Antonio Suzano
 em 08/02/2013 18:07

Fico muito feliz quando vejo um trabalho de qualidade como este realizado com 
tanto carinho. Parabéns Equipe!Parabéns Sinvaldo pela excelente postagem.
Postado por 
Angelina Rodrigues
 em 09/02/2013 13:17

Parabéns, Sinvaldo! Excelente trabalho! Parabéns e muito sucesso a todos da 
Equipe da E. M. Vieira Fazenda! Gostaria de ressaltar que o Alexandre Machado 
estudou nesta escola em sua infância e hoje dá aulas de Inglês e no Acelera 3 na
E. M. 10.19.047 Joaquim da Silva Gomes.
Postado por 
Erika Ferraz Ueoka Machado dos Santos
 em 21/02/2013 16:32
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Segunda-feira, 04/02/2013
<TÍTULO>
Rio de Leitores...

     APAGUE ESTA LINHA E DIGITE SEU TEXTO

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 04/02/2013
<TÍTULO>
Blog Literatura
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<TAGS>
Tags: 
riodeleitores, saladeleitura.

[FOTO]

[FOTO]
tweet

riodeleitores
(165)

saladeleitura
(10)

<COMENTÁRIOS>

Apreciei o blog sem moderação. Blog de primeira linha com dicas importantes. 
Parabéns!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 05/05/2013 16:16
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Segunda-feira, 04/02/2013
<TÍTULO>
Rotina: Aliada ou Inimiga?

<TAGS>
Tags: 
6ªcre.
A Escola Municipal Ana Maria Cristina Marques Ribeiro encontrou no planejamento 
uma forma de dar segurança aos professores e demonstrar toda a organização que 
envolve o bom profissional, transformando, assim, a rotina escolar em sua 
aliada.

Muitas pessoas se queixam da rotina do dia a dia dizendo que é
a mesma coisa e que nada muda, certo? Saiba que repetir os mesmos comportamentos
todos os dias é algo positivo na vida das pessoas, inclusive das crianças. É a 
repetição de tarefas diárias que faz com
 que o organismo funcione adequadamente, evita o estresse e, ainda, a ansiedade 
e faz com que cada indivíduo se torne mais seguro.

A psicóloga 
Graziela Vanni 

diz que a rotina funciona como uma b
ssola, indicando o rumo
que cada um deve seguir. 

Ter uma rotina é a
 melhor forma de tornar a vida de um ser humano mais tranquila. Para 
introduzi-la no dia a dia, é preciso que haja uma
organização de tudo que deve ser feito no dia, na semana e, até mesmo, no
ano; assim, aos poucos, a pessoa vai se condicionar a utilizar melhor o tempo

.
[VÍDEO]

A falta de rotina leva o corpo a um alto estresse e a presença dela faz o ser 
humano sentir-se seguro. 

Uma pessoa sem rotina e organização não prioriza o que é de fato importante, 
perde um tempo que às vezes lhe seria 
til
 e perde o foco. Acaba sendo ruim para a vida dela e até para quem convive junto

, afirma 
Gabriela Vanni

.

Contudo, vale ressaltar que deve haver um limite para tudo. Não se deve 
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confundir rotina com acomodação. Há um risco de a
pessoa ficar estagnada e não conseguir ir além. O ideal é que sempre faça um 
balanço da própria vida e avalie o que de novo pode ser feito. Além disso, uma 
pessoa extremamente rotineira não sabe lidar com os imprevistos da vida. Quando 
estes aparecem, elas se perdem e ficam ansiosas não dando mais conta de nada. 
Entenda que dentro da rotina existem imprevistos
, finaliza a especialista.

[FOTO]

Prever, passo a passo, as tarefas a desempenhar dentro e fora da classe ajuda a 
obter
 os resultados esperados. Preparar cada aula, organizar o material didático, 
levantar diferentes recursos para ensinar um conte
do e cuidar da ambientação da sala, sem abrir mão da formação continuada, não é 
uma tarefa fácil, mas é possível. Orquestrar todas com maestria é a chave para 
atingir os objetivos.

O professor fica muito mais tranquilo quando se organiza, pois é capaz de 
dominar os compromissos. Mas toda essa organização não tem nada a ver com 
burocracia ou com repetição automática de ações, como na m
sica de Chico Buarque de Holanda 
Todo dia ela faz tudo sempre igual

, lembra? Isso, na verdade, não acontece. Quantas vezes você preparou uma 
atividade e a pergunta de um aluno mudou o rumo
 da discussão e da sua aula? Fatos como esse são muito positivos. 
Só improvisa bem quem prevê suas ações

, avisa 
Gisela Wajskop

, mestre em educação e diretora do Instituto Singularidades em São Paulo.

[FOTO]

[FOTO]

Para iniciar este processo de planejamento
 é necessário ter um jeito próprio de se organizar. Não existe certo ou errado 
quando se fala de rotina profissional. Cada professor precisa descobrir as 
ferramentas que melhor se encaixam ao seu estilo de trabalho. Pode ser um bloco 
do tipo agenda, um caderno tradicional ou um arquivo de computador.

Planejar com antecedência é o segundo passo. Separar o material didático 
previsto para ser usado na semana seguinte e reservar um dia para rever o 
roteiro de atividades é sempre bom para garantir que nenhum detalhe seja 
esquecido.

Reservar um espaço para estudar é fundamental para manter-se atualizado, tanto 
em relação aos conte
dos quanto à prática de sala de aula. O professor pode fazer um mestrado, uma 
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especialização ou apenas estabelecer uma rotina de estudo em casa. O que vale é 
crescer sempre!

A troca de ideias na escola não pode ficar de fora dessa rotina. As reuniões com
os colegas, a coordenação pedagógica e a direção são fundamentais para revisar o
planejamento e encaminhar as questões relevantes.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

A organização do tempo precisa ensejar alternativas diversas e, frequentemente, 
simult
neas de atividades mais ou menos movimentadas, individuais ou grupais, que 
exijam maior ou menor grau de concentração da atenção; determinar a hora do 
repouso, da alimentação, da higiene, a hora do brinquedo, da recreação, do jogo 
e do trabalho sério.

Outro fator importante é contar aos alunos o que será feito ao longo do dia. 
Primeiro, porque ficam mais confortáveis, sem aquela euforia de 
O que será que vem agora?
. 

Depois, porque faz com que saiam da postura passiva de quem está sempre 
aguardando um comando.

Outras dicas são de extrema relev
ncia para tornar a rotina uma aliada. Definir exatamente as tarefas é uma delas.
Outra ação a ser realizada é prever atividades extras. Afinal, nem tudo sai 
conforme o previsto, certo? Portanto, ter na manga algumas tarefas capazes de 
envolver a turma é sempre bom. Pense nisso!

Encerrar o dia informando o que será realizado no dia seguinte é uma ótima 
estratégia, porque gera uma expectativa positiva e permite aos alunos se 
prepararem melhor ao compreender a continuidade no processo educativo.

[FOTO]

[FOTO]

Para 
uma aula de qualidade, antes, o professor tem que se planejar, pois ninguém é 
bom o suficiente para improvisar tudo. É preciso planejar-se bem antes, levando 
em conta todos os prós e os contras para realização de tal
atividade.

[FOTO]

[FOTO]
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tweet

6ªcre
(247)

<COMENTÁRIOS>

A Rotina é para mim uma seqüência de atividades que visam a organização do 
tempo, de qualquer pessoa.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 04/02/2013 19:08
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 01/03/2013
<TÍTULO>
É Preciso Formar Para Transformar!

<TAGS>
Tags: 
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5ªcre, educopedia, rioeduca.
Mundo Globalizado, Hiperconectado em Constante Transformação, Submersos em 
Desafios
, esse foi o tema que a equipe de capacitação da E/SubTE Itinerante apresentou 
no 1
 encontro com diretores de escolas das dez Coordenadorias Regionais de Educação 
da cidade do Rio de Janeiro.

[FOTO]

[FOTO]

[VÍDEO]

No mês de fevereiro, a subsecretaria
iniciou a semana de capacitação para professores: a Formação para Transformação.
Essas capacitações aconteceram em locais diferenciados para professores de todos
os segmentos e anos, professores de Salas de Leitura Pólo, professores de 
Educação Infantil e coordenadores pedagógicos.

Educoteca, Asas de Papel e Grandes Obras, Caixa Mágica e Ciranda Infantil, Pé de
Vento 1 e Pé de Vento 2, além do uso da Educopédia na sala de aula farão parte, 
ao longo do ano, de outras capacitações direcionadas aos professores.

[FOTO]

[FOTO]

São recursos
encontrados na Educopédia:

Os articuladores da SubTE são 11 Educopedistas que atuam em cada CRE, divulgando
e dando suporte aos programas desta subsecretaria. O trabalho é baseado em 
visitas às escolas de baixo IDEB, na promoção de capacitações de acordo com a 
demanda da CRE e sob a coordenação do trabalho dos Embaixadores da SubTe. 

A professora Elaine Oliveira é a Articuladora na 5
 CRE.

[FOTO]

[FOTO]

O Portal Rioeduca também disponibiliza 
Recursos Pedagógicos

 da Rede Municipal, como os Cadernos Pedagógicos 
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 vídeos, Cadernos de FÉRIAS 
 vídeos, Nenhuma Criança a Menos - Coleção completa,
 e outros, inclusive links para as redes sociais Facebook, Twitter e Orkut.

[FOTO]

com alguns integrantes da equipe SubTE no dia 23 de janeiro, durante o 1
 Encontro com diretores da 5
CRE.

[FOTO]

[FOTO]

Escolas e professores, participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos que impactaram a 
aprendizagem de seus alunos.

[FOTO]

5ªcre
(268)
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<COMENTÁRIOS>

 Há sempre algo surpreendente, diferente no que dizem, nas relações que 
estabelecem, na sua forma de olhar, na forma de comunicar-se, de agir. E eles, 
numa sociedade cada vez mais complexa e virtual, se tornarão referências 
necessárias.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 04/03/2013 02:00
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 08/03/2013
<TÍTULO>
Mulher... Característica: Sensibilidade

<TAGS>
Tags: 
5ªcre.
Ser sensível é uma das características naturais da mulher no lar, no trabalho, 
na escola,
na 
política.
Acostumei-me a ver associada a mim a sensibilidade e se esta tem um lado meio 
dramático e sofrido, tem também sua face positiva. Leio bem nas entrelinhas. 
Gosto de carinho. Perdoo com facilidade. Vejo o mundo ao meu redor com mais 
toler
ncia e recebo o bem que me fazem com alegria, fazendo questão de dizer ao 
benfeitor. Meus sentidos são mais alertas. Os cinco: tato, paladar, olfato, 
audição e visão. Juntos eles me trazem o mundo. Juntos eu os recebo com o sexto 
sentido, aquele que mora em minha alma e que me faz viver com intensidade as 
boas coisas da vida. Todas elas
!

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

5ªcre
(268)

<COMENTÁRIOS>

Gostaria de desejar Feliz dia das mulheres para todas as guerreiras que atuam no
sistema de educação todos os dias no estado do Rio de Janeiro. Mestres, 
professoras que merecem todo o nosso repeito e admiração.
Aproveitem esse dia.
Postado por 
Criar um facebook
 em 08/03/2013 17:23
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“Eu sou aquela mulher que fez a escalada da montanha da vida, removendo pedras e
plantando flores.” Cora Coralina

Postado por 
Helena (by troia)
 em 09/03/2013 12:00
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 05/02/2013
<TÍTULO>
Centenários que Merecem ser Lembrados

Em 2013, serão comemorados os centenários de várias personalidades das mais 
diversas áreas: m
sica, literatura, esporte. 

É impossível imaginar esses homens, se vivos, aos cem anos. Nem devemos. Não 
lhes cairia bem.
 (Ruy Castro).

Vinicius de Moraes, Rubem Braga, Jamelão, Dona Zica, Leônidas da Silva. 

Essas são apenas algumas das personalidades que comemorariam 100 anos de 
nascimento em 2013. Vamos lembrar, a seguir, um pouco da trajetória dessas 
pessoas tão importantes para a cultura brasileira.

Vinicius de Moraes

[FOTO]

Marcus Vinícius de Mello Moraes nasceu no Rio de Janeiro, no dia 19 de outubro 
de 1913. Diplomata, dramaturgo, jornalista, poeta e compositor brasileiro.

Também conhecido como 
poetinha
, apelido carinhosamente dado por Tom Jobim, um dos seus principais parceiros 
musicais. 

Entre suas m
sicas mais famosas, destacam-se: 
Garota de Ipanema
, 
Gente Humilde
, 
Aquarela
, 
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A Casa
, 
Arrastão
, 
A Rosa de Hiroshima
, 
Berimbau
, 
A Tonga da Mironga do Kaburetê
, 
Canto de Ossanha
, 
Insensatez
, 
Eu Sei Que Vou Te Amar
 e 
Chega de Saudade
.

Faleceu no dia 9 de julho de 1980, no Rio de Janeiro.

Rubem Braga

[FOTO]

Nasceu em Cachoeiro do Itapemirim (ES), no dia 12 de janeiro de 1913. Famoso 
cronista, poeta e jornalista. Fez diversas viagens ao exterior, onde desempenhou
função diplomática em Rabat, a capital do Marrocos, atuando também como 
correspondente de jornais brasileiros. Entre suas principais crônicas 
destacam-se: 
O Conde e o Passarinho
, 
O Morro do Isolamento
, 
100 Crônicas Escolhidas
, 
Ai de ti, Copacabana
, 
Crônicas de Guerra - Com a FEB na Itália
, 
Crônicas do Espírito Santo, 1984 (Coleção Letras Capixabas)
, 
As Boas Coisas da Vida
, e 
O Verão e as Mulheres
.

Faleceu no dia 19 de dezembro de 1990, no Rio de Janeiro. 
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Jamelão

[FOTO]

José Bispo Clementino dos Santos, mais conhecido como Jamelão, nasceu no Rio de 
Janeiro, no dia 12 de maio de 1913. Tradicional intérprete de sambas-enredos da 
Mangueira. Entre seus sucessos, estão: 
Fechei a Porta
 (Sebastião Motta/ Ferreira dos Santos), 
Leviana
 (Zé Kéti), 
Folha Morta
 (Ary Barroso), 
Não Põe a Mão
 (P.S. Mutt/ A. Canegal/ B. Moreira), 
Matriz ou Filial
 (L
cio Cardim), 
Exaltação à Mangueira
 (Enéas Brites/ Aluisio da Costa), 
Eu Agora Sou Feliz
 (com Mestre Gato), 
O Samba É Bom Assim
 (Norival Reis/ Helio Nascimento) e 
Quem Samba Fica
 (com Tião Motorista). Em janeiro de 2001, Jamelão recebeu a medalha da Ordem do
Mérito Cultural, entregue pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso.

Faleceu no dia 14 de junho de 2008, no Rio de Janeiro.

Dona Zica

[FOTO]

Euzébia Silva do Nascimento, a Dona Zica, nasceu no Rio de Janeiro, no dia 6 de 
fevereiro de 1913. Foi sambista da velha guarda da Estação Primeira de Mangueira
e a 
ltima mulher de Cartola. Grande símbolo do carnaval carioca. Figura inesquecível
na história da nossa m
sica, sendo bastante amiga de Dona Neuma, outra grande personalidade da 
Mangueira. 

Dona Zica morreu no dia 22 de janeiro de 2003, no Rio de Janeiro, aos 89 anos, 
de problemas cardiovasculares. 

Leônidas da Silva, o 
Diamante Negro
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[FOTO]

Leônidas da Silva, mais conhecido como 
Diamante Negro
, nasceu no Rio de Janeiro, no dia 6 de setembro de 1913. Foi considerado um dos
mais importantes jogadores de futebol brasileiro da primeira metade do século 
XX. Tetracampeão carioca pelo Botafogo, em 1935, primeiro campeonato oficial, no
regime profissional, e pentacampeão paulista pelo São Paulo. Leônidas recebeu o 
crédito por ter inventado o célebre gol de bicicleta. Ele mesmo se 
autoproclamava o inventor da jogada. Conhecido também como 
Homem-Borracha
, Leônidas da Silva começou sua carreira em 1923 no infantil do São Cristóvão. 
Foi cinco vezes Campeão Paulista, tornando-se um dos maiores ídolos da história 
do Tricolor, sendo homenageado no museu do clube com uma réplica de uma 
bicicleta que executou. 

Faleceu no dia 24 de janeiro de 2004, em Cotia, estado de São Paulo.

Para mostrar que o Brasil tem memória, que tal aproveitar um desses centenários

e organizar um projeto de trabalho? 

É uma boa oportunidade para apresentar às novas gerações personalidades da 
cultura brasileira. Você também pode pesquisar outros centenários e trabalhar em
sala de aula. Lembre-se de envolver outras disciplinas em sua proposta, 
promovendo a interdisciplinaridade. 

Luciana Bessa é professora da Rede Municipal e colaboradora do Blog de 
Professores

lucianabessa@rioeduca.net

Blog do Professor

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Centenários de valor! Estes estão sempre em nossas memórias e livros, apostilas,
textos escolares. pessoas que merecem ser lembradas...Fatos que não devem ser 
esquecidos.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 05/02/2013 12:00

Muito bom para pensarmos em projetos a serem desenvolvidos na escola. Parabéns!
Postado por 
Neilda
 em 05/02/2013 13:19

Excelente iniciativa em escrever esse artigo. Gostei!
Postado por 
Alessandra
 em 05/02/2013 17:45

Muito boa publicação, inclusive viabilizando atividades e projetos com estas 
grandes personalidaes! Parabéns Luciana.
Postado por 
Taís Ferraz Duarte
 em 05/02/2013 18:50

Será riquíssimo,a contribuição desses grandes mestres, para a realização do 
projeto na U.E.Falar de Vinicius,é saudar o amor!!!
Postado por 
Elisabeth Rodrigues Barros
 em 06/02/2013 18:34
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 18/02/2013
<TÍTULO>
Acolhimento na Educação Infantil
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<TAGS>
Tags: 
1ªcre.

No dia 5 de fevereiro, as instituições da rede municipal de Educação do Rio de 
Janeiro que atendem a Educação Infantil abriram suas portas para receberem as 
crianças. O planejamento para estes dias é realizado com carinho e de forma 
criteriosa para que as famílias recebam um acolhimento de excelência.

Abraço Completo a Toda a Família

[FOTO]

O inicio do ano letivo é um marco na vida de todos os alunos, principalmente 
para os que são tão pequeninos, que ainda estão aprendendo a andar e a falar. 
Esse primeiro momento com a instituição se torna essencial para o sucesso da 
criança e da família no decorrer de todo processo escolar.

[FOTO]

Imagine como é para a pequena criança deixar o aconchego do colo da mãe, o 
berço, o ambiente e as pessoas que já conhece para permanecer em um espaço 
completamente diferente, cheio de crianças e adultos que nunca viu? Quem são as 
pessoas que lhe oferecem colo, brinquedos e os 
distancia
 do abraço materno?

[FOTO]

Acolher significa estar apto a dar e receber afeto, procurando resgatar em si e 
nos outros as melhores possibilidades de encontro e de relacionamento... 
Significa a possibilidade de se colocar no lugar do outro, estabelecendo 
relações de cooperação, solidariedade, cumplicidade e apoio.

(Abraço Completo à Inf
ncia)

É por este motivo que o acolhimento é mais que uma simples adaptação. Na nossa 
rede, a Gerência de Educação Infantil determina que as horas que a criança 
permanece na instituição aumentem gradualmente, respeitando o ritmo e 
sensibilidade de cada menino ou menina.

[FOTO]

Nas instituições de Educação Infantil, os pais são convidados a permanecer os 
primeiros dias com seus filhos. Deste modo, têm a oportunidade de conhecer o 
trabalho pedagógico realizado e adquirir confiança nas educadoras. Nesses 
momentos, há rodas de conversa, atividades entre pais e filhos, brincadeiras e 
produções de arte. Assim, aos pouquinhos, família e creche vão estabelecendo 
laços de confiança, e as crianças brincam e aprendem mais por se sentirem amadas
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e seguras.

O Berçário da Ladeira

[FOTO]

Na Creche Municipal Ladeira dos Funcionários, no bairro do Caju, as diretoras 
Teresa, Fabiane e toda equipe receberam os pequeninos com todo carinho. A 
diretora adjunta percebeu que os pais das crianças do berçário se sentiram 
tranquilos e mais seguros ao saberem que poderiam ficar na sala com seus bebês. 
Fabiane afirma que o segredo do sucesso do acolhimento é conquistar a confiança 
dos pais e das crianças. Assim, a ansiedade de todos é amenizada logo nos 
primeiros dias de convivência.

[FOTO]

Para a diretora, acolher os bebês, reconhecer seus sentimentos e fortalecê-los 
emocionalmente são ações que devem ser realizadas de forma delicada por cada 
educador. E ela garante que a equipe da 
Creche Municipal Ladeira dos Funcionários 
está preparada para abraçar não só os bebês, mas toda a família.

Família e Creche - Um Laço, Um Abraço

Sabemos que os primeiros dias da criança na Crehe ou 
EDI 
não são fáceis, pois ela está se deparando com muitas novidades. No entanto, 
gerências, gestores e educadores estão comprometidos em dar às famílias todo o 
apoio necessário. 2013 será um ano muito especial para cada criança matriculada 
em nossa rede: haverá muitas brincadeiras, contação de histórias, livrinhos que 
encantam, divertem e ensinam. Além disso, um ambiente letrado fará parte dos 
espaços da meninada, onde os alunos aprenderão de forma serena, alegre e também 
l
dica.

As famílias contarão com todo o apoio na 
Escola de Pais
 realizada em um sábado de cada mês, e que já consta no 
Calendário Escolar da Educação Infantil
. Portanto, papai, mamãe, vovó e vovô sintam-se acolhidos e bem-vindos em nossas
creches, EDIs e escolas. 

Nosso compromisso com vocês é escrever uma belíssima história, na qual, 
aprendemos e ensinamos, sonhamos e realizamos. Com essa união é possível 
semearmos amor, esperança, solidariedade e cooperação.

Veja 
AQUI
 o Calendário para a Educação Infantil.

Clique na imagem abaixo e conheça mais os 
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Recursos Pedagógicos
 da nossa rede:

[FOTO]

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o 
representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e
 participe. *

Rute Albanita

Professora e Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

     ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: @Rute_Albanita

[FOTO]
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1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Iniciar, recomeçar...Tudo o que for preciso para tudo dar certo ou chegar perto 
do que seria correto. Parabéns a todas unidades da Rede fizeram do acolhimento 
dos nossos pequenos momentos de carinho e responsabilidade com um misto de 
alegria.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 18/02/2013 01:14

O acolher é inclusão no sentido mais profundo de respeito ao outro que chega, 
trazendo muitas vezes insegurança, desafios, necessidades de romper 
provisoriamente laços, jeito de ser e de viver. É confortável chegar e 
perceber-se acolhido, receber gestos de simpatia, de carinho, de envolvimento, 
de compreensão e de aceitação.Parabéns pela matéria!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 18/02/2013 08:16

Com a oportunidade de conhecer o Acolhimento na Educação Infantil, os pais ficam
mais tranquilos e podem assim transmitir mais segurança aos seus pequenos! 
Parabéns pela postagem, Rute!
Postado por 
Neilda
 em 18/02/2013 08:21

Acolher é um ato de amor! Parabéns pela matéria
Postado por 
Elizete Baizano
 em 18/02/2013 08:21

A adaptação pode ser entendida como o esforço que a criança realiza para ficar, 
e bem, no espaço coletivo, povoado de pessoas grandes e pequenas desconhecidas. 
Onde as relações, regras e limites são diferentes daqueles do espaço doméstico a
que ela está acostumada. Há de fato um grande esforço por parte da criança que 
chega e que está conhecendo o ambiente da instituição, mas ao contrário do que o
termo sugere não depende exclusivamente dela adaptar-se ou não à nova situação. 
Depende também da forma como é acolhida.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 18/02/2013 13:15

Parabéns pela matéria, Rute Albanita e parabéns também a todas as nossas 
Unidades Escolares que souberam acolher tão bem nossas crianças. Orgulho de 
todos vocês!
Postado por 
José Luiz
 em 18/02/2013 15:41
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É o momento do carinho, afago e proteção, do pegar no colo e dizer fica 
tranquilo a tia está aqui.nParabéns a todos os educadores que contribuem para o 
desenvolvimento dos nossos pequeninos
Postado por 
Robson Souza
 em 18/02/2013 21:16

O acolhimento realmente é muito importante para que a criança se adapte com 
qualidade à educação.
Postado por 
Lilia Martins
 em 19/02/2013 07:51

Reconhecer e entender a importância deste momento se faz necessário para o 
início de uma relação sólida, segura e intensa da escola com a família. Parabéns
pela matéria!!!!!!
Postado por 
Fabiane Nogueira
 em 19/02/2013 10:57

Concordo com toda a matéria. Vimos fotos de alguma creche, porém todos da Rede 
que estão nestas Escolas de EI (incluindo as pé escolas, EDIS E CRECHES) fazem 
há muito tempo tudo isso. Tanto que criamos um vínculo nunca desmanchados com os
alunos, pois até quando chegam ao Ensino Médio eles e as famílias visitam os 
primeiros espaços de Educação onde passaram. Parabéns a todos nós, pais, alunos,
professores.
Postado por 
CATIA
 em 19/02/2013 15:18

Muito importante o momento de acolhimento, trabalhar com AFETIVIDADE faz colher 
bons frutos... Parabéns pela postagem!!
Postado por 
Elidia
 em 19/02/2013 19:43

Acolher é importante nos anos iniciais e por todas as outras turmas tb!
Postado por 
Jorge Claudio
 em 19/02/2013 21:12

Meu filho estuda na CM Ladeira dos Funcionários, e concordo com a postagem. O 
acolhimento na creche é maravilhoso, e eu especialmente amo a diretora Fabiane 
Noguiera, que trata todas as famílias com muito amor e acolhe a todos nós. 
Obrigada Fabiane e todas as tias pelo trabalho. Parabéns professora rute pela 
mensagem.
Postado por 
Delaine Silva
 em 20/02/2013 09:03
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 05/02/2013
<TÍTULO>
É um Prazer Recebê-lo, Professor!

<TAGS>
Tags: 
2ªcre.

Após um período de férias e renovação das energias, os professores da Secretaria
Municipal de Educação retornaram às suas escolas para iniciar mais um ano 
letivo.

O retorno às nossas unidades escolares é sempre um momento especial, pois 
encontramos nossos antigos amigos e também fazemos novas amizades. Trazemos 
conosco novas expectativas, anseios, projetos e o desejo que tudo corra bem 
neste ano letivo novinho que temos a nossa frente.

Os professores da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro retornaram 
às suas escolas no dia 1 de fevereiro. Os gestores costumam preparar as unidades
escolares para receber estes profissionais tão importantes no funcionamento do 
espaço escolar.

A professora Paula Martins, diretora-adjunta da Escola Municipal Madrid, contou 
ao portal Rioeduca como a
escola planejou receber seus professores e também sobre a import
ncia deste momento. É relevante enfatizar que é muito importante, pois a equipe 
estará se encontrando para iniciar uma nova jornada.

Os professores da Escola Municipal Madrid foram informados sobre o retorno às 
aulas através de um convite enviado pelos Correios, que também os convidava para
um farto café da manhã. Após a confraternização, a rotina seguiu com os informes
e a escolha do projeto pedagógico anual. Além disto, foram exibidas fotos de 
trabalhos realizados em 2012 para serem relembrados. Em breve, os registros 
destes momentos estarão no 
blog da escola
.

Acreditamos que a forma de receber professores e funcionários em férias é um 
diferencial que agrega, acolhe e une o grupo, além de ser uma deliciosa forma de
recomeçar
.
 Professora Paula Martins

[FOTO]

No período de 4 a 7 de fevereiro, os professores participarão da Semana de 
Capacitação, em que estarão reunidos para conhecer as atualizações curriculares 
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e aprimorar seus conhecimentos. Será um período de formação continuada e de 
troca de experiências entre os docentes.

A Semana de Capacitação tem como foco a valorização das práticas pedagógicas com
o uso dos cadernos pedagógicos e da Educopédia. Além disto, haverá a valorização
da 
prata da casa
, na qual os professores regentes com boas práticas estarão dinamizando os 
encontros de formação.

Serão oferecidos, ao todo, 59 cursos de formação para professores, cujas 
informações podem ser encontradas aqui no
 portal Rioeduca
.

Tecendo a Manhã

A estes profissionais dedicados e competentes, que a cada dia constroem a 
história da nossa educação, deixamos como mensagem para o início deste ano 
letivo a poesia de João Cabral de Melo Neto, 
Tecendo a Manhã
. 

[FOTO]

Desejamos a todos um ano letivo de trabalho, sucesso e conquistas. Esperamos 
tê-los sempre conosco aqui no portal Rioeduca, divulgando seus blogs, projetos e
compartilhando ideias.

O vídeo abaixo mostra uma animação inspirada na poesia de João Cabral de Melo 
Neto.
[VÍDEO]

Gostou desta publicação?
 Deixe um comentário e clique em curtir para compartilhá-la com seus amigos no 
Facebook.

[FOTO]
tweet
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2ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

professor que tenha força e flexibilidade para os embates diários. Mais que 
ensinar somos multiprofissionais. Se seu valor não for reconhecido...Que você se
reconheça e siga a frente em sua missão.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 05/02/2013 12:02
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 06/02/2013
<TÍTULO>
Professor, Seja Bem-Vindo!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.

Com o início do novo ano letivo, muito se diz a respeito do acolhimento aos 
alunos nas escolas.
Focando a visão em outro elemento que junto aos educandos é fundamental nas 
unidades escolares, o Rioeduca hoje dá boas-vindas a você, professor da Rede 
Municipal de Educação!

[FOTO]

Enfim, começa o novo ano letivo! As primerias ações do ano escolar são dedicadas
à Capacitação dos professores regentes.
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Nesta primeira semana, os professores estão participando de Capacitações 
oferecidas pela Secretaria Municipal de Educação.

Algumas Capacitações são oferecidas nas unidades escolares, como no caso dos 
professores regentes do 1
 ao 3
 ano. Outras são oferecidas em diferentes espaços.

Essas 
Capacitações
 visam aprimorar o conhecimento dos professores, orientar sobre a metodologia 
dos projetos e proporcionar um momento ímpar para a troca de experiências 
bem-sucedidas.

Professor, você é fundamental!

Voltar às aulas... retomar a rotina, conhecer seus alunos, planejar suas 
atividades e descobrir novos desafios! 

O professor, muitas vezes, sente-se ansioso neste momento, quando tudo pode ser 
tão novo para ele, quanto para seus alunos.

A viagem está próxima! Em breve, alunos e professor embarcarão em mais uma 
aventura no mundo das aprendizagens!

Sem a presença do professor, não existiria a magia que envolve aquele que 
aprende e o que direciona esta aprendizagem como mediador.

Para o educador Rubem Alves, é tarefa do professor instigar o pensamento, 
provocar a curiosidade e causar o espanto! Cultivar nos alunos a alegria de 
pensar!

O papel dos professores é, portanto, mais do que necessário, é indispensável!

[FOTO]

O momento de volta às aulas não é só feito de ansiedade, é também repleto de 
sorrisos, abraços e reencontros!

Para nós, do Rioeduca, é um imenso prazer iniciar o ano letivo de 2013 
reafirmando nossa parceria neste espaço que é feito com exclusividade por 
professores e para professores da cidade do Rio de Janeiro!

Mais uma vez, a nossa cidade conta com você, professor, que é quem atua no local
onde a 
Revolução Acontece: 
dentro das salas de aula! Sejam bem-vindos!

[FOTO]

Desejamos que 2013 seja um ano de muita paz em todas as escolas!
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E, aos professores, muito sucesso em todos os seus projetos e objetivos!

Neilda Silva é Professora da Rede Municipal e

representante da 8
 CRE, no Portal Rioeduca.

E-mail: neildasilva@rioeduca.net

Twitter:Prof_Neilda

[FOTO]
tweet

8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

O que seria do maior de todos os seres se não existisse o professor? Onde 
estariam os médicos, engenheiros, diplomatas, enfim se não pudesse contar com a 
sua atuação? Por isso, professor, você merece todo o nosso reconhecimento! Sejam
bem - vindos!
Postado por 
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Patricia Fernandes
 em 06/02/2013 12:14

O professor é antes de tudo um conselheiro da classe, então deixe bem claro que 
o passado ruim do aluno em sala de aula já não importa, seja otimista quanto às 
expectativas que tem sobre a turma, tenha uma boa relação motivadora com seus 
alunos. Boa volta às aulas!!!!!!
Postado por 
Helena (by troia)
 em 06/02/2013 17:15

Sejam todos muito bem-vindos!!!! Que o ano letivo seja de muito aprendizado e de
muito sucesso para todos!
Postado por 
Sonia Marques
 em 07/02/2013 11:43

Senhora Sonia MArques e professora Neilda Silva, parabéns pelo reconhecimento do
trabalho dos professores da 8ª CRE!
Postado por 
Nilza
 em 07/02/2013 14:43

Obrigada Neilda pelo reconhecimento e valor aos professores. Bjos
Postado por 
Sonia Maria
 em 06/03/2013 21:13
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 20/02/2013
<TÍTULO>
Recepção, Alegria e Carinho: ACOLHIMENTO!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, acolhimento, edi.

Para os alunos da Educação Infantil da Prefeitura do Rio de Janeiro, as aulas já
começaram.

Esses primeiros dias na escola são preparados com muito carinho pela equipe, 
para que as crianças sintam-se seguras, tranquilas e felizes! 

Esse é o Acolhimento! 

No EDI Rafael Pereira da Silva a semana do Acolhimento ofereceu momentos 
especiais que você confere aqui no Rioeduca!
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[FOTO]

Interagir, conviver, brincar com outras crianças além de sentir-se protegida e 
segura são direitos de todas as crianças.

Nas unidades de Educação Infantil da Prefeitura do Rio de Janeiro, este direito 
é levado muito a sério, por isso os primeiros dias dos pequenos nas escolas são 
dedicados ao Acolhimento.

Acolher, nas Creches e Espaços de Desenvolvimento Infantil, significa 
recepcionar com carinho, paciência e apresentar o novo espaço onde os alunos 
terão oportunidade de viver experiências, aprendizagens e momentos felizes!

[FOTO]

A nova rotina logo estará sendo seguida por todos com tranquilidade, mas nos 
primeiros dias é comum que algumas crianças fiquem desconfiadas, retraídas e até
chorem. Por isso é tão importante que o Acolhimento aconteça, respeitando o 
tempo e a personalidade de cada um, já que cada criança tem um ritmo de 
adaptação.

Os pais também tem seu papel nos dias do Acolhimento.

Alguns responsáveis precisam superar a própria ansiedade e ajudar a criança a 
vencer a adaptação com naturalidade e segurança.

[FOTO]

Alguns adultos sentem mais a separação do que a criança. E esse é um desafio a 
ser superado.

Os problemas normalmente acontecem quando a criança percebe o estado de estresse
da mãe e também se agita. 

O segredo é manter a tranquilidade, transmitindo segurança ao pequeno, e não se 
frustrar quando constatar que seu filho se adaptou facilmente à Creche sem a sua
presença.

[FOTO]

No Espaço de Desenvolvimento Rafael Pereira da Silva, a semana do Acolhimento 
foi muito tranquila.

O espaço, que ganhou uma nova pintura com imagens alegres e coloridas, encanta 
não só as crianças, mas a todos!

A equipe já havia preparado brincadeiras e atividades para receber os alunos.

Bolas coloridas, chocalhos, m
sicas e muita alegria!
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[FOTO]

Para encerrar a primeira semana, o EDI Rafael Pereira da Silva organizou um 
bailinho de carnaval, o Baile da Chupeta!

Crianças fantasiadas, marchinhas e muita animação tornaram a brincadeira um 
momento cheio de alegria e graça.

A equipe também caiu na folia junto aos pequenos deixando o EDI em festa!

[FOTO]

Dá a chupeta! Dá a chupeta!

     Dá a chupeta pro bebê não chorar!

[FOTO]

No meio do Bailinho, uma parada para um lanchinho! 

Marina, Aluna do Berçário I.
- 
EDI Rafael Pereira da Silva

Receber as crianças com carinho e alegria, preparar o ambiente, as atividades e 
respeitar o tempo que cada pequeno tem para sentir-se seguro é fundamental!

Para a equipe do EDI Rafael Pereira da Silva, acolher é mais do que adaptação, é
envolvimento!

O Rioeduca deseja que 2013 seja repleto de momentos felizes para toda a 
comunidade escolar e que a alegria dos dias de Acolhimento se estenda até o 
final do ano!

[FOTO]

Faço um agradecimento especial à diretora Marcele Rangel, que colaborou com as 
imagens e informações para a publicação.

Sua escola pode ser a próxima a compartilhar aqui projetos e ações.

Entre em contato!

Neilda Silva é Professora da Rede Municipal e

representante da 8
 CRE, no Portal Rioeduca.

E-mail: neildasilva@rioeduca.net

Twitter:Prof_Neilda
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[FOTO]

8ªcre
(193)

edi
(36)

acolhimento
(6)

<COMENTÁRIOS>

Os funcionários da escola devem ser acolhedores, para receberem as crianças com 
um abraço caloroso ou cumprimentos de bater as mãos. Palavras de carinho, 
elogios também auxiliarão no vinculo  afetivo dos mesmos.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 20/02/2013 02:00

Muito bom observar a alegria da escola em ter os pequenos acolhidos e prontos 
para desenvolver-se plenamente. Parabéns EDI Rafael Pereira da Silva, da 8ª CRE!
Postado por 
Fernando
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 em 20/02/2013 11:07

Parabéns a esta equipe maravilhosa, liderada pela doce e competente Marcele que,
a cada dia, nos surpreende mais e mais com sua gestão positiva! Feliz Ano Leyivo
pessoal!!! Éééééé da oitava!!!
Postado por 
Jô Cruz
 em 20/02/2013 17:58

Acolhimento: um ato de amor!!! Este é o momento em que os olhares expressam 
confiança,o sorriso transmite a alegria e o abraço reflete o carinho e a 
suavidade que encantam o trabalho na Ed. Infantil. EDI: Somos felizes aqui!!! 
Agradeço à minha equipe e mais uma vez: parabéns!!!
Postado por 
Marcele Rangel
 em 20/02/2013 21:30

Como é bom ver as crianças sendo acolhidas com carinho e atenção. Como são 
pequenas e indefesas, nós pais, precisamos desta certeza! Parabéns ao EDI, a 8ª 
CRE e a professora Neilda que vem trazendo excelentes publicações. Aguardando o 
dia de ver a escola do meu netinho por aqui também...
Postado por 
Nilza
 em 22/02/2013 10:20

Parabéns para o trabalho de todas as EDIs da Prefeitura do Rio de Janeiro! 
Valeu, Neilda!
Postado por 
Rafael Lacerda
 em 22/02/2013 11:39

Muito legal. Parabéns à todos da escola.
Tem até um livro de história O Balde das Chupetas
Postado por 
sonia maria da silva
 em 06/03/2013 21:02
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 07/02/2013
<TÍTULO>
Pela Boniteza de Ser Professor

<TAGS>
Tags: 
4ªcre.

Ser professor(a) é também reconhecer que somos,
acima de tudo, seres humanos e que temos licença para rir, chorar... Um 
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habitante que se confunde com a própria escola, que se torna um espaço de 
atravessamento dos outros, dos saberes, das culturas. Nós somos os verdadeiros 
amantes da sabedoria
 , os filósofos de que nos falava Sócrates.

Esse é o Professor da Rede Municipal da Cidade do Rio de Janeiro, com Orgulho de
Ser Carioca!

Sou professor a favor da boniteza de minha própria prática, boniteza que dela 
some se não cuido do saber que devo ensinar, se não brigo por este saber, se não
luto pelas condições materiais necessárias sem as quais meu corpo, descuidado, 
corre o risco de se amofinar e de já não ser o testemunho que deve ser de 
lutador pertinaz, que cansa mas não desiste. Boniteza que se esvai de minha 
prática se, cheio de mim mesmo, arrogante e desdenhoso dos alunos, não canso de 
me admirar.

(Paulo Freire em 
Pedagogia da Autonomia
, São Paulo, Paz e Terra, 2011)

Nós, Professores da 4
 Coordenadoria Regional de Educação

Imagens retiradas dos blogs das respectivas Unidades Escolares em homenagem a 
todos os professores cariocas!

[FOTO]

Ser docente é ensinar uma ciência, arte, técnica ou outro conhecimento e, nessa 
interação Professor-Aluno, a escola, enquanto instituição educativa, desempenha 
um
papel fundamental, sendo palco das diversas situações que propiciam esta 
interação, principalmente no que tange sua dimensão socializante, a qual prepara
o indivíduo para 
a convivência em grupo e em sociedade. 

[FOTO]

Nessa relação professor-aluno, a afetividade, a interação e o olhar atento às 
diferenças
fazem das ações conjuntas do professor e do aluno, onde estarão estimulados a 
assimilar, consciente e ativamente os conte
dos/métodos e aplicá-los de forma independente e criativa nas várias situações 
escolares e na vida prática. 

O ato de ensinar e aprender não se pauta em somente o professor passar a matéria
e o aluno automaticamente reproduzir mecanicamente o que 
absorveu
.
Somente uma outra maneira de agir e de pensar pode levar-nos a viver uma outra 
educação.
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Promover o diálogo entre professor e aluno como elemento norteador para a 
construção do conhecimento em uma dimensão reflexiva faz toda a diferença nesse 
processo. Ensinar é uma vocação de amizade, amor, dedicação e, acima
de tudo, doação. 

[FOTO]

O professor tem necessidades e objetivos pessoais representados pela sua 
história pessoal, que por sua vez,
influi sobre a sua escolha de objetivos para o aluno. Nessa perspectiva,
transformaremos o mundo através de pequenas atitudes, primeiramente realizadas 
por pequenos grupos e depois na 
coletividade, pois essa é uma forma de crescer, já que a divisão de tarefas e 
responsabilidades pode proporcionar qualidade nos resultados de nossas 
intenções.

[FOTO]

O Rioeduca deseja muita força, luz e sabedoria aos professores para que eles 
possam continuar 
exercendo brilhantemente o seu papel, que é o de simplesmente ensinar.

Ana Accioly é Professora da Rede Municipal 

e Representante Rioeduca da 4
 Coordenadoria Regional de Educação

E-mail: anaaccioly@rioeduca.net

Twitter: @Ana_Accioly

[FOTO]
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4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Ana, obrigada pela homenagem.É mais uma ano de sonhos e lutas que se 
inicia.nCadê nossa escola???nBjks
Postado por 
Carmen Lucia Ferreira
 em 07/02/2013 17:22

Li certa vez...Que ser professor não é um documento repleto de verdades, mas um 
texto pleno de perspectivas, um mapa de prospecção a partir do qual é possível 
conhecer um pouco mais esse profissional que todos reconhecem como sendo 
decisivo para o nosso futuro enquanto nação: o professor.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 08/02/2013 15:44
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 19/02/2013
<TÍTULO>
Acolhimento na Educação Infantil - EDI Maria Berenice

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, acolhimento.

No dia 5 de fevereiro, as crianças da Educação Infantil da rede municipal 
iniciaram suas atividades e também o período de Acolhimento. Para o EDI 
Professora Maria Berenice Parente, foi um dia especial o primeiro dia das 
crianças e o primeiro ano letivo da unidade escolar. 

[FOTO]

O Espaço de Desenvolvimento Infantil Professora Maria Berenice Parente está 
localizado em Gardênia Azul, Jacarepaguá e foi inaugurado há pouco tempo, em 28 
de setembro de 2012. Agora, em 2013, o EDI começará suas atividades plenamente e
atenderá as seguintes turmas: 2 berçários, 3 maternais I, 3 maternais II e 4 
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Educações Infantis com um total de 300 crianças.

O acolhimento acontece nos primeiros dias e é muito importante, principalmente 
para as crianças pequenas e as que nunca estiveram na escola. Antes do início 
das aulas, a equipe do EDI se reuniu para fazer um planejamento adequado e 
direcionado para esta época, pensando nos pequenos.

[FOTO]

O EDI tem na direção geral Tatiana Barbosa Coelho e como diretora adjunta Denise
Vale P. do Nascimento. A unidade escolar conta com 12 salas de aula, sala da 
direção, sala dos professores, sala de amamentação, sala de atendimento, 
lactário, pátio interno, pátio externo, refeitório, cozinha, solário, além das 
varandas existentes em quase todas as salas de aula. O prédio da
 unidade escolar
 tem 3 andares.

[FOTO]

O tema norteador do Projeto Político Pedagógico do EDI Maria Berenice será 
Cantar e Contar Histórias com Bia Bedran
. No período de acolhimento do EDI, as crianças irão ouvir
 m
sicas da cantora, que também é compositora, contadora de histórias e escritora. 
Além disso, Bia Bedran é Mestre em Ciência da Arte e graduada em Musicoterapia.

A Diretora Tatiana Coelho conta que 
O EDI será construído com a participação de todos!
, e faz um convite: 
Venham nos conhecer e se apaixonar!
.

[FOTO]

[FOTO]

O Acolhimento

Pensando em acolhimento, devemos lembrar que um dos principais objetivos do 
professor deve ser cativar as crianças, assim como tornar a escola um ambiente 
agradável e seguro.

Em alguns casos, a presença de um dos responsáveis ou de uma pessoa com quem a 
criança tenha mais contato seja necessário.

O choro também pode acontecer, mas não é motivo para des
nimo nem dos professores, nem dos pais. É um período em que a criança está 
diante de novas experiências, com pessoas que não fazem parte do círculo 
familiar. Nesses momentos, o professor pode apresentar uma brincadeira, 
brinquedo ou jogo separado especialmente para essas situações.
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A divisão da sala em cantinhos também é uma boa ideia que pode ser explorada aos
poucos. Cantar cantigas de roda com as crianças ou canções infantis fáceis de 
aprender, brincadeira de roda e jogos com bolas costumam agradá-las, de uma 
forma geral. Para os primeiros dias, sugere-se brincar e trabalhar com as 
crianças em grupo, ajudá-las a localizar a própria sala e outros ambientes da 
unidade escolar.

O acolhimento bem planejado favorecerá a criação de um clima de reciprocidade e 
segurança, possibilitando oportunidades de aprendizagem e de troca entre as 
crianças e o professor durante todo o ano letivo.

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM, NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca/sobrenos.php

Roberta Vitagliano

é professora da rede municipal 

e representante do Rioeduca da 7
CRE

robertavitagliano@rioeduca.net

twitter: @robertacarmina

[FOTO]
tweet
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7ªcre
(192)

acolhimento
(6)

<COMENTÁRIOS>

É importante que os professores sejam acolhedores, que recebam as crianças com 
um abraço caloroso. Palavras de carinho, elogios também auxiliarão na vinculação
afetiva dos mesmos. Parabéns ao EDI Professora Maria Berenice Parente pelo 
excelente trabalho!
Postado por 
Patricia Fernandes
 em 19/02/2013 09:28

Os primeiros dias de escola ficam na nossa lembrança, faz parte do universo de 
lembranças da maioria dos educadores nquando tratamos desta questão, nem sempre 
boas geram importantes reflexões sobre o processo de nadaptação.
Postado por 
Helena (bytroia)
 em 19/02/2013 11:41

Nossa poetisa Elisa sempre enriquecendo com suas rimas o blog da Creche Sylvia 
Orthof. Nosso trabalho é muito legal... É só dar uma passadinha lá e deixar um 
comentário!
Postado por 
Leandro
 em 22/02/2013 17:53
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 06/02/2013
<TÍTULO>
Mais Uma Vez Recomeçar

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, eventos.

Ter a oportunidade de rever sua prática e começar de um novo lugar, com um olhar
novo, é uma das alegrias do magistério. E como vamos acolher o que 2013 tem a 
nos oferecer?

Na poesia de Drummond, a genialidade da criação do tempo cortado em fatias é 
exaltada. Talvez o magistério seja, entre as profissões, a mais beneficiada por 
esse fatiar do tempo. Temos a oportunidade de parar e renovar as energias. A 
magia do aprender, certamente, não é freada no aluno. Ele continuará adquirindo 
conhecimento para compartilhar conosco e com seus colegas. Também em nós, 
professores, a renovação é contínua. Trocamos de ambiente e gozamos de merecido 
descanso. E, nesse repouso, preparamos nosso olhar para a nova missão da qual 
nos incumbiremos. Neste retorno, há quem busque inspiração nas ações bem 
sucedidas do ano anterior, como fazem as equipes da 
[VÍDEO]
E.M. Rubens Berardo
 e E.M. Oswaldo Cruz, a fim de resgatar sementes para novas ações e projetos.
[VÍDEO]

[FOTO]

[FOTO]

A escola é este local privilegiado para manter os olhos no futuro sem esquecer o
passado. Local de reunião de saberes, conhecimentos, trocas e interação. Local 
que se renova a cada dia e, a cada ano, planta aquilo que pretende colher: gente
feliz.

[FOTO]

Ninguém disse que seria fácil. É preciso ter garra, como disse a Secretária 
Claudia Costin na aula inaugural. O desafio é grande em cada sala de aula que 
nos espera logo após o Carnaval.

[FOTO]
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Já recarregamos as baterias e estamos nos preparando para enfrentá-lo. Afinal, o
ano está apenas começando. Nossos objetivos serão traçados com base em nossos 
projetos. Vamos escolher a melhor maneira de alcançá-los!

A todos os professores da 3
 CRE, nossas boas-vindas!! 
 Vamos lá fazer o que será?

[FOTO]

Imagens e textos enviados pelas escolas

Angela Freitas é Professora da Rede Municipal e

representante da 3
 CRE, no Portal Rioeduca.

E-mail: angela.freitas@rioeduca.net

twitter 
@angeladario

facebook 
Angela Regina de Freitas

RIOEDUCA/3
CRE

[FOTO]
tweet
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3ªcre
(223)

eventos
(210)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a 3ªCRE, os murais estão lindos. Em especial do Ciep Patrice Lumumba.
Postado por 
Jane Coré
 em 06/02/2013 08:32

Parabéns para todas as escola, tenho certeza que as crianças irão adorar s 
lindos murais.Um excelente ano letivo para todos. Angela muito mais sucesso 
nesse ano para você.
Postado por 
MONICA FONSECA
 em 06/02/2013 11:55

Volta às aulas 2013: como é bom te Reencontrar! Rever amigos, colegas e pessoas 
pra lá de especiais que deixamos na escola!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 06/02/2013 23:24
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 06/02/2013
<TÍTULO>
Transformação é Agora!

<TAGS>
Tags: 
mídias.

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet

mídias
(2)

<COMENTÁRIOS>

A importância que as inovações tecnológicas estão tendo diariamente no setor 
educacional, com isso se percebe que as novidades que surgem estão alcançando 
desde alunos a professores e isso favorece o conhecimento em ambos.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 06/02/2013 23:09

Isso aí! Adorei seu texto!
Postado por 
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Dilma Vianna
 em 07/02/2013 07:21

É sempre bom lembrar da principal característica de um professor: Ser um agente 
transformador.Parabéns Taís , gostei muito do seu texto.
Postado por 
Ana Ferret
 em 14/02/2013 06:04
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 14/10/2013
<TÍTULO>
Descritores Bimestrais - 4º Bimestre

<TAGS>
Tags: 
recursospedagógicos.

[FOTO]
<TÍTULO>

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Para quem perdeu e ainda deseja possuir eis aqui a oportunidade.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 13/04/2013 23:38
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 06/02/2013
<TÍTULO>
Locais da Semana de Capacitação

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 11/02/2013
<TÍTULO>
Temas Importantes Podem Ser Discutidos no Carnaval

<TAGS>
Tags: 
professores.

Quem disse que o Carnaval é só folia? Na sala de aula, ele serve para os alunos 
conhecerem um pouco mais sobre as manifestações culturais populares brasileiras.

O Brasil possui diversas formas de comemorar o Carnaval. Que tal pesquisá-las 
com seus alunos? Aproveite a festa para explorar o folclore regional: o 
maracatu, o frevo, o bumba-meu-boi, o samba de roda, a festa de Parintins no 
Amazonas.

Você pode ampliar a investigação para outros países. Será que eles também 
comemoram o Carnaval? Como será a festa nesses lugares? É uma boa oportunidade 
para utilizar o mapa.

     Outra sugestão é envolver as famílias na
pesquisa. Elas podem contar como era o carnaval de suas épocas e mostrar fotos. 
Esse interc
mbio entre gerações é importante e pode ser estimulado pela escola.

No Clima de Folia

[FOTO]
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Para entrar no clima da folia, que tal um passeio musical pelos sambas e 
marchinhas de João da Baiana, Heitor dos Prazeres, Sinhô, Braguinha, 
Pixinguinha, Ary Barroso, Noel Rosa e Lamartine Babo? Aproveite a 
viagem
 para trabalhar a expressão corporal, o ritmo e os instrumentos musicais. Além 
de divertido, é uma ótima oportunidade de ampliar o repertório cultural dos 
alunos.

Vinhetas Educativas

[FOTO]

A MultiRio produziu quatro vinhetas especialmente para o Carnaval. Elas alertam 
para alguns cuidados que todos devem tomar durante a festa como, por exemplo, o 
[VÍDEO]
excesso de bebidas alcoólicas
, 
[VÍDEO]
o uso de preservativos
, 
[VÍDEO]
o descarte do lixo
 e o 
[VÍDEO]
uso dos banheiros químicos
.

     Conheça, a seguir, a marchinha de 
Carnaval divulgada durante os intervalos da programação da MultiRio:

[VÍDEO]

Brincadeira Segura

[FOTO]

Para tornar o Carnaval de 2013 mais seguro, as redes nacionais de proteção aos 
direitos da inf
ncia e da adolescência promoveram a campanha 
Brinque o Carnaval sem Brincar com os Direitos das Crianças e dos Adolescentes
. Elas disponibilizaram na internet várias ilustrações de personagens e 
manifestações culturais brasileiras 
 como a baiana, o frevo, o palhaço e o boi-bumbá 
 para serem usadas como avatar; ou seja, ao invés da criança ou do adolescente 
colocar sua foto pessoal nas redes sociais, usa uma dessas 
imagens
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. Você pode aproveitar a campanha para conversar com os alunos e também com seus
filhos sobre o uso responsável das redes sociais, além de criar com eles seus 
próprios avatares; experiência que pode ter continuidade até mesmo depois de 
passada a folia. 

Esses são apenas alguns assuntos importantes que podem ser abordados no Carnaval
para além da confecção de máscaras e da organização de bailes. Você pode 
aproveitar um deles ou propor outros para trabalhar com sua turma de pequeninos 
que já está de volta às salas de aula.

Luciana Bessa é professora da Rede Municipal e colaboradora do Blog de 
Professores

lucianabessa@rioeduca.net

Blog do Professor

[FOTO]
tweet

professores
(1)

<COMENTÁRIOS>
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O Carnaval pode e deve fazer parte dos conteúdos curriculares. Diversidade 
cultural, herança africana, folclore e questões de gênero e raça são alguns dos 
múltiplos aspectos que podem ser discutidos a partir da data.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 13/02/2013 00:09
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 18/02/2013
<TÍTULO>
Acolher, a Arte de Aceitar!

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, protagonismojuvenil, ginásiocarioca.

O Ginásio Carioca Coelho Neto investe no acolhimento dos alunos no início de 
cada ano. Todas as atividades planejadas são baseadas em três eixos: excelência 
acadêmica, projeto de vida e educação para valores.

Acolher pode ser sinônimo de receber, aceitar, confortar ou dar colo. Portanto, 
ele é o oposto de rejeitar e julgar. Acolhimento é um afago, é a maior expressão
de amor próprio e busca
 de bem estar.

Como é poderoso o ato de acolher! Transforma quem é acolhido e ao mesmo tempo 
quem acolhe.

Experimente! 

[VÍDEO]

Que
este vídeo
nos inspire na capacidade de acolher mais.
Abraçar, cuidar de quem precisa nas horas mais desafiadoras, sem julgar, sem 
impor condições. Apenas compreender de forma protetora.

Acolhimento na Escola, um Ato de Amor!

Acolher com carinho e respeito deve ser um plano de ação institucional de uma 
escola independente da faixa etária. Afinal, quem é que não gosta de ser bem 
recebido? Ter insegurança e sentir-se ansioso não é coisa só das crianças da 
Educação Infantil. Lidar com o novo,
 o inesperado, traz sentimentos nada comuns a qualquer pessoa, não importa a 
idade.
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Quando as crianças saem da Educação Infantil e chegam ao Ensino Fundamental, 
sentem-se na Terra dos Gigantes. A din
mica desse segmento é diferente, mas existe algo em comum: a certeza de que 
estabelecer vínculos
 de confiança pode contribuir para o desenvolvimento cognitivo dos alunos, além 
de diminuir o abismo que existe entre as famílias e a escola.

[FOTO]

Receber todos os alunos de uma só vez é desgastante e complicado. Contudo, não 
se trata apenas de marcar dias diferentes para cada turma começar, e sim 
planejar ações e 
atividades pedagógicas para que, com tranquilidade, os que frequentam e os que 
vão frequentar a escola sejam tratados como pessoas e não como n
meros de matrícula.

Sabemos que muitas pessoas no mesmo espaço, ao mesmo tempo, tentando se 
localizar, conhecer e conversar provocam agitação de todas as partes. Então, o 
que é possível fazer para que tudo se inicie com tranquilidade?

Trouxemos algumas ações realizadas pelo 
Ginásio Carioca Coelho Neto 

quanto ao acolhimento e adaptação dos alunos do 2
 segmento do Ensino Fundamental. Vamos conferir?

Acolhimento no Ginásio Carioca Coelho Neto

O 
Ginásio Carioca Coelho Neto

 tem como base três eixos: excelência acadêmica, projeto de vida e educação para
valores. Localiza-se em Ricardo de Albuquerque e atende alunos do 7
 ao 9 
 ano. Baseado nestes eixos, o acolhimento é levado a sério
 pela gestora 
Maria Rejane de Oliveira 

e sua equipe. As ações planejadas para esta semana têm por objetivo sentir o 
outro por dentro e, assim, enxergar sua alma. 

A 
Semana de Acolhimento 

é uma atividade pedagógica das escolas em Tempo Integral que acontece nos 
primeiros dias de aula. É realizada por um grupo de jovens protagonistas que 
tendo vivenciado os conceitos do Protagonismo
 Juvenil e as demais premissas deste modelo
 de escola, dedicam-se a inspirar novos estudantes a ingressarem nas
escolas assumindo que a partir dali seus
sonhos ganharão vida com muito trabalho, dedicação e determinação.
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[FOTO]

O diálogo
 de jovem para jovem é, nesse sentido, uma premissa do acolhimento que valoriza 
a transmissão e a replicação do protagonismo feito de uma geração de estudantes 
para outra. Dessa forma, professores e equipe de direção atuam apenas como 
apoio, fornecendo todo o suporte para os jovens protagonistas na execução do 
acolhimento.

Vários são os caminhos para acolhermos e nos relacionarmos com o outro. A equipe
do 
Ginásio Carioca Coelho Neto 

direcionou, de forma sensacional, a maneira como a Semana de Acolhimento 2012 
aconteceu. Foram momentos de muita alegria e cheios de significado para os 
jovens que ali estavam. O momento de mais emoção foi quando os
estudantes soltaram os balões de gás com seus sonhos escritos. Eles jamais 
esquecerão este momento, quando seus sonhos foram bater na porta do céu.

[VÍDEO]

Para a equipe do 
Ginásio Carioca Coelho Neto
, não foi uma surpresa perceber que os jovens
 estavam falando de seu futuro com esperança. Eles demonstravam nos relatos 
dados a alegria por estarem sendo respeitados e aplaudidos por um grupo de 
professores que incorporaram o projeto.

A semana de acolhida foi sensacional! O desfecho se deu com as apresentações de 
diversas atividades preparadas pelos alunos. Uma delas foi o vídeo que levou o p
blico que lotava o auditório às lágrimas. Professores e alunos se emocionaram, 
pois perceberam que há algo muito importante a ser feito: construir a educação 
de maneira digna e objetiva, a fim de garantir o protagonismo desses jovens na 
sociedade em que vivem.

[VÍDEO]

Vídeo que conta a história de perseverança do mágico Renner no programa 
Qual é o seu Talento?
 da emissora SBT.

Parabéns à equipe do Ginásio Carioca Coelho Neto por dar import
ncia aos jovens, recebendo-os com boa vontade, carinho e
atenção, não importando se os conhecem ou não. Vocês
ajudam
este ser humano que está
sob sua responsabilidade
a se sentir o mais importante naquele momento, por doar um pouco do seu tempo, 
do seu eu; sem interesses, sem esperar nada em troca. Nos orgulhamos por esta 
equipe ser nossa parceira!
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Desejamos a toda equipe do Ginásio Carioca Coelho Neto muito sucesso em 2013! 
Nós somos a seXta CRE!

Professora Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca 6
 CRE

Twitter: @PatriciaGed

Facebook: Patricia Fernandes

E-mail: 
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

6ªcre
(247)

protagonismojuvenil
(73)

ginásiocarioca
(3)
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<COMENTÁRIOS>

Considerar a adaptação sob o aspecto de acolher, aconchegar, procurar oferecer 
bem estar, conforto físico e emocional, amparar, amplia significativamente o 
papel e a responsabilidade da instituição de educação neste processo.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 18/02/2013 13:16

Hj uma professora de minha escola que foi a uma capacitação onde se comentou 
sobre esse blog nos falou um pouco mais sobre ele. Fiquei feliz com a surpresa 
de ver que a última postagem é justamente sobre o acolhimento feito por nós, do 
ginásio carioca coelho neto. Gostei muito do portal, entrou em minha lista de 
favoritos! Parabéns pelo trabalho. Se possível também nos visite no novo blog de
nossa escola. portalgeccoelhoneto.wordpress.com
Postado por 
Marcella Gomes
 em 18/02/2013 19:34

Parabens a toda a equipe Coelho Neto e que o amo letivo de 2013 seja repleto de 
vitórias e sucesso...um abraço em todos...
Postado por 
Denise Ribeiro
 em 19/02/2013 08:34

Caros amigos do GEC Coelho Neto, parabéns pelo maravilhoso trabalho que vocês 
vêm realizando. Acolher nossos jovens com cariho e respeito é o primeiro passo 
pra o sucesso. Um forte abraço!
Postado por 
KATIA BARBOZA
 em 19/02/2013 09:12
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 05/02/2013
<TÍTULO>
Capacitação para as Salas de Leitura Pólo

Professores de Sala de Leitura Pólo se reunem para planejar 2013!

[FOTO]

[FOTO]

Aconteceu ontem, dia 04/02/13, a primeira reunião de 2013 para Professores de 
Sala de Leitura Polo, Bibliotecários e GEds.

Hoje a formação continua com duas Oficinas: Sistema de Sala de Leitura, 
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Educopedia, Educoteca
 e Mídias Sociais.

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

As salas de leitura são de grande importância na aprendizagem do aluno, a 
professora da Sala de Leitura deve ser sempre respeitada e valorizada por todos 
pelo seu trabalho.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 05/05/2013 16:14
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 07/02/2013
<TÍTULO>
9ª CRE no Prêmio Anual de Qualidade na Educação
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<TAGS>
Tags: 
9ªcre, educacaoinfantil, premio, blogdeescolas.

Vamos conhecer as Unidades Escolares de Educação Infantil da 9
 Coordenadoria Regional de Educação que tiveram seus projetos pedagógicos, 
referentes ao ano de 2012, selecionados e classificados para receberem o Prêmio 
Anual de Qualidade na Educação.

[FOTO]

A avaliação, a seleção e a classificação dos projetos pedagógicos referentes ao 
ano de 2012, apresentados pelas Unidades Escolares de Educação Infantil e de 
Educação Especial, com vista à premiação instituída pelo Decreto n
 32.718, de 30/08/2010 
 Prêmio Anual de Qualidade da Educação 
, foram realizadas em conformidade com a Resolução SME n
 1197, de 9 de agosto de 2012, que apresentou os critérios para a seleção.

A comissão avaliadora considerou, também:

o tempo decorrido desde a incorporação das creches ao Sistema Municipal de 
Ensino;

a experiência que as Unidades Escolares e seus profissionais vêm acumulando 
neste percurso;

a chegada dos Professores de Educação Infantil com formação específica;

os Agentes Auxiliares de Creche que continuam distinguindo-se com relevantes 
serviços e presença efetiva nas unidades.

Importante ressaltar a qualidade crescente dos projetos, elaborados a partir de 
ações definidas e direcionadas ao desenvolvimento integral do aluno, à inclusão,
ao respeito às diferenças, como determinação política, com vistas à Excelência 
da Educação.

O Rioeduca buscou contato com estas instituições e alguma delas, gentilmente, 
nos enviou um breve resumo dos seus projetos premiados que veremos a seguir.

[FOTO]

Projeto: RIO JOARI + 25

A Escola Municipal Joari comemorando seu Jubileu de Prata e acreditando que a 
Educação seja a base para atingir o desenvolvimento sustentável, elegeu, junto a
sua comunidade, vinte e cinco princípios que foram desenvolvidos no cotidiano, 
contribuindo de forma positiva, para a convivência, criando hábitos e atitudes 
saudáveis. Buscando a valorização da vida, colocaram em prática ações sobre 
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educação ambiental, promovendo a equidade e a autonomia dos cidadãos, formando 
uma nova ética planetária com base na justiça social e econômica para o bem do 
planeta Terra.

Diretora: Denise Simplício

[FOTO]

Projeto: Brasileirinho o talento vem de berço

O projeto foi criado porque percebemos a necessidade de enriquecer a cultura de 
nossa comunidade. Então trouxemos, durante todo o ano letivo, obras de Vinicius 
de Moraes e suas parcerias: Maurício de Sousa, Monteiro Lobato e C
ndido Portinari. Assim, pudemos explorar a riqueza cultural desses grandes 
talentos brasileiros. Paralelamente, tivemos a parceria com
a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, onde foi oferecido, na quadra ao lado
da Creche, aulas de futebol, além do nosso grande desafio: montarmos uma sala 
com computadores para iniciar com os pequenos o contato com a informática. Dessa
forma, surgiu o subprojeto 
Brasileirinho no click da informática
. 

Diretora: Isaura Ferreira de Oliveira Modesto

[FOTO]

Projeto: A TURMA DA MÔNICA EM: Brincando, Cantando e Aprendendo na Creche

Contamos com o interc
mbio interativo e o poder de empatia dos personagens de Maurício de Souza e
procuramos modificar o jeito explosivo e temperamental da Mônica, valorizando 
seu carinho com o coelhinho e o respeito familiar. Encontramos no Cebolinha um 
grande aliado na formação fonológica, o Cascão vai aprender com os alunos o 
poder da higiene e a Magali vai ensinar os bons hábitos alimentares. Recebemos a
visita do Chico Bento e da Rosinha em nossa festa Junina, assim como de outros 
personagens durante o ano.

Diretora: Sueli Machado

[FOTO]

Projeto: Aprender a cuidar é brincar, conviver, alimentar o amor e a paz
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O projeto surgiu do desejo coletivo da equipe por compreendermos que família e 
creche devem estreitar seus laços para o bem-estar físico, afetivo e cognitivo 
das crianças. O projeto veio colaborar para um serviço de prevenção, 
incentivando bons hábitos e maiores cuidados em relação à criança, levando-lhes 
à prática de cuidarem de si e do outro. Além de levar informações relevantes aos
responsáveis pelas crianças da creche, usando sempre o l
dico para alcançar os objetivos traçados. 

Diretora Marilene Mattos de Souza e Diretora Adjunta Juliana Ciotti da Silva

Blog da Unidade: 
http://crecheeugeniamaria.blogspot.com.br/ 

[FOTO]

Projeto: Família e creche: uma parceria feliz

A Creche Municipal Sonho Feliz está localizada no bairro Jardim Nossa Senhora 
das Graças em Campo Grande. Em 2012, desenvolvemos como proposta de trabalho o 
projeto 
Família e creche: uma parceria feliz
, cujo um dos objetivos foi inserir a família no cotidiano da creche, 
ressaltando a sua import
ncia como parceira e colaboradora, de modo que, juntas promovêssemos situações 
complementares e significativas de aprendizagem. Sendo assim, mantivemos um 
diálogo aberto e contínuo para que fossem construídas bases de confiança e 
respeito m
tuo valorizando, desta forma, as ações e atividades pedagógicas.

Diretora: Ivana Martins Faria

Blog da unidade: 
http://cmsfeliz.blogspot.com.br

[FOTO]

Diretora: Rosangela Duarte da Silva

Blog da Unidade: 
http://cmjsanto.blogspot.com.br/

[FOTO]
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Projeto: Família: Cuidando e brincando com amor

A partir dos conhecimentos que as crianças trouxeram de fora dos muros da 
Creche, experienciamos situações baseadas nas memórias e saberes de seus 
familiares, através de pesquisas, brincadeiras, leituras, experiências, ritmos, 
proporcionando aprendizagem significativa e prazerosa. Envolvendo e atraindo, 
assim, os responsáveis a participarem com afeto e responsabilidade do 
desenvolvimento e vivência das crianças.

Diretora Adjunta: Juçara Maria

[FOTO]

Projeto: Brincando com a nossa história: lembramos o passado, vivemos o presente
e construímos o futuro

O que concebemos como inf
ncia se traduz no nosso fazer diário, na metodologia de trabalhos com projetos, 
nos autores que fundamentam a nossa prática, nas observações e avaliações que 
realizamos ao longo do percurso, nas relações vividas, na organização e 
intencionalidade do nosso ambiente que nos constituem como sujeitos autores e 
construtores de nossa própria história e identidade de educador das inf
ncias, por isso, o nosso planejamento anual concebe que a inf
ncia deve ser entendida como exercício da cidadania e a criança como ser 
cultural e social no agora. 

Socialmente, essas concepções nem sempre existiram, portanto, para que 
pudéssemos entender todo o processo de valorização de educação e inf
ncia, partimos de nossa própria história. Mergulhamos no passado da creche que 
há 10 anos faz parte da SME e passando assim a ter um olhar obrigatoriamente 
educativo para além do cuidar. Vivenciamos o presente na busca do melhor que 
podemos oferecer às nossas crianças, conscientes de que estamos contribuindo 
para um futuro melhor. 

Diretora: Nadia M
 Gaspar Guerreiro

[FOTO]

Projeto: Qualidade de vida começa na inf
ncia

O projeto foi desenvolvido em ações voltadas para a sustentabilidade, em que foi
oportunizado à criança interagir e construir conhecimentos sobre a realidade que
envolve em questões que têm comprometido a qualidade de vida da Comunidade, como
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por
 exemplo: o lixo. 

Aos olhos das crianças, essas questões foram analisadas, discutidas e 
ressignificadas em atividades l
dicas. Firmamos mais uma vez a parceria com as famílias que participaram 
ativamente nas atividades de seleção dos materiais, permitindo desenvolver a 
construção de brinquedos
 como o ônibus
 de caixa de papelão e a brincadeira de selecionar materiais reaproveitáveis 
para futuras construções. Os relatos de familiares afirmando o quanto esse 
trabalho aproximou suas crianças do conhecimento e da valorização da preservação
só veio reafirmar a import
ncia das ações desenvolvidas com as crianças na Creche.

Diretora: Denise Medeiros barreira

[FOTO]

Projeto: E há que se cuidar do broto pra que a vida nos dê flor e fruto

A proposta pedagógica se baseia em dois eixos centralizadores do nosso 
planejamento: o primeiro é o de dar continuidade à proposta de trabalho iniciada
em 2011, quando nossa preocupação estava ligada à questão da preservação do meio
ambiente e, especificamente, ao problema do lixo que se acumulava pelas ruas da 
comunidade em que a creche está inserida. O segundo eixo é o de levar aos 
alunos, bem como a toda a comunidade escolar, a possibilidade de novos 
conhecimentos em relação à m
sica e, para isso, escolhemos trabalhar com os compositores Toquinho e Vinícius 
e fazer uma homenagem especial a Luiz Gonzaga, o 
Rei do Baião
, pela passagem do centenário de seu nascimento. 

Diretora: Dulcinea R. Pereira

[FOTO]

Projeto: Com afeto - com carinho - semeando pequenos multiplicadores

Nosso projeto político pedagógico tem como tema 
Com afeto - com carinho - semeando pequenos multiplicadores
 e, baseado nele, surgiu o subprojeto 
Pequenos Multiplicadores em busca de um planeta melhor
. A construção de um mundo melhor depende de pequenas atitudes e deve começar a 
ser pensada primeiramente dentro do ambiente familiar, passando pela 
sistematização de regras importantes para o convívio de nossas crianças. 
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Chega o momento de refletirmos sobre a necessidade de mudança de postura e a 
atitudes diante do mundo que espera nossos pequenos. Nossos alunos espalharam, 
através de mensagens anexadas em balões, expectativas e dicas de como podemos 
contribuir para a formação de um 
Mundo Melhor
.

Diretora: Eunice Belisaria / Shana Vianna Lopes Professora Articuladora

Blog da Unidade: 
http://crecheraulcortez.blogspot.com.br/

[FOTO]

Projeto: De onde vem?
 De onde venho?

     O projeto surgiu da curiosidade das 
crianças sobre o mel. Percebendo o que essa temática nos abriria através da 
busca de um leque de oportunidades, organizamos o projeto que buscou através da 
ludicidade instigar a investigação nas crianças para a maior compreensão do seu 
mundo e
 responder as suas diversas indagações e curiosidades. Envolvemos até os pais 
que, muitas vezes, sem expectativa do que fazer para conseguir o seu sustento, 
buscou no tema 
De onde vem o meu sustento
, alternativas nas ideias de artesanatos
 para
 garantir o seu ganha-pão. O projeto contemplou os dois universos: o da criança,
saciando a sua curiosidade e sede de saber, e dos adultos, na busca de uma 
melhor qualidade de vida. De onde vem minha renda?

Diretora: Lucia M
 Carvalho Lacerda

Fonte: 
http://cmemilio.blogspot.com.br/ 

[FOTO]

Projeto: Contribuição para um Mundo melhor

Para fortalecer a travessia pedagógica optamos por uma prática de estudos e 
análises que privilegiam o tripé: interação, fortalecimento emocional e 
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construção do conhecimento. Diante da complexidade dos aspectos a serem 
trabalhados, a faixa etária atendida e tendo consciência do papel das 
instituições (Família - EDI), enquanto primeiros grupos sociais de uma criança, 
optamos por desenvolver o projeto utilizando o livro 
Um mundo melhor
 de Patrício Dugnani. 

Fonte: 
http://edibiancarochatavares.blogspot.com.br/

Creche Municipal Vera Pacheco Jordão

Creche Municipal Criando O Futuro 

Parabéns a todas as unidades pela conquista!

Prof
 Márcia Cristina Alves Representante da 9
 CRE:

E-mail:
marciacerqueira@rioeduca.net

Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

blogdeescolas
(54)

educacaoinfantil
(4)

premio
(2)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a 9ª CRE pelo Prêmio Anual de Qualidade na Educação! Parabéns escolas 
que mostraram a qualidade no concreto e real, mostrando o que a educação pode 
conseguir!
Postado por 
Helena (by troia)
 em 08/02/2013 15:36

Parabéns a todas as escolas pelo Prêmio e, conhecer um pouco dos projetos 
pedagógicos desenvolvidos em cada escola foi mto bom!
Postado por 
Rita de Cássia da S. Conceição
 em 12/02/2013 18:16
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 01/03/2013
<TÍTULO>
Acolhimento e Capacitação

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, semana de capacitação.

Professores das escolas p
blicas municipais do Rio de Janeiro retornaram às atividades no dia 1
 de fevereiro de 2013 para mais um ano letivo com muitas novidades.
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Começou vigoroso o ano letivo de 2013. No dia 31 de janeiro, foi realizada a 
aula inaugural pela secretária Claudia Costin para todos os diretores das 
escolas do Rio de Janeiro.

O encontro da secretária com os diretores aconteceu na Cidade das Artes, na 
Barra da Tijuca, na 
ltima quinta-feira do mês de janeiro, e foi centrada na proposta de expansão 
gradativa do programa de horário integral.

Em seu discurso, Claudia Costin apresentou como uma das suas metas, já para 
2013, que 156 escolas estejam funcionando em turno 
nico, com sete horas para alunos do 1
 ao 6
 ano e com oito horas para alunos do 7
 ao 9
 ano.

Escolas são prédios que só funcionam se puder contar com alunos, professores e 
funcionários, e, nessa aula inaugural, Claudia Costin lembrou que vai dar 
continuidade à política de contratação de professores com 40 horas, para que os 
mesmos trabalhem em uma 
nica escola e venham a criar cada vez mais vínculo afetivo e profissional com 
seus alunos.

Visando estreitar os laços dos professores com sua escola, suas turmas e seus 
alunos, a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, pelo quarto ano 
consecutivo, promove uma semana inteira voltada para o acolhimento e para a 
capacitação profissional.

Em 2012, foram oferecidos cerca de setenta encontros, cursos, oficinas, 
seminários e outras modalidades de eventos, não apenas para professores, mas 
também para auxiliares de creches, merendeiras e funcionários administrativos.

Para 2013, além dos 59 cursos oferecidos para os profissionais da Rede Municipal
de Educação, incluindo todas as disciplinas, níveis de ensino e áreas de 
atividades, com palestras na Escola de Formação do Professor Carioca Paulo 
Freire e em todas as Coordenadorias Regionais de Educação, as unidades escolares
também promoveram atividades de acolhimento e de capacitação, tendo como p
blico-alvo a sua própria clientela.

Foi o caso da Escola Municipal 10.19.047 Joaquim da Silva Gomes, da 10
 CRE, localizada no bairro de Santa Cruz, que promoveu um ciclo de palestras 
focalizando temas de interesse dos professores.

Na apresentação do dia 1
 de fevereiro, além da alegria do reencontro amistoso, os professores da Escola 
Municipal Joaquim da Silva Gomes também assistiram ao vídeo da aula inaugural, 
marcando o início do ano letivo.

A semana de 4 a 7 de fevereiro, de segunda a quinta-feira, foi totalmente 
dedicada ao ciclo de palestras com a apresentação de convidados especiais.
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Mantendo contato antecipado com profissionais de áreas diversas, o diretor João 
Luiz e a diretora adjunta Denise, contando com o apoio da coordenadora 
pedagógica Sheila e do professor de apoio à direção Márcio Lemos, convidaram 
quatro especialistas para falarem sobre temas de interesse geral dos educadores.

Na segunda-feira, dia 4 de fevereiro, foi a vez do professor e psicólogo José 
Zaib falar sobre programação neurolinguística, abordando o estudo integrado 
entre a mente, o cérebro, a linguagem e o comportamento.

[FOTO]

[FOTO]

Semana de Capacitação na Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes, dia 4 de 
fevereiro de 2013. Din
mica: Aprendendo a contar de 
Um até três
.

A palestra do diretor técnico do Instituto de Neurolinguística e Psicologia 
Aplicada (INeP) foi de grande interesse e motivação, tendo em vista uma série de
exercícios e atividades práticas, que contou com a participação de todo o grupo 
presente.

[FOTO]

O Estatuto da Criança e do Adolescente (E.C.A.), direitos e deveres das crianças
e do adolescente, composição e objetivos dos conselhos tutelares foram temas 
tratados no encontro realizado no dia 5 de fevereiro. Evento que proporcionou 
uma oportunidade para que os professores pudessem apresentar suas d
vidas, relatar vivências em sala de aula e em outros espaços sociais e também 
conhecer alguns dispositivos legais que devem ser levados em consideração, 
sempre que as questões disciplinares envolvendo o aluno ultrapassem o limite 
normal do bom convívio escolar.

Para falar sobre os socorros de urgência, que muitas vezes são necessários em 
atividades de educação física, ou nas ações normais dentro de uma escola, foram 
convidadas duas profissionais.

Alessandra de Oliveira Nascimento, capitã do Corpo de Bombeiros Militar e 
enfermeira do Centro Municipal de Sa
de Lincoln de Freitas Filho (CMSLFF), e Jaqueline Rodrigues da Silva, acadêmica 
de Enfermagem, também do CMSLFF, apresentaram uma palestra seguida de in
meras experiências práticas, contando com a colaboração dos próprios 
professores, que fizeram in
meras perguntas no decorrer da exposição.

[FOTO]

[FOTO]
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Coube à professora II aposentada, Márcia Moraes da Fonseca, que também é 
psicóloga e já foi regente da Sala de Leitura da Escola Municipal Joaquim da 
Silva Gomes, fazer o encerramento do ciclo de palestras da Semana de 
Capacitação.

Com sua experiência de quase trinta anos como educadora, tendo atuado com 
destaque em n
cleos de adolescentes, a professora Márcia Moraes focalizou principalmente a 
relação dos adultos com as crianças e com os jovens, trazendo muitas informações
e esclarecimentos que certamente serão de grande valia para o trabalho dos 
profissionais da Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes.

Sinvaldo do Nascimento Souza, professor representante do Rioeduca na 10
 CRE

     Contatos: E-mail: 
sinvaldosouza@rioeduca.net

     Facebook/SinvaldoSouza

     Twitter: @SinvaldoNSouza

[FOTO]
tweet
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10ªcre
(292)

semana de capacitação
(1)

<COMENTÁRIOS>

A capacitação visa promover a melhoria da qualidade do Ensino oferecido e tem 
foco na preparação dos trabalhadores em Educação para o desenvolvimento humano e
social dos educandos de nossa rede de ensino!
Postado por 
Helena(bytroia)
 em 04/03/2013 02:04
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 25/02/2013
<TÍTULO>
Excelência Acadêmica e Protagonismo Juvenil

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, capacitação, protagonismo juvenil, gecs.

É possível existirem escolas p
blicas inovadoras, com tecnologia de ponta, e professores exclusivos para estas 
unidades? É verdade que nelas o aluno é o personagem principal? Pode um jovem 
contar seus sonhos, expectativas de vida e ter ao seu lado professores que o 
apoiem em busca dessas realizações? Sim! Leia o texto na íntegra e se encante 
com a Educação de Qualidade realizada nos Ginásios Cariocas da cidade do Rio de 
Janeiro. São os GECs!

Ginásio Experimental Carioca - Sonho Possível
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Implantado na rede desde 2011, os GECs atendem a jovens do segundo segmento (6
 ao 9
 anos). O programa é sustentando em três eixos 
 excelência acadêmica, apoio ao projeto de vida do aluno e educação para 
valores. Os alunos estudam em horário integral, têm mais tempos de aulas de 
Português, Matemática, Ciências e Inglês, contam com salas temáticas e com 
professores em dedicação exclusiva.

[FOTO]

Os GECs possuem uma estrutura física diferenciada, aulas digitais, tecnologia ao
alcance dos adolescentes e material didático construído pelos próprios 
professores da rede. Além disso, a Educopedia é constante aliada nos estudos dos
alunos.

Os Ginásios Cariocas são o exemplo de que a soma de inovação, tecnologia, 
protagonismo juvenil, determinação e garra da equipe envolvida, transformam, não
só a realidade do aluno, mas de sua família e da comunidade no qual está 
inserido.

Protagonismo Juvenil - Salto de Qualidade na Educação 

Experimente perguntar a um jovem o que sonha, sente, ou deseja para sua vida. 
Ouça com atenção aos seus anseios, ideias inovadoras, desejo de mudanças e 
transformação da realidade. É possível que o adulto se surpreenda com a 
gigantesca capacidade de sonhos que os adolescentes possuem. E é com esse olhar 
que os educadores dos GECs começam a alinhar a excelência acadêmica dos estudos 
ao protagonismo juvenil. Deste modo, cada aluno inicia o processo de se perceber
como protagonista de sua vida, autor de sua própria história.

[FOTO]

Alunos do GEC Rivadávia Corrêa em um estudo multidisciplinar 

sobre a Biodiversidade Fluminense.

Semana de capacitação nos GECs da 1
 CRE:

     Formação e atualização em prol de uma 
escola inovadora

No dia 5 de fevereiro, o GEC Nilo Peçanha, localizado no bairro de São 
Cristovão, recebeu cerca de 70 professores de outros ginásios para formação e 
troca de experiências sobre Estudo Dirigido e Eletivas. São eles: GEC Mario 
Paulo de Brito, Orsina da Fonseca e Rivadávia Corrêa. Também estavam presentes 
professores do 1
 GEA (Ginasio Experimental de Artes) Vicente Licinio Cardoso.

O acolhimento foi realizado de modo especial pelo GEC Nilo Peçanha, que preparou
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carinhosamente a recepção para os colegas. Todos os participantes estavam 
conscientes da grande responsabilidade que é ser um professor mediador, parceiro
e integralmente dedicado. A união e o espírito de equipe era sentido em todos os
momentos: no dar as mãos, no olhar, no sorriso e na emoção estampada no rosto ao
ouvir as experiências relatadas pelos colegas. 

[FOTO]

Professores participam da din
mica 
Teia
 na Capacitação realizada no GEC Nilo Peçanha.

Os professores descreveram os desafios vividos e as vitórias obtidas. Trocaram 
experiências sobre como deve ser o Estudo Dirigido e sobre a import
ncia das Eletivas (disciplinas da parte diversificada do Ginásio, já que os 
alunos optam por uma a partir de seus sonhos e expectativas para o futuro). Os 
professores do GEC acolhedor disseram que as mais procuradas são: Karatê, Tênis 
de mesa, Xadrez, Jornal, Matemática para concursos, HQ e Multimídia e Teatro das
Letras. 

[FOTO]

Professores em Capacitação trocando experiência sobre Estudo Dirigido e 
Eletivas.

Educar é e sempre será um exercício contínuo, desafiador e belo. O protagonismo 
juvenil gera mudanças decisivas na realidade dos alunos. 
Ser um professor mediador e parceiro do jovem na descoberta de novos 
conhecimentos é um trabalho que dá resultados significativos que acompanham o 
aluno por toda vida.

[FOTO]

Alunos do GEC Rivadávia Corrêa comemoram IDEB alcançado!

Para saber mais sobre nossos GECs, clique nos links abaixo, 

e não esqueça de comentar a postagem!

Blog do GEC Nilo Peçanha

Blog do GEC Rivadávia Corrêa

Ginásio Experimental Carioca

Ginásio Experimental de Artes Visuais

Educopédia

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com 
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o representante do Rioeduca em sua Coordenadoria 
e participe. *

Professora Rute Albanita

Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

     ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: @Rute_Albanita

[FOTO]

1ªcre
(234)

capacitação
(52)

protagonismo juvenil
(1)
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gecs
(1)

<COMENTÁRIOS>

É de impressionar o trabalho que a prefeitura esta fazendo com as escolas. Estou
realmente maravilhado!!!!
Postado por 
Robson Souza
 em 25/02/2013 09:13

protagonismo juvenil é o mehor que se pode dar a estes adolescentes! Parabéns 
para os professores que se dedicam a este trabalho, dando a oportunidade dos 
jovens serem autônomos e se tornarem autores da própria história!
Postado por 
Lilia
 em 25/02/2013 09:43

GEC é uma novidade! Tomara que todas as escolas do rio sejam assim! Parabéns , 
professora Rute pela postagem! A gente acaba se emocionando mesmo.
Postado por 
Renata
 em 25/02/2013 10:07

A cada vez que leio esses relatos vejo o quanto melhorou a educação da cidade. 
Sorte dessas crianças!Parabéns!
Postado por 
luzivaldo Laurindo
 em 25/02/2013 11:47

Parabéns pelo trabalho!
Postado por 
Débora
 em 25/02/2013 16:35

Fico muito feliz em poder constatar estes resultados maravilhosos, em tão pouco 
tempo. Parabéns a toda equipe!
Postado por 
José Luiz
 em 25/02/2013 18:18

O protagonismo juvenil estimula a participação social dos jovens, contribuindo 
não apenas com o desenvolvimento pessoal dos jovens atingidos, mas com o 
desenvolvimento das comunidades em que os jovens estão inseridos. Dessa forma, o
protagonismo juvenil contribui para a formação de pessoas mais autônomas e 
comprometidas socialmente, com valores de solidariedade e respeito mais 
incorporados, o que contribui para uma proposta de transformação social. 
Parabéns a todos os professores do GEC!
Postado por 
Patrícia Fernandes
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 em 25/02/2013 18:19

O Ginásio Carioca tem sido de muito importância para a melhoria da educação. Uma
Educação de qualidade se faz assim também. Parabéns a todos da 1ª CRE pela 
correta utilização deste protagonismo juvenil.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 25/02/2013 23:17

Minha filha ainda está na creche. Que eu amo! Fico feliz que as escolas estejam 
tão boas, sei que quando ela for adolescente, as escolas estarão ainda melhores!
Postado por 
Kelly
 em 26/02/2013 16:57
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 19/02/2013
<TÍTULO>
Compartilhando e Renovando o Conhecimento

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, capacitação.

A Semana de Capacitação aconteceu no período de 4 a 7 de fevereiro. Foram dias 
nos quais os professores puderam participar de cursos de formação continuada e 
aprimorar seus conhecimentos.

Este ano os professores da Rede Municipal estiveram à frente dos encontros de 
formação continuada. Foi a valorização da 
prata da casa
, em que professores regentes com boas práticas pedagógicas dinamizaram os 
encontros.

Na sexta-feira, 01/02, os professores regentes dinamizadores da disciplina de 
Língua Portuguesa reuniram-se com a professora Gina Bernardino, da equipe de 
Língua Portuguesa da Secretaria Municipal de Educação.

A reunião aconteceu na Escola de Formação do Professor Carioca- Paulo Freire, 
com a exibição de um vídeo sobre a Semana de Capacitação 2013 e orientações 
sobre a din
mica dos encontros. Os professores presentes puderam participar, conversando 
sobre as orientações curriculares e os assuntos propostos pela Equipe de Língua 
Portuguesa.
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[FOTO]

O encontro entre professores de Língua Portuguesa da 2
 CRE aconteceu nas dependências do N
cleo de Artes Leblon na segunda-feira, 04/02. Foi dinamizado pela professora 
Angela Ramos no
horário da manhã e, no
horário da tarde, pela professora
Renata da Silva Pinto,
 regente de Língua Portuguesa da Escola Municipal Rep
blica Argentina, na 2
 CRE, e da Escola Municipal Marechal Mascarenhas de Moraes, na 1
CRE.

A professora Renata iniciou o encontro com a poesia 
Poema de Moreno
, de Jacob Levy Moreno. Após a leitura, os docentes puderam escolher os versos 
que mais lhes chamaram atenção e comentar sobre eles.

A primeira din
mica girou em torno do questionamento 
O que ensinar em Língua Portuguesa?
. Os professores conversaram sobre o assunto e assistiram ao vídeo preparado 
para a Semana de Capacitação 2013. No vídeo, a professora Gina Bernardino falou 
sobre o ensino de Língua Portuguesa e também sobre as provas bimestrais. Além 
disto, dois professores regentes desta disciplina falavam sobre suas práticas 
pedagógicas em sala de aula usando os cadernos de apoio pedagógico. 

A professora Maria Poyares, coordenadora de disciplina de Língua Portuguesa da 
Educopédia, falou aos professores sobre esta plataforma de aulas digitais que 
são preparadas por e para professores da rede.

Este encontro teve como objetivo indicar diversas modalidades de usos dos 
materiais oferecidos pela SME e foi bastante proveitoso porque os professores 
puderam adquirir novos conhecimentos e compartilhar suas experiências. 

[FOTO]

Ciência Hoje na Escola

Na quarta-feira, 06/02, aconteceu no Centro de Convenções SulAmérica a formação 
continuada para professores dos 4
 e 5
 anos do Ensino Fundamental. O objetivo foi orientar os regentes sobre um 
projeto utilizando a revista 
Ciência Hoje das Crianças
.
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Este projeto tem o objetivo de apoio à educação da criança em uma ação de 
reforço escolar para o ensino de Ciências. Também está integrado ao projeto 
Rio, uma Cidade de Leitores
, pois, após ser utilizada em sala de aula, o aluno leva a revista para casa, 
contribuindo com o acervo da família. 

O trabalho é realizado em conson
ncia com o currículo proposto pela Secretaria Municipal de Educação e 
possibilita aos professores oportunidades de criarem projetos de acordo com a 
realidade dos alunos e também por áreas de interesse, buscando trabalhar a 
ciência para a cidadania.

A palestrante do encontro com os professores do 5
 ano do Ensino Fundamental foi Maria del Carmen Guadalupe Chude, diretora 
pedagógica do Programa 
Ciência Hoje de Apoio à Educação
. Inicialmente, os docentes assistiram a um vídeo sobre o projeto e suas ações 
no ano de 2012. Também foram apresentadas aos professores algumas estratégias 
didáticas possíveis de serem realizadas utilizando a revista 
Ciência Hoje das Crianças
.

[FOTO]

Os encontros da Semana de Capacitação proporcionaram aos professores a 
participação em cursos de formação continuada, nos quais puderam compartilhar e 
adquirir novos conhecimentos. Agora, sigamos neste ano letivo novinho que temos 
a nossa frente. Sucesso a todos!

Professor, queremos conhecer e divulgar os projetos realizados por sua escola. 
Entre em contato com o 
representante
 do portal Rioeduca em sua CRE.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Renata Carvalho - Professora da Rede e representante do portal Rioeduca, na 2
CRE

Email: 
renata.carvalho@rioeduca.net

Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet
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2ªcre
(192)

capacitação
(52)

<COMENTÁRIOS>

Parafraseando Paulo Freire, as qualidades/competências dos professores não podem
tudo. Como tal, há que compreender a complexidade, as incertezas e ambiguidades 
do aprender a ser professor, tendo presente que aprendemos muito daquilo que 
somos e somos muito daquilo que aprendemos. Parabéns pela matéria!
Postado por 
Patricia Fernandes
 em 19/02/2013 09:32

É importante que nos renovemos constantemente aquilo que sabemos ou corremos o 
risco de ficar para trás.Uma das grandes capacidades do homem é a de conseguir 
constantemente renovar o seu conhecimento por vontade própria.
Postado por 
Helena(bytroia)
 em 19/02/2013 11:44
--------------------------------------------------------------------------------
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<DATA>
Terça-feira, 26/02/2013
<TÍTULO>
Meio Ambiente, Artes, Escrita e Leitura na E. M. Dom Pedro I

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos.

O Projeto Político Pedagógico da E.M. Dom Pedro I pontua a Sustentabilidade e a 
Preservação Ambiental. Agora, em 2013, a unidade escolar pretende reforçar esta 
questão tão importante para a humanidade e, simultaneamente, intensificar a 
leitura e escrita dos alunos-autores que se encontram na escola.

A E. M. Dom Pedro I irá desenvolver projetos que darão suporte às curiosidades e
às necessidades de aprendizagem dos alunos. Para isso, impulsiona o conhecimento
em atividades de campo baseadas em propostas científicas, associando essas 
informações ao cotidiano do aluno, legitimando, assim, a construção do 
conhecimento.

O projeto também pretende ter um olhar afetivo para a comunidade escolar, já que
esta alicerça o trabalho pedagógico. A preocupação com a frequência e 
permanência do aluno na escola e com a aprendizagem significativa norteiam os 
objetivos da proposta.

Em 2012, a escola desenvolveu diversos projetos significativos:

Mistério no Museu Imperial

A prof
 Rosemar Franca (História), apaixonada pela família Real, realizou um projeto 
com o livro 
Mistério no Museu Imperial
, da autora Ana Cristina Massa, que foi um marco para a aprendizagem dos alunos 
do 6
 ano. Realizou-se a leitura do livro, depois uma visita ao museu Imperial em 
Petrópolis e a culmin
ncia foi a visita da autora na escola para uma conversa com os alunos. Durante a
visita, surgiram muitas perguntas curiosas, tais quais: onde ela busca 
inspiração para escrever? qual o personagem que mais gosta?

Ao final do encontro, os alunos a presentearam com uma colet

nea de ilustrações para o referido livro, pois a obra ainda não tinha 
ilustração. Ana Cristina ficou tão emocionada que já confirmou sua presença na 
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escola em 2013.

[FOTO]

Campeonato de Dança e Handebol

As turmas do 7
 ano da prof
 Ana Paola Silva (Educação Física) nos brindaram com os campeonatos de Dança e 
Handebol. Os empolgados alunos desenvolveram essas atividades com muito empenho 
e responsabilidade. Sob a orientação da prof
, elaboraram bandeiras de países para formação dos times, escolheram a cor que 
predominava na bandeira para ser a cor das camisas e organizaram a torcida. Na 
dança, surpreendeu-nos a participação de todos. A apresentação foi bem 
coreografada e ensaiada. As apresentações foram submetidas a um jurado formado 
por professores que escolheu uma turma vencedora.

[FOTO]

Projeto ambiental: 
Identificação da Vegetação da Praça Soldado Geraldo Cruz
 Barra da Tijuca

O Projeto de autoria dos professores Mari
ngela Valgode (Ciências), Vinicius Gouvêa (Geografia) e Daniele Cristina Pereira
(História) com a turma 1905 encerrou o ano letivo de 2012 com a legitimação de 
um trabalho científico.

Este projeto iniciou-se com o evento RIO + 20 e desdobrou-se com a parceria do 
pesquisador Dr. Marcus Nadruz do Instituto de Pesquisa Científica do Jardim Bot
nico do Rio de Janeiro. Com objetivo de preservar o meio ambiente, decidiu-se 
olhar para a vegetação em volta da escola.

Com a presença do Dr. Marcus Nadruz na escola, os alunos da turma 1905 puderam 
conhecer a metodologia de coleta de amostras bot
nicas. Com a orientação da prof
 Mari
ngela, os alunos coletaram e enviaram as amostras para o IPCJB- RJ. Após a 
conclusão da identificação pelo pesquisador, a turma e os professores retornaram
ao IPCJB 
 RJ para catalogação da vegetação pelo processo denominado exsicatas. Este 
material está arquivado no IPCJB 
 RJ e na Web. Prof
 Mari
ngela registrou este projeto através de material impresso para disponibilizá-lo 
na Sala de Leitura.
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Teatro e Máscaras Gregas

A escola municipal Dom Pedro I emociou-se com a apresentação da peça teatral 
A Trágica História de Romeu e Julieta
 de William Shakespeare, dirigida e adaptada pela prof
 Cristina Paraizo (Artes Cênicas). Todas as peculiaridades que envolvem a 
montagem de uma peça teatral foram vividas neste espaço: cenário, figurino, 
iluminação, som, divulgação.

Os alunos do 7
 e do 8
 ano demonstraram seriedade e responsabilidade de profissionais da arte e 
cultura. Os responsáveis puderam assistir aos seus filhos atuando e ficaram 
emocionados. Assim como professores e alunos. Ao entrar no auditório, os 
convidados recebiam o programa da peça e, após o silêncio absoluto, iniciava-se 
o espetáculo. Contagiavam a expressividade, as falas e a postura teatral dos 
alunos.

Este espetáculo contou com a significativa colaboração da prof
 Ana Bouças (História), que revelou o seu talento, junto com os alunos, na 
cenografia. A dedicação das professoras foi magistral, já que oportunizar a 
experimentação dessa vairante da arte aos alunos é significar a aprendizagem.

O corredor da escola Dom Pedro I ficou emoldurado com máscaras retradando a 
comédia e a tragédia grega. A atividade pedagógica foi desenvolvida pela prof
 Cristina Paraizo (Artes Cênicas) a partir da história do teatro Grego (comédia 
e tragédia) com as turmas do 7
 ano. Os alunos demonstraram tanto entusiasmo que surgiu o interesse de 
confeccionar máscaras teatrais gregas. E surgiram lindas máscaras, que provocam 
admiração por quem as vê.

[FOTO]

Projeto: 
Releituras: O Holocausto, Ontem e Hoje

As professoras Crisitina Andiotti (Língua Portuguesa e Sala de Leitura), 
Danielle Crisitina Pereira (História) e Thereza Cristina Ferraz (M
sica) realizaram o projeto 
Holocausto, Ontem e Hoje
 com o objetivo de levar o aluno à reflexão sobre a import
ncia de defendermos a liberdade e a toler
ncia no mundo em que vivemos.

A partir da discussão sobre o fenômeno do Holocausto e de seus impactos no mundo
atual, construiu-se uma proposta interdisciplinar que propõe um olhar conexo 
entre o passado e o presente através das releituras dos nossos alunos do 8
 e 9
 anos. Dessa forma, eles atualizam o pensamento crítico, atentos sobre o tema, 
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ainda, tão atual. As atividades reflexivas foram construídas com o diálogo entre
os livros e os filmes, cujos temas direcionavam para o Holocausto.

Os filmes exibidos foram: 
Escritores da Liberdade
 e 
Chá com Mussolini
. E os livros lidos foram: 
O diário de Anne Frank
, 
O Sobrevivente
, 
A Mala de Hannah
 e 
O Menino do Pijama Listrado
. Depois deste contato, estabeleceram-se discussões que foram refletidas em 
produção textual, produção musical, desenhos e apresentação oral da síntese do 
livro 
O Menino do Pijama Listrado
, culminando num concurso de produção textos na escola. A vencedora participou 
do concurso de redação da comunidade Judaica.

A 
aluna Raquel Mesquita do 9
 ano foi a vencedora entre as escolas participantes do Estado do Rio de Janeiro.

[FOTO]

[FOTO]

Equipe de Professores da E.M.Dom Pedro I

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

A E.M. Dom Pedro I pretende, em 2013, criar mais oportunidades de aprendizagem 
significativa para seus alunos, inclusive através de encontros com autores de 
livros para estimular os alunos-autores.

Através de diversos projetos que visam despertar a curiosidade e o interesse, 
tanto dos alunos, como dos professores e da comunidade escolar, a escola espera 
favorecer e ampliar ainda mais o processo ensino-aprendizagem em 2013.

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM, NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!
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RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca/sobrenos.php

Contato:

Roberta Vitagliano

é professora da rede municipal 

e representante do Rioeduca da 7
CRE

robertavitagliano@rioeduca.net

twitter: @robertacarmina

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Esta equipe pedagógica da E.M. D. Pedro I é de dá orgulho!!!nParabéns equipe!!!
Postado por 
Marleyde Ferreira Fernando
 em 26/02/2013 20:57

Parabéns queridos da Dom Pedro. Um beijo a todos que fazem, tão bem, a educação!
Postado por 
Dilma Vianna
 em 26/02/2013 22:53

Parabéns a E. M. Dom Pedro I pelo  Projeto Político Pedagógico. Projetos deste 
tipo fazem o aluno refletir e atuar diretamente na ação diária que devemos ter 
com o meio ambiente, que é a de responsabilidade!
Postado por 
Helena (by troia)
 em 26/02/2013 23:41
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 07/02/2013
<TÍTULO>
Edital da Biblioteca do Professor

FOI PUBLICADO HOJE, 07/02/2013,O EDITAL DA BIBLIOTECA DO PROFESSOR 2013!!

Acesse 
aqui:

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Biblioteca sempre com ótimas opções de escolha. Vale apena sempre dar uma 
olhadinha.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 05/05/2013 16:13
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 22/02/2013
<TÍTULO>
Desafios, Percursos, Conquistas...

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, subte itinerante, novas tecnologias educacionais, escola 3.0, 
educopédia, gente, pé de vento, educoteca.
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10ªcre
(292)

educopédia
(86)

educoteca
(3)

escola 3.0
(3)

gente
(2)

pé de vento
(1)

<COMENTÁRIOS>

A palestra realizada pela da Subsecretaria de Novas Tecnologias da SME e seu 
grupo staff foi um sucesso segundo os participantes. Parabéns Rafael Parente e 
equipe da SubTE/SME Rio pela  e a coordenadora Gracinha Muller e toda equipe de 
Diretores das Escolas da 10ª CRE.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 22/02/2013 16:56
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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Quinta-feira, 07/02/2013
<TÍTULO>
teste

 teste

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 20/02/2013
<TÍTULO>
Estudar e Planejar

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, capacitação.

Ser professor significa estar mergulhado no saber durante todo o tempo. Não só 
no saber do aluno, mas no seu próprio. A Semana de Capacitação e Planejamento 
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oportuniza novos conhecimentos e discussões para repensar sua prática e planejar
as ações de 2013.

Na escola em que trabalho (
E.M. Delfim Moreira
), precisamos descobrir onde nasce o rio Jacaré para que os alunos possam 
discutir o tema do ano: a cooperação pela preservação da água, pensando a partir
de sua comunidade. 

Na 
E.M. São Domingos
, a ética foi objeto de estudo através do vídeo: 
[VÍDEO]
Ética e Ecologia: Desafios do século XX
I, para enriquecimento do projeto político pedagógico Transformando ideais em 
ações. 

Repensar a prática e o papel do professor, através das
[VÍDEO]
 palavras de Rubens Alves
, foi a atividade inicial na 
E. M. Oswaldo Cruz
. 

Sempre em verso, a 
Creche Municipal Sylvia Orthof
 organizou os temas em destaque para 2013. Ou seja, cada unidade escolar 
privilegiou os saberes necessários ao sucesso de seu trabalho em 2013.

[FOTO]

As capacitações promovidas este ano pela SME privilegiaram a prática, 
valorizando os professores da rede que se apresentaram como dinamizadores das 
atividades. A troca de experiências renova o olhar sobre nosso cotidiano e 
mostra que é possível fazer diferente. 

Nossa coordenadora Amparo Reis reforçou esta valorização em sua fala nas 
reuniões, e os professores a aprovaram em suas avaliações. Ouvir gente que faz 
como você aproxima e incentiva a inovar.

[FOTO]

O objetivo é que o aluno tenha uma aprendizagem significativa, que siga com ele 
por toda vida. Estudando e planejando, sabemos onde queremos chegar, mesmo que 
sejam necessários desvios ou ajustamentos de rota. Sabemos o que precisamos ser,
como o 
[VÍDEO]
vídeo da Assessoria de Informática e Tecnologia
 bem resumiu.
[VÍDEO]
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[FOTO]

E para que o caminho seja mais leve, as dicas e a trilha sonora já estão no 
mural da 3
 CRE. Nosso ano letivo começa agora! Então, 
vamos juntos, de mãos dadas
, como já dizia o poeta. 
Vamos lá fazer o que será?!

[FOTO]

Angela Freitas é Professora da Rede Municipal e

representante da 3
 CRE, no Portal Rioeduca.

E-mail: angela.freitas@rioeduca.net

twitter 
@angeladario

facebook 
Angela Regina de Freitas

RIOEDUCA/3
CRE

[FOTO]
tweet
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3ªcre
(223)

capacitação
(52)

<COMENTÁRIOS>

As capacitações são fundamentais para o sucesso de um profissional escolar, pois
elas ajudam a alinhar os objetivos das pessoas com os da Educação.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 20/02/2013 01:57

Aprendi muito nessa capacitação. É sempre bom planejar trocar ideias e se 
preparar para receber nossos alunos. Registrei no meu blog algumas coisas 
importantes que foram comentadas na capacitação de fevereiro. Hoje procuro 
trabalhar mais com tecnologia na sala de aula, sempre levando um vídeo para 
complementar as aulas e usando a educopédia para rever conteúdos e fazer um 
diagnóstico inicial da minha turma com o quizz. Toda capacitação é sempre válida
e nos estimula nesse começo de ano.
Postado por 
Ana Cristina Pimentel Machado
 em 23/02/2013 08:20
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 20/02/2013
<TÍTULO>
Está na Hora de Pensar nas Reuniões de Responsáveis

<TAGS>
Tags: 
professor.
[VÍDEO]

As reuniões de responsáveis geralmente deixam todos os envolvidos um tanto 
ansiosos. Pais, alunos e, inclusive, professores aguardam ansiosamente por este 
momento.

[FOTO]
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Muitas reuniões destinadas aos responsáveis ocorrerão durante o ano letivo. Elas
têm por objetivo agregar a família ao ambiente escolar compartilhando interesses
e metas em prol do aluno, precisam tornarem-se produtivas e agradáveis.

Os encontros devem ser planejados não só por professores, mas também com o 
envolvimento do coordenador pedagógico e da direção para, previamente, 
estabelecerem o objetivo principal (ou específicos) daquela reunião.

A primeira reunião do ano pode ser feita através de um convite e deve priorizar 
o acolhimento aos responsáveis, afinal, eles precisam sentir que estão sendo bem
recebidos. Geralmente, além da apresentação da professora, são repassados 
informes da escola, objetivos do ano o qual a criança irá cursar, além de dicas 
de como auxiliar seu filho no dia a dia.

[FOTO]

Ao longo do ano, ocorrerão outras reuniões e, obviamente, terão outros 
objetivos, porém a receptividade precisa ocorrer em todas.

Seguem algumas sugestões que podem tornar as reuniões de responsáveis mais 
prazerosas e próximas ao sucesso:

trace o(s) objetivo(s), juntamente com a equipe pedagógica conforme o que se 
pretende: reunião de apresentação, reunião temática ou bimestral; 

distribua bilhetes com o convite previamente;

faça a divulgação na escola
utilizando-se de cartazes sobre reunião, reforçando dia e hora;

seja pontual e sucinto: não deixe que a reunião torne-se aparentemente 
interminável
;

apresente a pauta da reunião;

leitura de textos são interessantes;

propor uma din
mica tende a deixar reunião mais agradável e informal;

é interessante o professor utilizar recursos tecnológicos existentes em sua 
escola (como computador e data show) no decorrer da reunião,
a fim de
torná-la mais atrativa e menos tediosa;
[VÍDEO]

não trate especificidades dos alunos. Lembre-se que o objetivo não é esse, já 
que os pais não convocados para tratar assuntos individuais, isso poderá ser 
feito num outro momento e, inclusive, deve ser esclarecido para que eles se 
sintam mais à vontade;
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caso o espaço permita, exponha trabalhos dos alunos ou fotos. É uma maneira de 
envolvê-los nas atividades desenvolvidas pelos alunos;

faça uma retrospectiva do que foi traçado como objetivo no ano anterior (caso 
seja a primeira reunião) ou no bimestre anterior.

não deixe de registrar a presença dos responsáveis, desta forma, você professor,
tem mais um registro de acompanhamento da família.

Professor, discuta com sua equipe os benefícios de se pensar em equipe, trace 
coletivamente os critérios da reunião da sua escola, e lembre-se: não deixe de 
avaliá-los posteriormente e... boa sorte!

Taís Ferraz Duarte é Professora da Rede Municipal

e colaboradora do Portal Rioeduca.

E-mail: 
taisduarte@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

professor
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<COMENTÁRIOS>

Neste encontro a Escola apresenta as intenções educacionais, o planejamento 
anual, as mudanças em relação ao ano anterior e faz a apresentação formal da 
equipe que vai atuar diretamente naquela série...A presença dos responsáveis é 
de extrema importância!
Postado por 
Helena (by troia)
 em 20/02/2013 01:52
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 11/02/2013
<TÍTULO>
Faça a Folia da Criançada!

<TAGS>
Tags: 
família.

Transformar a sua casa em um baile de carnaval e estar junto com os filhos é 
fácil, divertido, e o melhor: não custa muito.

[FOTO]

Quem não se lembra com saudade das matinês de Carnaval? A criançada fantasiada, 
brincando e dançando ao som das marchinhas...

Hoje em dia, está mais difícil encontrar clubes e espaços destinados à folia das
crianças, então, que tal transformar a sua casa em um salão de baile para fazer 
a alegria dos pequenos? É possível montar uma festa animada sem gastar muito. 
Basta usar a criatividade, começando pela decoração.

Todas as crianças adoram balões de látex, esses não podem faltar. Tanto para 
decorar como para brincadeiras. Serpentinas e confetes são essenciais para 
deixar o clima mais animado. Uma alternativa é colar máscaras de papelão, que 
você pode confeccionar com as crianças, nas paredes da sala de casa, quintal ou 
até mesmo na garagem.

A mesa de comidas faz parte da folia. Para decorá-la, salpique com confete, 
pedaços de serpentina e espalhe outros itens típicos, como pandeiros, cornetas, 
reco-reco, etc.

[FOTO]
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Os alimentos podem ser colocados em bandejas descartáveis de festa ou mesmo em 
vasilhas de plástico transparente e colorido, dependendo da verba disponível. 
Lembrando sempre que devemos escolher alimentos saudáveis, como frutas e 
salgados sem gordura e de preferência feitos com verduras e legumes. Que podem 
ser intercalados com pipocas, bolos de cenoura, pirulitos e outros doces que 
combinam com o Carnaval. Não esquecer os refrescos e sucos de frutas, que 
complementam a festa.

Além do visual caprichado, é preciso pensar em brincadeiras para entreter as 
crianças. As pequenas gostam de usar fantasias e máscaras. Para garantir a 
participação delas num desfile, deve-se propor que cada uma crie a sua máscara, 
que pode ser feita com cartolina e ornamentada com glitter, purpurina, tintas, 
etc. Pode-se oferecer também brindes como prêmio pela criação (coisas simples, 
como colar havaiano, língua-de-sogra, apito, entre outros) dos artefatos.

Todas as atividades devem ser supervisionadas e incentivadas por um ou mais 
adultos.

Com tudo organizado, é hora de pensar na trilha sonora. Afinal, a m
sica é a alma de qualquer festa, mais ainda quando essa festa é de Carnaval. 
Para acertar em cheio no gosto da garotada, aposte em Ivete Sangalo, Claudia 
Leite, Banda Eva, entre outras. As marchinhas carnavalescas também devem estar 
presentes, intercalando-as com as canções mais atuais. É uma forma de resgatar o
passado e fazer com que nossos filhos as conheçam e apreciem.

Aproveite e se divirta com seus filhos.

Bom carnaval!!

[FOTO]

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal

e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
tweet
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família
(2)

<COMENTÁRIOS>

Ah, vontade de ser criança e ter professores assim. Enquanto os adultos so 
pensam neles nesses dias, minha criança quer pular carnaval mas sem as idiotices
dos adultos.Lindo, perfeito, igual as crianças.Continuem assim, mantendo-as 
crianças, depois se transformam em ogros.Beijos azuis e suaves no coração.José 
Carlos Bortolotin -Passo Fundo - RS -
Postado por 
José Carlos Bortoloti
 em 11/02/2013 15:52

Muito bem lembrado! As crianças adoram! Beijo, Lylian
Postado por 
lylian
 em 12/02/2013 10:25

Adorei a matéria, pois nossas crianças estão precisando saber o real e 
verdadeiro sentido do carnaval, marchinhas, brincadeiras, fantasias.....ótima 
iniciativa!!!!Bom carnaval a todos!
Postado por 
Danielle
 em 12/02/2013 11:04

No Rio de Janeiro são quatro dias de muita diversão com fantasias, confetes e 
serpentinas: este é o Carnaval, a festa mais popular do Brasil. parabéns Delfina
por mais uma bela matéria.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 13/02/2013 00:05
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Adoro Carnaval! Aliás, adoro dançar quase todos os rítmos e, você com essa 
matéria sobre Carnaval, muito boa por sinal, como todas as outras que você 
escreve, me fez lembrar da minha infância e adolescência, dos bailes e das 
músicas, que tocam até hoje.Mais uma vez, parabéns pelo texto e pelas imagens.
Postado por 
Sueli Rego
 em 13/02/2013 20:08
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 28/02/2013
<TÍTULO>
Como Participar da Vida Escolar de Seu Filho

<TAGS>
Tags: 
família, leitura.

A atuação dos pais na educação é essencial para o desenvolvimento da criança na 
escola. A família e a escola precisam ser parceiras. Vamos ver algumas dicas de 
como você pode participar desse processo e ajudar o seu filho.

[FOTO]

Livro: 
Depende de você. Como Fazer de Você uma História de Sucesso
, de Andrea Ramal.

Atualmente, a sociedade tem passado por várias mudanças decorrentes da 
diversidade de informações e avanços tecnológicos, repercutindo sobre a 
configuração da família e no seu processo de interação com a escola. Entretanto,
a atuação dos pais na educação é essencial para o desenvolvimento da criança.

O papel principal dos pais é o de acompanhar a criança, oferecendo condições 
para que a educação cumpra o seu papel no desenvolvimento sociocultural e 
viabilizando formação à cidadania.

É indispensável que família e escola sejam parceiras, com seus papéis bem 
definidos e compromissados com uma práxis educativa voltada à sintonia de ações 
e atributos necessários ao meio social.

Sendo assim, segue abaixo algumas sugestões de como você pode proceder e 
contribuir para o sucesso na formação de seu filho:

A relação entre pais e escola deve ser de parceria e cumplicidade. As reuniões 
de pais e mestres têm a função de mostrar que isso é possível, convocando os 
pais para participarem e dividirem responsabilidades, lembrando que a formação 
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em casa complementa a da escola e vice-versa. Trabalhar em parceria - com cada 
um desempenhando o seu papel - é essencial para a criança se sentir amparada e 
assistida.

O momento de reuniões na escola é a oportunidade que pais e professores têm 
para, juntos, ajustarem possibilidades para o melhor aproveitamento escolar do 
aluno. Se a escola marcar a reunião num momento em que você estiver 
impossibilitado de ir, agende com a direção e os professores uma data viável às 
duas partes.

Longe da formalidade de uma reunião, você poderá contribuir muito com o 
aprendizado e o bem-estar de seu filho ao ir à escola conversar com o professor.
Nesse processo, pontes são construídas e grandes benefícios serão cada vez mais 
evidentes.

Nenhuma visão de mundo é construída sozinha. Nada do que você passou é igual às 
experiências vividas por outra pessoa. A soma de diferentes vivências é, 
certamente, a melhor forma de construir uma escola para todos, que saiba, de 
fato, respeitar cada aluno na sua individualidade. Por isso, proponha mudanças, 
dê sugestões, participe de festas, rodas de leitura, seja uma amiga da escola.

Mesmo depois de um exaustivo dia, é possível desfrutar de momentos de qualidade 
em companhia de seu filho. Não perca a oportunidade de ajudá-lo nas atividades 
escolares. Todo filho que percebe a intenção de seus pais em ajudá-lo tende a 
tornar-se mais comprometido com os estudos e com os deveres escolares. 
Lembre-se: Você não precisa dominar todas as matérias e assuntos abordados em 
sala de aula para ajudar nas tarefas, pois o simples fato de você propor 
questões sobre elas o fará refletir e buscar suas próprias respostas.

[FOTO]

Exercite a leitura em todo o momento, ou seja, mesmo que não tenha nada escrito,
qualquer objeto pode ser 
lido
 e interpretado. Uma ideia muito legal é aproveitar coisas simples que temos em 
casa e jogamos fora, como os rótulos e caixas das embalagens dos produtos, como 
gelatinas, maisena, café, leite... Pode-se trabalhar de acordo com a idade e o 
ano em que a criança está: cores, n
meros, alfabeto etc. No processo de interpretação, proponha desafios para buscar
respostas em livros e revistas variados. Você só tem a ganhar!

Momentos de descontração também podem ser de grandes aprendizados para seu 
filho. Não deixe de apresentar a ele lugares em que isso se torna ainda mais 
evidente, como o caso de Bibliotecas, Museus etc.

Não deixe brechas no seu relacionamento com a escola, pois seu filho precisa do 
apoio de ambos. Aproxime-se da escola, questione, reflita sobre o que pode ser o
melhor para o seu aprendizado.

Todas as vezes que for necessário acentuar uma cobrança, comece com o elogio, 
destacando todos os pontos fortes de seu filho e os da escola. Isso, certamente,
diminuirá a resistência dele quanto às suas instruções e o fará sentir-se 
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valorizado por você.

Nada como uma boa conversa para descobrir os anseios e as necessidades de 
alguém. Converse com outros pais e descubra outras maneiras para contribuir com 
o melhor aproveitamento escolar de seu filho.

Acompanhe o desenvolvimento do seu filho! O apoio dos pais é fundamental para se
conseguir não apenas melhores resultados pedagógicos, mas também o alcance de um
aspecto imprescindível à sua vida: a autoconfiança.

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal

e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Concordo! Cada um desempenhando seu papel, e  todos ajudando na educação! =) 
nExcelente post!nBjks!
Postado por 
Simone Aline
 em 28/02/2013 07:26

Seria muito bom que a família estivesse ao lado da escola na missão de 
educar.Ainda podemos chegar lá!!! Parabéns pelo post... Bjusn
Postado por 
Elidia
 em 28/02/2013 21:27

O conjunto formado por pais e escola na vida escolar de qualquer criança e a 
base para o desenvolvimento e crescimento da criança.
Postado por 
lena
 em 01/03/2013 00:35

Perfeita a matéria. Seria tão bom essa parceria. Crianças mais confiantes e 
responsáveis com o dever cumprido na educação de seu pequeno. Parabéns pela 
postagem.nn
Postado por 
MONICA FONSECA
 em 01/03/2013 08:46

Os pais têm que ter interesse em acompanhar o crescimento da crianç,a e a escola
deve dar abertura e facilitar que esse contato aconteça, pois é aí que o 
aprendizado se completa
Postado por 
Helena(by troia)
 em 04/03/2013 01:55
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 08/03/2013
<TÍTULO>
Meia Hora de Leitura

<TAGS>
Tags: 
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10ªcre, incentivo à leitura, pé de vento, alfabetização.

O projeto 
Meia hora de leitura
, da Escola Municipal Mário Lago, tem a professora Maria Cristina como a sua 
principal incentivadora.

[FOTO]

Escrevo este texto em pleno período de férias escolares. É 23 de janeiro, 
quarta-feira bastante quente. Tarde convidativa para bons mergulhos em uma das 
praias lindas da nossa cidade. Mas as três professoras estão lá na escola, tal 
como havíamos combinado.

Chego à Escola Municipal Mário Lago já com o expediente encerrado para o p
blico externo. Na quadra, ao lado do estacionamento dos automóveis, várias 
crianças batendo bola. Converso com duas meninas que estão aparentemente 
melancólicas.

- Queria que as aulas começassem logo, diz uma delas.

- É muito chato, ficar sem fazer nada, acrescenta a outra.

São alunas da escola, com nove, talvez dez anos, que estão saudosas. Querem 
aulas. Querem 
fazer alguma coisa nas férias
, como insistem em afirmar.

Se elas estão falando em voltar à escola em pleno período de férias, seria 
possível concluir que gostam da escola? Que indícios poderíamos apontar, além do
bom trabalho dos profissionais da educação na Escola Mário Lago e do ótimo 
relacionamento da direção com toda a comunidade escolar?

[FOTO]

Na escola, sou recebido pela diretora Kátia, pela diretora adjunta Nara e pela 
professora Maria Cristina. Pelo horário oficial estabelecido pela Secretaria 
Municipal de Educação para este período de férias, já poderiam estar em casa, 
mas estão ali, pois fazem questão de prestar um depoimento para o Rioeduca.

Conversamos sobre os avanços alcançados na Escola Mário Lago, depois que as 
novas gestoras assumiram.

Em resumo, as principais transformações verificadas no período de um ano e 
alguns poucos meses são assinaladas com palavras como comprometimento, 
responsabilidade, bom relacionamento, planejamento participativo, seriedade no 
trabalho, bons exemplos, estreitamento das relações com os pais, mães, 
responsáveis e comunidade escolar, e realização de culmin
ncias dos projetos com maior frequência.

São muitos os projetos da Escola Municipal Mário Lago. Tanto os de 
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mbito interno, como aqueles propostos pela 10
 CRE ou pela SME Rio. E a diretora Kátia relembra as palavras da secretária de 
Educação, Claudia Costin, repetidas pela coordenadora pedagógica Gracinha 
Muller: que 
o administrativo deve sempre trabalhar em proveito do pedagógico
, não o contrário.

[FOTO]

[FOTO]

Gravo um breve depoimento da professora Maria Cristina que, segundo a diretora 
Kátia, tem se destacado pelo excepcional desempenho das suas funções.

Maria Cristina Machado Inácio Borba, a Cris, é bastante jovem, mas já tem pelo 
menos dez anos de magistério.

Na Escola Mário Lago, a professora Cris tem dado aulas para alunos das turmas de
2
 ano com atividades diversificadas, mas sempre buscando focalizar a leitura.

O projeto 
Meia hora de leitura
, conforme explica a diretora adjunta Nara Vilar, foi encampado por todos os 
professores, com outros tantos desdobramentos, como a 
Ciranda de livros
, empréstimos, roda de leitura e incentivo ao diálogo permanente dos alunos 
entre si sobre o conte
do do livro que leu.

Cris também menciona o seu trabalho com o 
Pé de Vento
 que, segundo ela, tem contribuído muito para ampliar o interesse dos alunos 
pela leitura e ajudado também no processo de alfabetização.

Para a professora Maria Cristina, o projeto 
Meia hora de leitura
 tem sido um verdadeiro sucesso porque, além de todas as ações promovidas pela 
escola para incentivar a leitura em sala de aula, os responsáveis também 
passaram a se envolver, já que as crianças levam os livros para casa e pedem aos
pais e parentes para que façam a leitura em família.

Sinvaldo do N. Souza, professor representante do Rioeduca na 10
CRE

     Contatos: E-mail: 
sinvaldosouza@rioeduca.net
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     Facebook/SinvaldoSouza

     Twitter: @SinvaldoNSouza

[FOTO]
tweet

10ªcre
(292)

alfabetização
(19)

pé de vento
(1)

incentivo à leitura
(1)

<COMENTÁRIOS>
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Parabéns professora Maria Cristina da Escola Municipal Mário Lago pelo trabalho 
de bom gosto e engrandecimento cultura. Funcionário valorizado individualmente e
realizando seu trabalho fará sempre o coletivo profissional transparecer!
Postado por 
Helena (by troia)
 em 08/03/2013 21:40

Parabéns Mary!!! Além de amiga, meu filhinho estava nessa turma e sei como seu 
trabalho foi valioso.
Sinvaldo como diretora da escola quero te agradecer por mais uma vez retratar 
lindamente o nosso trabalho.
Volte sempre!!!
Postado por 
Katia Bezerra
 em 09/03/2013 14:00

Parabéns a professora Maria Cristina e a toda Equipe da Escola Municipal Mário 
Lago pelo excelente trabalho realizado.
Postado por 
Angelina Rodrigues
 em 20/03/2013 07:20
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 12/03/2013
<TÍTULO>
Como Orientar os Alunos a Navegar em Segurança pela Internet?

O uso responsável e seguro da rede passa também pela sala de aula. Para evitar 
que crianças e adolescentes se tornem vítimas de 
cibercrimes
, é necessário orientá-los para não cair em armadilhas.

[FOTO]

Para promover o uso responsável e seguro da rede mundial de computadores, 
visando, em especial, a divulgação de ações de proteção de crianças e 
adolescentes, foi criado o Dia Mundial da Internet Segura. 

Em 2013, a data foi comemorada no dia 5 de fevereiro. A ideia é disseminar 
informações, orientações e dicas entre pais e professores com o intuito de 
apresentar aos jovens noções sobre os cuidados ao navegar na rede.

A internet, hoje, faz parte do cotidiano de muitas pessoas, independente da 
classe social e econômica. A maioria de seus usuários é formada por crianças e 
adolescentes. Navegando na rede é possível jogar, ouvir m
sicas, assistir a vídeos, pesquisar, estudar, comunicar-se e fazer novos amigos.

Mas a internet também pode não ser tão divertida assim. Ela, como o mundo real, 
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oferece riscos, principalmente para a garotada. É preciso aprender como navegar 
de forma segura.

Família e escola, em parceria, devem orientar os jovens para os cuidados em 
relação ao uso da internet tanto em casa, quanto na sala de aula. Dessa forma, 
as duas instituições, juntas, educam para os perigos nas ruas e no contato com 
estranhos.

[VÍDEO]

Computador na Escola

O uso do computador está cada dia mais presente nas escolas p
blicas municipais do Rio de Janeiro. Mas não é pelo fato das novas gerações 
terem acesso cedo à tecnologia que elas sabem tudo o que precisam para usar a 
internet de forma adequada. O professor tem um papel fundamental de mediador 
nesse contato entre alunos e as informações disponíveis na rede.

[FOTO]

Antes de colocar a garotada na frente da tela, é importante mostrar que a busca 
na rede é uma prática social de leitura. É necessário usar as facilidades de 
acesso à informação a favor da boa aprendizagem: saber escolher os sites que têm
aquilo que se quer conhecer e selecionar informações confiáveis.

Como e onde pesquisar na Internet

Onde encontrar o que se quer na internet durante uma pesquisa escolar? 
Normalmente, a garotada acessa os sites de busca (como o Google) e digita uma ou
mais palavras. Mas será que esse processo é eficaz?

Sites de busca criam listas baseadas em fórmulas. A confiabilidade da 
informação, no entanto, não é prioridade. O professor deve orientar a pesquisa 
na rede, indicando aos alunos sites confiáveis, bibliotecas e livros virtuais.

Navegue, mas com Cuidado!

[FOTO]

As mídias sociais se tornaram um verdadeiro fenômeno na sociedade contempor
nea. Facebook, Twitter, Blog, Orkut. Esses são apenas alguns espaços visitados 
diariamente no mundo inteiro. Algumas informações postadas nas páginas pessoais 
podem deixar o usuário vulnerável a 
cyberbullying
 e a predadores da internet.
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A seguir, conheça algumas cartilhas criadas para ajudar a usar a internet com 
mais segurança. Você pode utilizá-las como fonte de pesquisa para tratar o 
assunto com seus alunos em sala de aula.

[FOTO]

Download gratuito no site 
http://www.safernet.org.br/site/prevencao/cartilha/download.

[FOTO]

Download gratuito no site 
http://www.criancamaissegura.com.br/livro-internet-segura-maluquinho.pdf.

Visite, também, a página da Secretaria dos Direitos Humanos e conheça as dicas 
de navegação segura na internet: 
http://www.sedh.gov.br/clientes/sedh/sedh/spdca/internet-segura

Luciana Bessa é professora da Rede Municipal e colaboradora do Blog dos 
Professores

lucianabessa@rioeduca.net

Blog do Professor

[FOTO]
tweet

Página 4208



RIOEDUCA 2

<COMENTÁRIOS>

Usar com responsabilidade.Para orientar o adulto também deve ser responsável em 
suas postagens, vejo muitos educadores postando coisas inconvenientes. Vamos 
ficar atentos!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 13/03/2013 22:18
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 15/02/2013
<TÍTULO>
Projeto Escola de Bamba - Desfile Carnaval 2013

<TAGS>
Tags: 
projetos.

O projeto Escola de Bamba é uma ação educativa com ênfase na cultura popular, 
realizada em etapas que caracterizam a din
mica de uma agremiação de samba. A culmin
ncia é o desfile no Carnaval Carioca da Escola de Samba Mirim G.R.E.S.M. 
Corações Unidos do CIEP. Esta agremiação tem como componentes os alunos da Rede 
P
blica Municipal de Ensino do Rio de Janeiro.

Este ano, os alunos realizaram uma belíssima homenagem ao escritor e dramaturgo 
inglês William Shakespeare.

A Escola de Samba Mirim G.R.E.S.M. Corações Unidos do CIEP buscou nas páginas da
Literatura Universal as mais sublimes, apaixonantes e envolventes histórias de 
amor e ódio, com personagens marcantes, muitas vezes parecidos com aqueles que 
trazemos dentro de nós mesmos.
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Todo esse 
sonho de amor
 foi contado, recriado e dramatizado na Sapucaí, tendo como protagonista um dos 
melhores imortais de todos os tempos, que tanto mostrou em suas obras o poder do
amor sobre a alma humana.

A letra do samba-enredo 
Na Dialética do Amor, Um Traço de Shakespeare na Sapucaí
 foi produzida pelos alunos da E. M. Professor Manoel Maurício, escola que 
integra o quadro das escolas da 9
 CRE em Campo Gran
de. Através da letra vencedora do concurso de samba-enredo para representar o 
Carnaval 2013, pela 
Escola de Samba Mirim G.R.E.S.M. Corações Unidos do CIEP, os alunos puderam 
contar um pouco mais da história de William 
Sha
kespeare.

Com cerca de dois mil componentes, três carros alegóricos e onze alas, os alunos
da Rede P
blica Municipal de Ensino do Rio de Janeiro dramatizaram fascinantes histórias 
de amor povoadas de personagens humanos, mitológicos, imortais e mágicos, que se
misturaram em lugares encantados. Histórias que questionaram os valores e os 
sentimentos humanos.

Na concentração, os alunos foram identificados e organizados de acordo com as 
alas. Com muita responsabilidade e compromisso, foram caracterizados por meio de
fantasias e maquiados de acordo com o enredo.

[FOTO]

Na concentração, a Secretária Municipal de Educação do Rio de Janeiro Cláudia 
Costin pôde apreciar a empolgação dos alunos e tirou várias fotos com os 
componentes.

[FOTO]

Já no início do desfile, a Comissão de Frente representava a Dialética do amor x
ódio, com alunas da Escola Municipal Professor Augusto Motta, da 4
 Coordenadoria Regional de Educação.

[FOTO]

No carro abre-alas, os alunos do N
cleo de Arte Grande Otelo, da 6
 Coordenadoria Regional de Educação, representavam a peça 
Hamlet
.

O primeiro casal de mestre-sala e porta-

bandeira evoluíram por toda a Sapucaí com a fantasia 
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Romeu e Julieta
, um clássico de William Shakespeare, e foram cortejados pelos alunos da Escola 
Municipal Ayrton Senna da Silva, da 8
 CRE, que representavam o duelo das famílias Capuletos e Montecchios.

[FOTO]

[FOTO]

Em todo o primeiro setor do desfile, as alas representavam as tragédias que 
William Shakespeare escreveu em suas peças.

O segundo setor iniciou com a alegoria que trazia 
MacBeth
, representado pelos alunos da Escola Municipal Ruy Carneiro, da 5
 Coordenadoria Regional de Educação. Este setor trouxe nas fantasias das alas a 
comédia que William Shakespeare também escreveu em suas peças.

[FOTO]

E para finalizar o desfile, a 
ltima alegoria trouxe uma representação da peça 
Megera Domada
, com os alunos do CIEP Gilberto Freyre, da 8
 Coordenadoria Regional de Educação.

A plateia recebeu uma aula completa sobre as peças que William Shakespeare 
escreveu ao ver a Escola de Samba Mirim G.R.E.S.M. Corações Unidos do CIEP 
passar pela Marquês de Sapucaí. Com o samba 
Na dialética do amor, um traço de Shakespeare na Sapucaí
, os alunos não só cantaram, como também encantaram com as suas fantasias e 
alegorias.

Representante do Rioeduca na E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos

     Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

<COMENTÁRIOS>

Maravilha de enredo e alegria das escolas da rede municipal de educação. Krisna,
de que forma os alunos se inscrevem para participar? Parabéns ao G.R.E.S.M. 
Corações Unidos do CIEP, através de suas crianças e professores. São momentos de
alegria, descontração e cultura.
Postado por 
Regina Bizarro
 em 15/02/2013 09:27

Parabenizo toda a equipe da E/SUBE/CED-Extensividade pela excelente organização 
do Desfile! Parabéns a todos os alunos e alunas  que desfilaram e a prof.ª 
Daniela pela belíssima coreografia da ala do cortejo com as alunas da E.M. 
Ayrton Senna da Silva. Foi Show!!!!!!!!
Postado por 
Vilma Maria de Lira Xavier
 em 15/02/2013 17:50

O desfile foi muito elogiado por todos que puderam assistir ou acompanharam a 
construção deste enredo até o carnaval. Parabéns a Escola de Bamba!
Postado por 
Helena (by troia)
 em 18/02/2013 01:01
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Fiquei muito emocionada em participar do desfile com o Núcleo de Arte Arte 
Grande Otelo. nParabéns aos organizadores.nMarilene e Denise Palha brilharam!!!n
Postado por 
Luciana G R Lima
 em 19/02/2013 18:31
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 21/02/2013
<TÍTULO>
O Encanto Desta Cidade é Meu - Concurso Cultural

Concurso Cultural 
O Encanto desta Cidade é Meu
. 

O objeto do Concurso é uma produção textual sobre a Cidade do Rio de Janeiro. Os
vencedores estarão subdivididos nestas categorias:

Categoria Professor

     Categoria Servidor

     Categoria Família

     Categoria Aluno (até 7 anos e 11 meses)

     Categoria Aluno (de 8 anos a 9 anos e 11
meses)

     Categoria Aluno (de 10 anos a 13 anos e 
11 meses)

     Categoria Aluno (de 14 a 17 anos)

     Categoria Aluno EJA

     Categoria Aluno Portador de Necessidades
Especiais
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     Categoria Professor Aposentado

[FOTO]

O Concurso 
O Encanto desta Cidade é Meu
 contará com o apoio da Natura, que doará gentilmente kits de produtos 
específicos por faixa etária para a premiação.

Aproveite e conheça o
 Instituto Natura
, que é um dos parceiros da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, 
apoiando o Projeto GENTE (Ginásio Experimental de Novas Tecnologias 
Educacionais).

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

(estará ativo para preenchimento de 18 até 23 de fevereiro)

OU CLIQUE
AQUI

PARA ABRIR

O FORMULÁRIO EM NOVA PÁGINA

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Todos deveriam participar pois qualquer forma de concurso cultura e uma maneira 
a mais para estudar e adquiri novos conhecimentos!
Postado por 
Helena (by troia)
 em 18/02/2013 00:59
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 18/02/2013
<TÍTULO>
Trabalho de Todos, Esforço de Cada Um

<TAGS>
Tags: 
escola.

Com as energias renovadas, com novas expectativas e à espera de novos e sublimes
desafios, professores, pais e alunos se unirão novamente com o ideal de 
conquistar uma educação de qualidade num trabalho de todos, com o esforço de 
cada um. 

[FOTO]

Mais um ano letivo começa: cada dia um segredo, cada dia um mistério revelado em
cada lição, em cada atividade, em cada conversa, tal como o desenrolar de um 
filme, onde se registram situações que vão além da rotina.

A escola abre os braços para acolher seus alunos apostando na amizade, na 
cumplicidade e na arte de educar, que é realizada em cada ato de amor e atenção 
ofertado pelos professores, funcionários e família. 
[VÍDEO]

Que possamos investir no atual plantio para termos, na colheita, frutos 
saudáveis e maduros, expressados em nossos alunos em seu exercício consciente da
cidadania. 

Pensemos, neste ano, como o proponente de um leque de possibilidades, rico de 
opções consistentes e de oportunidades para nos atrelarmos às inovações e à 
criatividade igualando assim, a vontade, o profissionalismo e a propriedade em 
trocar conhecimentos de forma ampla e solidária. 

Contagem regressiva chegando ao fim. 
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Que o segredo do sucesso esteja na novidade de mais um dia, na página em branco 
no qual todos possamos registrar momentos de alegria e compromisso, suprimindo 
assim, as dificuldades, mesmo sabendo que estejam presentes. 

Nossas atitudes e vontades prescrevem o que somos e o que realmente queremos. 

Agora é pra valer!

[FOTO]

Vilma Barbareto

Professora da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro

Rioeducadora/ Supervisão de Postagens

vilmabarbareto@rioeduca.net

Twitter: @VilmaBarbareto

[FOTO]
tweet

escola
(8)
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<COMENTÁRIOS>

Mais um ano letivo começa! Que tenhamos paz, serenidade força e sabedoria em 
todos os momentos. Façamos a mudança e a diferença tão desejada nos outros.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 18/02/2013 01:08

Que este ano seja de muito sucesso para a Educação Carioca!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 18/02/2013 08:22

Como é bom retornar!! Que todas as escolas tenham muita paz!
Postado por 
Neilda
 em 18/02/2013 15:45

Um novo ano letivo começou, e as esperanças se renovam...Que este ano seja 
produtivo e a "colheita farta". Muita Paz e Luz para todos!
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 18/02/2013 19:41
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 26/02/2013
<TÍTULO>
Autonomia com a Vida

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, protagonismojuvenil.

No ano de 2012, os alunos do projeto Autonomia Carioca, da Escola Municipal 
Alencastro Guimarães, visitaram o Museu Casa da Ciência e desenvolveram um 
trabalho interessante sobre a vida de C
ndido Portinari.

A professora Silvane Tavares entrou em contato com o portal Rioeduca e enviou um
rico material contando sobre o trabalho realizado com os alunos do projeto 
Autonomia Carioca.

O tema foi C
ndido Portinari, famoso pintor brasileiro. Os alunos foram até a Sala de Leitura
da escola e pesquisaram sobre a vida de Portinari. Após a pesquisa, escreveram 
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sobre a vida do artista falando sobre os trechos que acharam mais interessantes 
em sua biografia.

Os educandos também visitaram a Casa da Ciência, tiveram contato com várias 
obras do artista e conseguiram fazer uma ligação entre o que haviam lido e o que
estavam vendo. Após a visita, eles participaram de uma oficina.

[FOTO]

Um momento interessante foi quando os estudantes fizeram uma releitura das obras
de C
ndido Portinari que retratavam as brincadeiras de crianças. Os alunos receberam 
o desenho colorido e produziram um fundo preto e branco, utilizando lápis 4B e 
6B. Receberam também o desenho preto e branco e produziram um fundo colorido.

Após esta atividade, acreditando que brincadeira e arte caminham juntas, a 
escola levou os jovens para brincarem na praça a fim de resgatar a cultura das 
brincadeiras de antigamente. Os alunos se divertiram bastante jogando pião, 
taco, bola de gude, pique-bandeira, pulando corda, elástico e soltando pipa.

[FOTO]

[FOTO]

Em outra etapa deste projeto, a turma conheceu a história do lugar onde C
ndido Portinari viveu e foram convidados a falar sobre o lugar onde vivem. 
Fizeram uma pesquisa e fotografaram coisas que eram agradáveis no local onde 
residem e também aquelas que não gostavam. Ao final da pesquisa, cada aluno 
relatou o motivo de suas escolhas e escreveu uma frase que descrevesse esses 
espaços.

[FOTO]

Continuando o projeto, os alunos fizeram a releitura do painel 
Guerra e Paz
, em que escolheram uma foto preta e branca que representou a guerra e uma foto 
colorida que representou a paz, compartilhando com a turma o motivo da escolha.

[FOTO]

Para a culmin
ncia do projeto, foi realizada uma exposição sobre C
ndido Portinari que reuniu os trabalhos pesquisados pelos alunos. Foi um dia 
muito interessante, pois os jovens receberam os convidados, mostraram e 
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explicaram a pesquisa que fizeram sobre a vida do famoso pintor brasileiro.

[FOTO]

[FOTO]

Agradecemos o contato e parabenizamos a Escola Municipal Alencastro Guimarães 
pela realização deste projeto, que colaborou com a o conhecimento cultural e a 
educação para a cidadania.

Professor, o portal Rioeduca é um espaço feito por e para professores. Participe
também! Entre em contato com o 
representante
 de sua CRE para divulgar os projetos desenvolvidos por sua escola.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Renata Carvalho 
 Professora da Rede e representante do Rioeduca, na 2
CRE

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet
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2ªcre
(192)

protagonismojuvenil
(73)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns professora Silvane Tavares quando um elemento da equipe faz algo ou 
envia algo que mostre a qualidade da Unidade Escolar que trabalho deve sempre 
ser visto com bons olhos, que só quer melhoria na educação pode ter.n
Postado por 
Helena (by troia)
 em 26/02/2013 23:36

A educação deve nos libertar das convenções, do autoritarismo das ideias que 
padronizam, da obediência cega e do comodismo. Deve estimular a ação do sujeito 
para a construção de conhecimentos, propiciar a criticidade e a reflexão. A 
educação deve lutar contra os entraves psicológicos, libertar o homem “de sua 
miséria afetiva, de sua pobreza criativa e de sua incapacidade desfrutar o 
prazer de viver” (Toro, p. 242). Parabéns pela matéria!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 27/02/2013 18:39
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 21/02/2013
<TÍTULO>
Volta às Aulas com Cores e Alegria

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescolas.

A 9
 Coordenadoria Regional de Educação voltou às aulas com muitas cores e alegria e
as Unidades Escolares prepararam muitas atividades para este retorno.

A alegria pouco a pouco vai invadindo as escolas e com ela muitas cores, 
sorrisos... Crianças e professores retornando às suas atividades e isso tudo vai
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sendo mostrado pelas unidades que aderiram aos blogs. 

Você já pensou na import
ncia de sua escola manter um registro de todas as suas atividades? 

Hoje, vamos mostrar registros do retorno às atividades escolares nos blogs de 
algumas Unidades Escolares da 9
 CRE. Para ver o blog, basta clicar nos links ou na imagem.

Blog EDI Ludmila Maximo Moreira Cardoso

[FOTO]

Blog da E. M. Henrique Dias

[FOTO]

Blog da E. M. Presidente Arthur Bernardes

[FOTO]

Blog do E.D.I. Dom Bosco

[FOTO]

Blog da E. M. Rosária Trotta

[FOTO]

Blog da C. M. Sempre Vida Prof
 Eugenia M
 Veloso Marchese

[FOTO]

Blog da E. M. Rio Grande do Norte

[FOTO]

Modernidade e educação têm que caminhar de mãos dadas. Compartilhar ideias, 
momentos e vitórias podem ser possíveis com um clique... no blog da sua escola!

Prof
 Márcia Cristina Alves Representante da 9
 CRE:

E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

Twitter: 
@marciacrisalves
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[FOTO]
tweet

9ªcre
(227)

blogdeescolas
(54)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 28/02/2013
<TÍTULO>
A 9ª CRE Tem Um Líder Carioca

<TAGS>
Tags: 
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9ªcre.

Hoje vamos conhecer o Líder Carioca da 9
 CRE: o professor Holem Martins! Ele é diretor da E. M. Professor Manoel 
Maurício e faz parte do grupo de servidores selecionados e capacitados para 
ocupar os cargos estratégicos da Administração Municipal

[FOTO]

[FOTO]

De um total de 1.300 inscritos no processo seletivo do Programa Líderes 
Cariocas, foram selecionados 130 servidores. São médicos, arquitetos, 
enfermeiros, professores e tantos outros técnicos da prefeitura que, além de 
treinamento nas Secretarias, passaram por um ciclo de capacitação, incluindo um 
curso de gestão da 
COPPEAD
, escola de pós-graduação em negócios da UFRJ.

A avaliação para a formação desses líderes levou em conta o cargo, as 
habilidades em lógica, matemática, comunicação e a competência para liderança.

[FOTO]

Segundo o prefeito Eduardo Paes, a formação vai melhorar o desempenho da 
administração p
blica. 
O Rio está vivendo um momento decisivo e temos uma chance de virada fantástica. 
Neste cenário, temos que consolidar ainda mais a administração p
blica para que o processo virtuoso seja irreversível
, acredita.

Além de oferecer uma nova especialização profissional aos servidores da 
Prefeitura, o Programa Líderes Cariocas tem como objetivo realocar talentos de 
reconhecida competência em cargos-chefe da administração p
blica municipal.

Gerido pela 
Fundação João Goulart
, o Programa tem seu aporte logístico na Casa Civil, cabendo a esse Órgão o 
acompanhamento das metas a serem cumpridas por cada Líder Carioca. Além do 
pagamento de bônus de até dois salários como prêmio anual de desempenho, a 
permanência dos servidores líderes no Programa está condicionada ao alcance 
dessas metas.

Falando de Metas

Cada líder carioca apresentou à Fundação João Goulart suas metas individuais 
para este ano de 2013. Essas metas foram submetidas ao titular de cada pasta 
para que sejam validadas e publicadas no Diário Oficial do Município.
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Para que sejam validadas, as metas devem atender aos seguintes critérios:

Impacto no Plano Estratégico;

Impacto no Acordo de Resultados;

Impacto nas atividades do Órgão;

Dificuldade de implantação (o quanto as metas são desafiadoras);

Clareza da Meta Individual apresentada.

[FOTO]

Tendo como referência o Pacto pela Alfabetização, que norteia as ações da SME, o
Professor Holem apresentou as seguintes metas ao Programa Líderes Cariocas:

Ampliação do Programa de Alimentação Escolar, buscando atingir 75% do total de 
alunos e aumentando em 50% o n
mero de alunos atendidos no ano de 2012;

Implantação da escovação supervisionada, com a meta de atingir 75% dos alunos, 
contra os atuais 50% de alunos que fazem escovação diária;

Combate ao absenteísmo dos responsáveis às reuniões escolares, buscando reduzir 
os índices de ausência de 70% no final de 2012, para 35% ao final de 2013;

Implantação de recursos de acessibilidade em 50% dos espaços de uso coletivo da 
escola, com instalação de piso tátil e placas com sistema Braille, além de 
rampas e corrimãos;

Ampliação no n
mero de alunos alfabetizados no 3
 ano, saindo dos atuais 80% (resultado de 2012), para 90% ao final de 2013.

[FOTO]

Em todas essas ações, buscou-se oferecer aos alunos da 
Escola Municipal Professor Manoel Mauricio
 condições plenamente satisfatórias para que o processo de aprendizagem se 
coadune com as Metas previstas pela SME.

Nas palavras do professor Holem:

Avaliando o Programa Líderes Cariocas em seus diversos aspectos, podem ser 
destacados nessa iniciativa da Prefeitura do Rio:
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A valorização dos servidores e o resgate da credibilidade na instituição, a 
partir de um processo seletivo transparente e idôneo que possibilitou aos 
servidores que se destacaram por seus méritos e competências acesso a um curso 
de excelência numa Escola de Gestão de nível internacional (COPPEAD/UFRJ), 
capacitando-os para ocuparem cargos estratégicos na administração municipal. 
Vale destacar que alguns desses Líderes já estão ocupando as 
cadeiras quentes
 de diversos órgãos da Prefeitura do Rio.

Outro aspecto bastante positivo desse Programa é a possibilidade de um maior 
conhecimento e integração dos diversos órgãos da prefeitura, surgido em 
decorrência da formação de turmas e grupos de trabalho multidisciplinares, em 
que servidores de diferentes cargos e funções se debruçaram sobre os problemas 
da cidade, estudando e formulando projetos que possibilitem o resgate do 
prazer de ser carioca
 e de viver numa cidade, de fato, maravilhosa.

[FOTO]

Para saber mais sobre essa matéria acesse os links abaixo:

http://www.rio.rj.gov.br/web/portaldoservidor/exibeconteudo?article-id=3525328

http://www.rio.rj.gov.br/web/guest/exibeconteudo?article-id=3524558

Prof
 Márcia Cristina Alves Representante da 9
 CRE:

E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

<COMENTÁRIOS>

Pude verificar de perto o trabalho realizado pelo Professor Holem e parabenizo a
contribuição dada ao Programa de Alimentação Escolar!
Postado por 
Roberta Lopes
 em 28/02/2013 15:37

Parabéns Professor Holem Martins e sua equipe, também a 9ª CRE pela excelência 
em educação.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 04/03/2013 02:40
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 15/03/2013
<TÍTULO>
Acolhimento dos Alunos do GEO Dr. Sócrates

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, geo, ginásio experimental olímpico, e.m doutor sócrates, evento.

Boas-vindas aos alunos, funcionários e professores do Ginásio Experimental 
Olímpico da Escola Municipal Dr. Sócrates
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A aula inaugural aconteceu em uma segunda-feira de manhã, no dia 18 de fevereiro
de 2013. O encontro foi na Escola Municipal Dr. Sócrates, localizada no 
condomínio conhecido como Vila Mar, na Pedra de Guaratiba, Zona Oeste do Rio de 
Janeiro. A quadra esportiva estava completamente lotada. Todas as cadeiras 
enfileiradas na parte central da quadra foram ocupadas, como também as 
arquibancadas em sua área interna.

Com o uso de um telão, projetando slides previamente preparados, a diretora, 
professora Claudia de Sá Amaro, falou durante cerca de uma hora. A plateia era 
formada por pais, mães, responsáveis, alunos, funcionários, professores e alguns
convidados. Todos permaneceram como se estivessem magnetizados. Ninguém arredou 
pé enquanto a diretora apresentava cada um dos componentes da sua equipe e 
também funcionários de apoio, agentes educadores e professores.

Durante a aula inaugural, a diretora Claudia fez uma ampla apresentação do 
Ginásio Experimental Olímpico Doutor Sócrates, abordando desde as concepções 
metodológicas implementadas pela Secretaria Municipal de Educação para aquele 
tipo de escola, até sobre o compromisso e a responsabilidade dos pais e dos 
alunos objetivando resultados positivos ao final de cada ano letivo e, também, 
após a conclusão do ensino fundamental.

[FOTO]

Também fez uso da palavra a professora Gracinha Muller, coordenadora da 10
 CRE, dando as boas-vindas a todos em nome da secretária Municipal de Educação 
Claudia Costin, reforçando o seu apoio e crença no cumprimento das metas 
estabelecidas pelo GEO Doutor Sócrates.

Durante a aula inaugural, cujo resumo dos textos apresentados em slides foi 
impresso e distribuído a todos os presentes, a diretora Claudia também comentou 
sobre a 
Semana de Acolhimento dos Alunos
, de 18 a 22 de fevereiro, contando com a participação dos estudantes do Ginásio
Experimental Olímpico de Santa Tereza, com palestras, debates, din
micas e depoimentos sobre as experiências do primeiro GEO implantado no Rio de 
Janeiro.

[FOTO]

[FOTO]

Claudia chamou a atenção de todos para um dos principais desafios do GEO, qual 
seja a formação do aluno-atleta-cidadão. Para tanto, enfatizou a diretora, é 
necessário que o jovem atue com autonomia, solidariedade e principalmente 
demonstre competência na vida acadêmica: 
será imprescindível o acompanhamento dos pais e responsáveis na vida escolar dos
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seus filhos
, concluiu a diretora.

Após a apresentação de cada um dos componentes da direção, coordenação 
pedagógica, coordenação de esportes e coordenadores das áreas de abrangência do 
ensino, além dos demais professores, agentes educadores e funcionários, os 
alunos foram convidados a se dirigirem ao refeitório, onde foi servido um lanche
e os responsáveis seguiram em grupos acompanhando professores na visita às 
instalações do Ginásio Experimental e da Vila Olímpica.

O Ginásio Experimental Olímpico Dr. Sócrates funcionará em horário integral, de 
7h30min até 17 horas, oferecendo estudo reforçado e oportunidade para práticas 
esportivas, além do café da manhã, desjejum, almoço, colação e lanche da tarde, 
tudo sob a supervisão do Instituto Annes Dias.

[FOTO]

[FOTO]

Além do uniforme oficial usado pelos alunos das escolas da Secretaria Municipal 
de Educação, com o diferencial do logotipo do GEO nas camisetas, os alunos do 
Ginásio Experimental Olímpico também receberão uniformes especiais para os 
treinamentos esportivos e contarão com armários para guardar o seu material.

Localizada ao lado da Escola Municipal Dr. Sócrates, a Vila Olímpica também 
reservará dias e horários especiais para que os alunos do GEO possam frequentar 
as suas dependências, inclusive o uso da piscina, conforme falou a professora 
Magali, diretora daquele equipamento esportivo da Prefeitura.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Sinvaldo do Nascimento Souza
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     Representante do Rioeduca na 10
 CRE

     Contatos:

     E-mail: sinvaldosouza@rioeduca.net

     Facebook/SinvaldoSouza

     Twitter: @SinvaldoNSouza

[FOTO]
tweet

10ªcre
(292)
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evento
(29)

e.m doutor sócrates
(1)

ginásio experimental olímpico
(1)

geo
(1)

<COMENTÁRIOS>

O GEC é um diferencial na rede. Sempre está nos surpreendendo com atividades 
motivadoras e cativantes. Parabéns!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 15/03/2013 08:10

Nas classes de crianças maiores, a acolhida também deve existir, mas de forma 
mais prática e dinâmica, pois os alunos não gostam de ser tratados como crianças
pequenas. Brincadeiras e dinâmicas de grupo serão bem aceitos pelos mesmos.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 16/03/2013 22:47

parabéns estou encantada com a escola e torcendo que minha filha faça parte dela
!!!

Postado por 
angela
 em 25/10/2013 11:20
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 21/02/2013
<TÍTULO>
Acolher para Educar

<TAGS>
Tags: 
4ªcre.

É comum que no primeiro contato escolar algumas crianças chorem, afinal é um 
ambiente totalmente novo. Como atender com atenção e carinho as crianças que 
demonstram tais sentimentos? Assim, é de extrema import
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ncia estarmos atentos a essas mudanças que ocorrem com os pequenos, pois elas 
podem ser amenizadas de acordo com o bom acolhimento e a segurança passada nesse
momento.

Acolhe, alguma coisa, ato, pessoa ou situação e, então, reconhece-a como é 
(diagnóstico), para uma tomada de decisão sobre a possibilidade de uma melhoria 
de sua qualidade
 (Luckesi, 1994:172).

[FOTO]

Atualmente, a escola deve acolher todas as crianças, deve se comprometer com um 
percurso educacional a todos e, ainda, tem que garantir aquisições e 
possibilidades de convivência e cooperação mínimas entre as pessoas das quais 
dela fazem parte.

[FOTO]

Do acolher afetivo para com os alunos, despertamos mais do que o bom andamento 
do processo de ensino-aprendizagem, já que, além disso, garantimos os elementos 
constitutivos e integrantes da totalidade desse processo.

[FOTO]

Para Wallon, a idade adulta será a integração dos resultados da passagem pelos 
vários estágios. Portanto, a responsabilidade da escola não é só pelo momento 
que acolhe o aluno, pois sua
atuação tem reflexos posteriores.

Fiquemos atentos em nosso fazer diário, sempre, para amparar, acolher, educar 
pelo afeto, e pela amizade na interação com nossas crianças. Pois
Educar, antes de mais nada, é convidar a abrir os olhos... os ouvidos... os 
braços... É convidar a acolher!

Nossa atenção, nesse assunto, reflete a qualidade do atendimento escolar, como 
direito da criança, além da contribuição da universidade em sua formação.
Lembremos assim que, a educação é um direito de todas as crianças brasileiras e 
fazê-la com qualidade é o reconhecimento desse direito.

Ana Accioly é Professora da Rede Municipal

e Representante Rioeduca da 4
 Coordenadoria Regional de Educação

E-mail: anaaccioly@rioeduca.net

Twitter: @Ana_Accioly

[FOTO]
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4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 22/02/2013
<TÍTULO>
Resultado da Promoção - Assista ao Filme Tainá, a Origem

<TAGS>
Tags: 
concursos, rioeduca.

Confira a listagem dos cem alunos do primário carioca (1
 ao 6
 ano) contemplados com os pares de ingressos para assistirem ao filme 
Tainá - a Origem
 e dos dez contemplados para receberam o livro 
Tainá, uma Aventura em tupituguês

Página 4232



RIOEDUCA 2
Clique na sinopse (resumo) abaixo e vá para o RESULTADO!

[FOTO]

Os ingressos e os livros serão distribuídos para as CREs partir da semana que 
vem.

Clique na imagem abaixo e conheça mais sobre as aventuras de Tainá, no site do 
filme, onde você poderá encontrar jogos e atividades muito divertidas:

[FOTO]

Assista ao trailler do filme:
[VÍDEO]
[VÍDEO]

Esse e outros vídeos do filme!

[FOTO]
tweet

rioeduca
(69)

concursos
(16)

Página 4233



RIOEDUCA 2

<COMENTÁRIOS>

gosteiii legall
Postado por 
gabriel
 em 19/02/2013 18:12

Vamos incentivar a participação de todos os alunos!!! Vamos lá!
Postado por 
Neilda
 em 20/02/2013 08:12

Este filme é lindo! ‘Tainá – A Origem’ pega carona no sucesso das suas sagas 
anteriores, ‘Tainá – Uma Aventura na Amazônia’ e ‘Tainá 2 – A Aventura 
Continua’. Com ambos os filmes premiados, fica fácil receber o velho público 
fiel e curioso sobre a nova narrativa amazônica.Vale apena assistir!!!!!!!!!!!
Postado por 
Helena (by troia)
 em 23/02/2013 12:36
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 27/02/2013
<TÍTULO>
Alfabetizar ou Letrar?

<TAGS>
Tags: 
professor.
[VÍDEO]

A velocidade com que as informações chegam até nós nos dias de hoje é cada vez 
maior. Precisamos estar conectados para uma constante atualização com o Mundo.

[FOTO]

O PNAIC, Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, foi criado em 2012 e 
será implementado a partir deste ano. É um compromisso formal assumido pelos 
estados e municípios por meio do Ministério da Educação com o Governo Federal e 
visa assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de 
idade, ao final do 3
 ano do Ensino Fundamental. 

Conheça mais sobre o PNAIC em:
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[VÍDEO]

Desde que foi anunciado, muita movimentação se viu em torno do Programa.

O que é alfabetizar? O que é letrar? Esses dois termos não têm o mesmo objetivo?
 Como seremos capacitados? O que será necessário mudar?

Realmente são muitas informações que precisam ser absorvidas gradativamente. Mas
somente através de trocas e muita leitura seremos capazes de alcançarmos o 
objetivo que pretendemos.

Em julho de 2012, os diretores das escolas do primeiro segmento e os 
representantes das dez Coordenadorias Regionais de Educação assinaram o Pacto 
Carioca pela Alfabetização, prevendo que todos os alunos das escolas municipais 
sejam alfabetizados ao final do 1
 ano de Escolaridade aos seis anos de idade.

A Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro superou a meta e reduziu o índice
de Analfabetismo Funcional com quatro anos de antecedência.

[FOTO]

Na primeira semana de fevereiro deste ano, aconteceu a semana de capacitação 
para os professores da Rede Municipal do Rio de Janeiro com atividades e 
assuntos diversificados. 

Em um desses encontros, que ocorreu na própria escola, foram preparados DVDs
 com palestras das professoras Iza Locatelli e Magda Soares para os professores 
que atuarão nas Casas de Alfabetização (1
, 2
 e 3
 anos), sendo também interessantes aos professores do primário Carioca (4
, 5
 e 6
 anos) com roteiro de ações a ser seguido.

A professora doutora Iza Locatelli, que presta assessoria à SME, fala sobre a 
import
ncia da diagnose, de um ambiente alfabetizador em sala de aula, da diversidade 
de textos, da produção de textos coletivos e individuais e do papel do professor
enquanto incentivador e contador de histórias conhecendo, valorizando e 
compartilhando as experiências individuais.

Uma importante prática alfabetizadora é o incentivo à narrativa, pois através 
dela, os saberes, culturas, histórias e valores foram sendo transmitidos de 
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geração à geração através da oralidade e, assim, se consolidando nas diversas 
culturas existentes.

É através da narrativa que o educador irá promover a troca de experiências em 
sala de aula, socializando, trazendo à tona diversidades culturais, 
principalmente nas classes populares. 

Não queremos alunos somente alfabetizados, mas alfabetizados e letrados. Alunos 
que adquiram independência para realizarem a leitura de mundo.

     Ler e escrever como um fim limita a 
criança como mero decifrador de códigos e não como leitor.

De acordo com Magda Soares na obra 
Letramento: um tema em três gêneros 
(Belo Horizonte: Autêntica 2003):

Letramento é o resultado da ação de ensinar e aprender as práticas sociais de 
leitura e de escrita. É o estado ou a condição que adquire um grupo social, ou 
um indivíduo, como conseq
ência de ter-se apropriado da escrita e de suas práticas sociais. Apropriar-se 
da escrita é torná-la própria, ou seja, assumi-la como propriedade. Um indivíduo
alfabetizado, não é necessariamente um indivíduo letrado, pois ser letrado 
implica em usar socialmente a leitura e a escritura e responder às demandas 
sociais de leitura e de escrita.

Felizmente, estamos no caminho certo!

Taís Ferraz Duarte é Professora da Rede Municipal

e colaboradora do Portal Rioeduca.

E-mail: 
taisduarte@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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professor
(1)

<COMENTÁRIOS>

Muito orgulho de ver minha turminha ilustrando um texto tão perfeito e 
coerente!!!! Acredito muito no letramento, nas elaborações de hipóteses dos 
alunos, na contextualização das aulas, no brincar! Impossível não alcançar o 
sucesso quando se faz com amor, planejamento e cuidado. Amei, Taís!
Postado por 
Luciana
 em 27/02/2013 18:15

Interessante e nos leva a refletir sobre a nossa prática para que possamos 
alfabetizar e letrar.
Postado por 
Adriana Passos
 em 27/02/2013 21:02

O saber e o entender é muito bom. Ler um texto e saber o que ele diz é 
maravilhoso, e isto é o que tem acontecido. 
Postado por 
Helena(by troia)
 em 13/04/2013 23:19
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 26/02/2013
<TÍTULO>
O Rio de Janeiro faz 448 anos no dia 1º de Março
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O Rio de Janeiro completa 448 anos de fundação nesta sexta-feira, 1
 de março. Para celebrar a data, a cidade ganhará uma programação especial, com 
direito a bolo e concurso cultural. 

As comemorações de aniversário do Rio de Janeiro começaram em fevereiro com o 
lançamento do concurso cultural 
O encanto desta cidade é meu
 de textos sobre a Cidade Maravilhosa. No dia 1
 de março, os textos vencedores serão divulgados no portal 
Rioeduca
. Não perca!

No dia 28 de fevereiro, um bolo gigante de 4,8 metros será cortado para 
homenagear o Rio de Janeiro. As atrações seguem no dia 1
 de março, no Largo da Carioca, a partir das 9h. Veja a programação completa da 
festa em homenagem à Cidade Maravilhosa no site 
Guia do Rio
. 

Conheça Melhor a sua Cidade

O Rio de Janeiro é conhecido por seus diversos pontos turísticos e por suas 
belezas naturais. Mas será que o carioca conhece a cidade em que mora?

A SME e a MultiRio lançaram no final de 2012 a publicação 
Mestre do Tempo Conta Histórias do Rio
, inspirada na série televisiva 
Mestre do Tempo
. O livro oferece um verdadeiro passeio pela história e pelos lugares relevantes
do Rio de Janeiro, não apenas com a finalidade de instruir, mas, também, de 
aproximar as crianças da cidade e elevar sua estima por ela.

[FOTO]

Esse livro pode ser encontrado na sala de leitura de sua escola.

Um Pouco de História

Fundada por Estácio de Sá em 1
 de março de 1565, a cidade teve o seu nome escolhido a partir de uma observação
feita anos antes por André Gonçalves, comandante da expedição encarregada de 
reconhecer a terra que Cabral descobrira. No dia 1
 de janeiro de 1502, ao se deparar com um estuário (ambiente aquático entre o 
rio e o mar), julgou que este fosse a foz de um grande rio, dando-lhe o nome de 
Rio de Janeiro.
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Quer saber mais? Visite a página da 
MultiRio
 ou do 
Projeto de Extensão da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
.

O Rio na Visão dos Artistas

O cartunista Lan é um bom exemplo de que para ser carioca não é necessário 
nascer no Rio.

Lanfranco Aldo Ricardo Vaselli Cortellini Rossi Rossini, ou simplesmente Lan, 
nasceu em Montevarchi, Toscana, no dia 18 de fevereiro de 1925. É um 
caricaturista italiano radicado na cidade do Rio de Janeiro. A inspiração de sua
obra vem do ritmo da alma carioca.
[VÍDEO]

Samba do Avião
, de Tom Jobim, é um hino de amor à cidade.

Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim nasceu no Rio de Janeiro, no dia 25 
de janeiro de 1927. Tom compôs com Vinícius um dos maiores sucessos e 
possivelmente a canção brasileira mais executada no exterior: 
Garota de Ipanema
. Nos anos de 1962 e 1963, a quantidade de 
clássicos
 produzidos por Tom é impressionante: 
Samba do Avião
, 
Só Danço Samba
 (com Vinícius), 
Ela é Carioca
 (com Vinícius), 
O Morro Não Tem Vez
, 
In
til Paisagem
 (com Aloysio), 
Vivo Sonhando
. O compositor faleceu em Nova Iorque, no dia 8 de dezembro de 1994.

[FOTO]

Píer de Ipanema, 1902, foto de Marc Ferrez.

Muitas das imagens mais conhecidas do Rio de Janeiro do início do século passado
foram feitas pelas lentes de dois importantes fotógrafos: Marc Ferrez e Augusto 
Malta.
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     Marc Ferrez, nascido no Rio de Janeiro 
em 7 de dezembro de 1843, foi um fotógrafo franco-brasileiro. Suas obras 
retratam o cotidiano brasileiro da segunda metade do século XIX, principalmente 
da cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil. Há fotos da ilha das 
Cobras, da floresta da Tijuca, da praia de Botafogo, do Jardim Bot
nico do Rio de Janeiro, entre outras.

     Faleceu em 12 de janeiro de 1923, no Rio
de Janeiro.

Juntamente com o fotógrafo alagoano Augusto Malta, registrou imagens das 
transformações decorrentes da reurbanização empreendida pelo prefeito do Rio, 
Francisco Pereira Passos, no início do século XX.

[FOTO]

Praça da Rep
blica, 1906, na foto de Augusto Malta.

Augusto César Malta de Campos nasceu em Mata Grande (Alagoas), no 14 de maio 
de1864. Seu trabalho como fotógrafo oficial do Distrito Federal (então Rio de 
Janeiro) entre as décadas de 1900 e 1930, nomeado por Pereira Passos, permitiu 
criar um gigantesco acervo que documentou as transformações pelas quais passou a
capital do Brasil no início do século XX.

Entre os fatos documentados por sua obra estão: a demolição do Morro do Castelo,
a Revolta da Vacina, a inauguração da Avenida Central (hoje Rio Branco), a 
Exposição Nacional de 1908, a Exposição Internacional do Centenário da 
Independência, em 1922 e a inauguração da estátua do Cristo Redentor. Também 
registrou imagens da vida cotidiana, a arquitetura, as alterações urbanísticas 
(como as primeiras favelas), manifestações culturais como festas, o carnaval, as

Batalhas das Flores
 e desfiles cívicos e militares.

A maior parte de suas fotografias encontra-se dividida entre o Museu da Imagem e
do Som e o Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. São, ao todo, 80 mil 
fotos, incluindo 2.600 negativos em vidro e 40 panor
micas.

Faleceu com 93 anos, no Rio de Janeiro, no dia 30 de junho de 1957.

[FOTO]

O Cristo Redentor foi eleito como uma das sete Maravilhas do Mundo Moderno.

A história da construção de um dos mais famosos pontos turísticos da cidade do 
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Rio de Janeiro, o Cristo Redentor, pode ser conhecida no documentário 
Christo Redemptor
, de Bel Noronha.

     Os relatos de pessoas que viveram na 
época de sua construção e do diário do brasileiro que idealizou e executou a 
obra, o engenheiro e arquiteto Heitor da Silva Costa, nos fazem voltar ao 
período da concepção deste monumento que é, hoje em dia, parte integrante do dia
a dia do carioca.

O filme conta também com depoimentos feitos na França e na Itália, com a filha 
do estatuário Paul Landowski, Françoise e com a filha de Gugliemo Marconi, 
Elletra, sendo este o responsável pela iluminação da estátua em sua inauguração,
em outubro de 1931.

Disponível no 
Portal Curtas
.

Bem, com a proximidade do aniversário da nossa cidade, por que não aproveitar e 
dinamizar atividades com os alunos sobre todas essas transformações que 
ocorreram nestes 44 séculos de história? Mostre a eles que para ser carioca, na 
Cidade Maravilhosa, não é preciso nascimento, e sim coração.

Luciana Bessa é professora da Rede Municipal e colaboradora do Blog dos 
Professores

     lucianabessa@rioeduca.net

     Blog do Professor

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Cidade Maravilhosa, são muitos anos de vida, 448 ao todo, mas tu continuas 
lindo, meu Rio.nTuas praias, teus encantos, teu pôr-do-sol… a cada dia mais 
fascina quem lhe conhece e quem vem aqui para lhe conhecer!
Postado por 
Helena (by troia)
 em 26/02/2013 23:07
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 25/02/2013
<TÍTULO>
Prata da Casa da 6ª CRE na Semana de Capacitação

<TAGS>
Tags: 
6ªcre.
A Semana de Capacitação 2013 dos professores da rede municipal de ensino 
aconteceu no período de 04 a 07 de fevereiro. Ao todo, foram oferecidos 59 
cursos, que englobaram todas as disciplinas e projetos oferecidos pela 
Secretaria Municipal de Educação. Esta ação teve por objetivo aperfeiçoar a 
formação profissional dos professores, visando melhorar a qualidade da educação 
carioca.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]
[VÍDEO]

[FOTO]

Cu
idar da formação docente. Este é o segundo mandamento do estudo da consultoria 
McKinsey para uma nação chegar ao topo da Educação. O estudo 
Os Sistemas Escolares de Melhor Desempenho do Mundo Chegaram ao Topo
 comprova que: 
A 
nica forma de melhorar resultados é melhorar a instrução
.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[VÍDEO]

[FOTO]
tweet
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6ªcre
(247)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pela capacitação e bom aproveitamento da mesma. Ser prata da casa é 
mostrar seu real valor e a que veio na educação.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 25/02/2013 23:14

Parabéns a todos. Aprimorando saberes em prol do crescimento coletivo.
Postado por 
Christiane Penha
 em 26/02/2013 06:58

Parabéns a todos os professores dinamizadores da semana de capacitação! Saionara
e Samuel são professores maravilhosos que fazem a diferença em suas 
escolas.Vocês são muito queridos.nCássian
Postado por 
cassia cilene
 em 26/02/2013 08:22

Valorizar o Profisional de Educação é lhe dar o digno valor da profissão. Ser 
professor é o tempo todo provocar mudanças, questionamentos, opinióes, 
ações...Os proferssores da 6ªCRE valem Ouro.
Postado por 
Lúcia Brizzio
 em 26/02/2013 10:12

Se faz muito importante para nós profissionais, sermos valorizados e 
reconhecidos.
Postado por 
Patricia da silva lopes matos
 em 27/02/2013 11:23
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 22/03/2013
<TÍTULO>
Projeto “Bom Leitor” da Escola Municipal IPEG

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, rio, uma cidade de leitores, acolhimento.

Idealizado pelas professoras regentes da Sala de Leitura, o projeto 
Bom Leitor
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 vem ampliando o interesse dos alunos pelos livros.

A Escola Municipal IPEG não tem um patrono, no sentido usual da palavra. IPEG é 
a sigla para o extinto Instituto de Previdência do Estado da Guanabara, que foi 
criado na década de 1960 para proporcionar os benefícios de previdência social 
aos seus contribuintes.

[FOTO]

Uma década depois, o IPEG foi transformado em IPERJ, mas a escola municipal 
continuou com a sua designação antiga, na mesma localização - Rua Cabo Saulo 
Vasconcelos -, quase em frente a uma praça acolhedora e bem arborizada do 
conjunto Jardim Palmares, instalado numa intercessão da rodoviária da Avenida 
Brasil, entre Santa Cruz, Paciência e Campo Grande.

Inaugurada em 1970, a Escola Municipal IPEG mantém as características 
arquitetônicas da época, com a fachada tomada pelos elementos vazados em estilo 
cobogó
, designação que, conforme nos ensina o 
Google
, provém dos sobrenomes dos seus idealizadores: Amadeu Oliveira Coimbra, Ernest 
August Boeckmann e Antonio de Góis.

Decorridos catorze meses da minha visita, eis que retorno à Escola Municipal 
IPEG para conhecer a atual realidade, no primeiro ano da gestão da diretora 
Angelina Rodrigues.

Simpatia radiante
, é como posso sintetizar o ambiente que se propaga em todos os espaços da 
Escola Municipal IPEG.

[FOTO]

A diretora Angelina Rodrigues, em entrevista gravada para o Portal Rioeduca, 
fala das realizações do seu primeiro ano como gestora, em parceria com os 
professores Jefferson, diretor adjunto, e Ozira, coordenadora pedagógica, 
fazendo questão de frisar que se as metas têm sido alcançadas e vêm acontecendo 
de acordo com o planejado, é mérito coletivo, pois a administração é 
compartilhada pelos professores, funcionários e demais integrantes da comunidade
escolar.

Angelina também fala de um grande desafio que teve que enfrentar no ano letivo 
de 2012, pois, com o repentino crescimento populacional do bairro, em razão da 
construção de novas habitações e vindas de centenas de famílias, a Escola IPEG 
passou a absorver parte da clientela, tendo que ampliar o n
mero de matrículas ainda nos meses finais do primeiro semestre.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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Como foram crianças e adolescentes vindos de comunidades com características bem
diferentes das dos moradores do Bairro Jardim Palmares, Angelina Rodrigues diz 
que foi necessário elaborar um projeto específico de acolhimento e adequação dos
hábitos de boa convivência já adquiridos pelos alunos da Escola Municipal IPEG.

Falando dos projetos, e foram muitos realizados na escola, Angelina Rodrigues 
cita principalmente o 
Bom Leitor
, com ações desenvolvidas durante todo o ano letivo por iniciativa das 
professoras regentes da Sala de Leitura, contando com o empenho e participação 
de todo o corpo docente da escola.

Sobre o projeto 
Bom Leitor
, também em entrevista concedida ao Rioeduca, a professora Diva, uma das 
regentes da Sala de Leitura, falou com entusiasmo sobre algumas das suas 
atividades, resumindo com informações sobre o n
mero de alunos que passaram a frequentar aquele espaço privilegiado da escola e 
a levar livros emprestados para leitura em suas casas.

O Projeto 
Bom Leitor
 tem despertado grande interesse das crianças e jovens pelo acervo da Sala de 
Leitura. Alguns alunos também solicitam livros para que as suas mães e 
responsáveis leiam nos finais de semana. E assim vão sendo cumpridos também os 
objetivos do Programa 
Rio, uma Cidade de Leitores
, da Secretaria Municipal de Educação.

Segundo Diva, que trabalha em parceria com a professora Flávia Renata, a Sala de
Leitura tem promovido momentos prazerosos para a leitura pelos alunos e também 
oportunidade para encontros dos profissionais, como o que ocorreu com os 
professores de Língua Portuguesa, surtindo excelentes resultados.

No mês de março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Escola IPEG 
estará homenageando uma das mais antigas moradoras do bairro Jardim Palmares, a 
senhora Haydée Merola Junger, cujo nome foi escolhido pela comunidade escolar 
para batizar a Sala de Leitura.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Angelina Rodrigues explica que a dona Haydée, ou 
Tia Haydée
, como é mais conhecida no bairro e na escola pelos relevantes serviços 
comunitários prestados, é mãe de duas professoras, Márcia e Mara, que são 
gêmeas. Ambas foram alunas e deram aulas na Escola Municipal IPEG.
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Como a visita à Escola Municipal IPEG é feita no segundo dia do ano letivo, já 
com os alunos enturmados, em sala de aula, aproveito para repetir o 
tour IPEG
, conforme descrito pela diretora Angelina Rodrigues, proporcionado aos alunos 
do 6
 ano, em companhia do diretor adjunto, professor Jefferson, que pacientemente 
apresentou os professores, funcionários, e cada espaço da escola que os novos 
estudantes passarão a frequentar a partir de então.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Interação, determinação, coragem, vigor, iniciativa, acolhimento, energia 
positiva, crença em ideais, metas que serão conquistadas, planejamento e ações 
compartilhadas são algumas das expressões e palavras que aparecem nos belos 
murais espalhados pela Escola Municipal IPEG e que dão sentido ao trabalho em 
busca de uma educação de qualidade pela diretora Angelina Rodrigues, pela sua 
equipe de gestores e pelos profissionais daquela unidade escolar.

Sinvaldo do Nascimento Souza, representante do Rioeduca na 10
CRE

 E-mail: sinvaldosouza@rioeduca.net

     Facebook/SinvaldoSouza

     Twitter: @SinvaldoNSouza

[FOTO]
tweet
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10ªcre
(292)

rio
(19)

acolhimento
(6)

uma cidade de leitores
(5)

<COMENTÁRIOS>

Querido Sinvaldo, a Equipe IPEG agradece o carinho pela linda postagem. Você 
como sempre soube exteriorizar os objetivos de nossa Unidade Escolar.Agradecemos
pela linda homenagem.
Postado por 
ANGELINA RODRIGUES
 em 22/03/2013 10:15

Minha filha estuda na escola e posso dizer que o trabalho realizado pela equipe 
é excelente. Parabéns Sinvaldo pela bela postagem!!! Parabéns Angelina, 
Jefferson e todos da escola pela forma como tratam os nossos filhos e pela 
qualidade de ensino!!!
Postado por 
Katia Bezerra
 em 22/03/2013 10:31

PARABÉNS PELO PROJETO. FICOU MARAVILHOSO! É ISSO QUE DEVEMOS DESPERTAR EM  
NOSSOS ALUNOS: O INTERESSE PELA LEITURA. COM ESTRATÉGIAS COMO ESTA, CERTAMENTE O
ALCANCE DAS METAS SERÁ EFICAZ!!! PARABÉNS À ANGELINA E EQUIPE...EM ESPECIAL À 
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PROFESSORA OZIRA, QUE TRABALHOU COMIGO NA E.M GANDHI, NA DÉCADA DE 90, OCASIÃO 
EM QUE JÁ ESTIMULÁVAMOS NOSSOS ALUNOS NA PRÁTICA DA LEITURA E DA PRODUÇÃO 
TEXTUAL COM COERÊNCIA E COESÃO! SUPER BEIJO A TODOS!!
Postado por 
MARCOS RENOVATO
 em 22/03/2013 11:37

Fico muito feliz e me sinto gratifica em ver o trabalho do professor da Sala de 
Leitura ser mostrado e valorizado. O valor deste profissional eleva bastante a 
qualidade da Unidade Escolar. Todos possuem seu espaço e podem se desenvolver 
individualmente o que faz o conjunto todo se destacar. Cada um na sua função e 
cargo.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 22/03/2013 20:57

Parabéns à toda equipe, fui aluna da escola  IPEG e do professor Paulo de 
matemática, hoje sou professora do CIEP Dr. Hidebrando, fico muito feliz em 
saber do projeto e emocionada em ver fotos da escola.

Postado por 
priscila vignerom
 em 24/03/2013 14:34
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 04/03/2013
<TÍTULO>
Prêmio Anual de Educação - Projetos de Qualidade na Educação Infantil

<TAGS>
Tags: 
1ªcre.

Neste ano, dezessete projetos pegagógicos desenvolvidos por Escolas, Creches e 
EDIs da 1
 CRE foram premiados. O 
Premio Anual de Educação

referentes ao ano de 2012

foi avaliado e selecionado por uma Comissão Especial.

Já foi o tempo em que o trabalho com crianças matriculadas em Educação Infantil 
era concebido como assistencialista. Atualmente, o
 Educar
 e 
Cuidar
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 são considerados ações indissociáveis. As unidades da rede desenvolvem o 
trabalho com o objetivo de contribuir para que 
as crianças usufruam de seus direitos sociais, políticos e de participação, 
tendo em vista sua formação na cidadania.

As 17 Unidades Premiadas da 1
 CRE foram
: 

C.M. Ladeira dos Funcionários, C. M. Vírginia Lemos; C.M. Sempre Vida Parque da 
Conquista; C.M. Tia Dora, EDI Parque da Alegria; CIEP Avenida dos Desfiles 503; 
C.M. Palhaço Carequinha, E.M. Leão XIII; C.M. Espaço Livre da Criança; C.M. 
Estácio de Sá; EDI Professora Simone Sousa Pimentel; C.M. Vovó Lucíola; C.M. 
Homero José dos Santos; C.M. Eduardo Moreira dos Santos; C.M. Nação 
Mangueirense; C.M. Vasquinho e C.M. Arara Azul.

Relatos de Projetos Premiados

Creche Municipal Ladeira dos Funcionários

Projeto Premiado
: Lugar de Crescer, Amar e Compartilhar

[FOTO]

A 
Creche Ladeira dos Funcionários
, situada no Caju, teve seu projeto iniciado pela import
ncia de aproximar e acolher cada vez mais a comunidade local . Deste modo, desde
o início do ano letivo, trabalhos foram desenvolvidos com a finalidade de 
resgatar valores como identidade, respeito m
tuo e amor ao próximo.

Durante o projeto, os educadores se mobilizaram na construção de um ambiente 
participativo, criando novas possibilidades de trabalho com pais e propiciando 
momentos agradáveis de aprendizagem coletiva.
Ao final do ano, a equipe percebeu que o objetivo do projeto foi alcançado. As 
famílias estavam mais próximas e o afeto entre comunidade, creche e crianças 
melhorou ainda mais.

Creche Municipal Eduardo Moreira

Projeto Premiado
: Creche: Fonte de Energia - Combustível do Amanhã

[FOTO]

Motivada pelas questões socioculturais e ambientais que afetam o planeta e a 
vida da comunidade onde a creche está inserida, em 2012 a equipe abordou o tema 
sustentabilidade.

Para trabalhar o projeto com os pequenos, a unidade iniciou o plano enfatizando 
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a alimentação saudável, partindo depois para as ações necessárias à conservação 
do planeta.

     O projeto contribuiu para que as 
crianças e suas famílias construíssem, desde pequenas, noções politicamente, 
socialmente e ecologicamente corretas.

Creche Municipal Sempre Vida Parque da Conquista

Projeto Premiado
: Brincadeiras na Educação Infantil - Arte de Aprender e Ser Feliz

[FOTO]

A 
Creche Sempre Vida Parque da Conquista

 dedicou o ano de 2012 a ser um espaço para a produção de culturas infantis, no 
qual os pequenos tiveram a oportunidade de conviver e aprender com seus pares.

O projeto foi construído baseado no 
Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 
e nas 
Orientações Curriculares para a Educação Infantil da Secretaria Municipal de 
Educação do Rio de Janeiro
. Assim, um dos objetivos principais do projeto foi auxiliar as crianças a 
conhecer suas possibilidades de criar, inventar, descobrir, compartilhar, 
interrogar e imaginar...

A proposta educacional da unidade enfatizou a brincadeira e a interação como 
fatores promotores do desenvolvimento infantil. Por considerar a brincadeira 
como educação por excelência, a creche acolheu as crianças priorizando 
atendimento de qualidade, sereno, feliz, com conversas e muitas brincadeiras.

Creche Municipal Estácio de Sá

Projeto Premiado
: Quem Ama Cuida

[FOTO]

Os educadores da 
Creche Municipal Estácio de Sá,
inquietando-se com as questões de sa
de e higiene dos educandos, manifestaram o desejo de contribuir e intervir de 
forma eficaz nos cuidados pessoais, coletivos e ambientais da comunidade, 
visando adotar ações que contribuíssem para harmonia entre o ser e o seu 
bem-estar.

A equipe da unidade entendeu a necessidade de desenvolver um projeto que pudesse
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envolver alunos, famílias e comunidade, uma vez que, mudando hábitos e atitudes 
é possível mudar também a realidade que nos cerca. Assim, de forma l
dica e interdisciplinar, destacando a valorização da vida e do bem estar, a 
creche propiciou uma educação transformadora.

Creche Municipal Tia Dora

Projeto Premiado
: Embarcando no Trem da Poesia com Vinícius de Moraes

[FOTO]

As crianças da 
Creche Municipal Tia Dora 
passearam pelo universo da poesia de 
Vinícius de Moraes 
e aprenderam sobre os animais que dão vida à
Arca de Noé
. Uma das aventuras deste projeto foi o desafio de conhecer o habitat, o estilo 
de vida, a alimentação e a forma de como preservar esses animais.

As crianças vivenciaram diversas experiências: construíram a 
Arca de Noé
, fizeram leituras, releituras e dramatizações. Além disso, as turminhas 
realizaram exposições, confecção dos bichos da Arca com diversos tipos de 
materiais.

Também foi lançado o subprojeto 
Sacola do Mundo Mágico da Leitura
, visando o incentivo ao hábito da leitura também nas famílias dos educandos. A 
equipe garante: o projeto foi um sucesso!!!

Creche Municipal Homero José

Projeto Premiado
: Estreitando os Laços, Acertando os Passos e Melhorando o Compasso, o Mundo eu 
Abraço

[FOTO]

O desafio de 2012 foi conhecer melhor a comunidade, incentivando as famílias a 
compartilhar e conviver cada vez mais do cotidiano da Creche. O objetivo 
principal era estreitar os laços entre família e creche.

Aos poucos, o projeto foi tomando forma e se solidificando, de modo que todos, 
creche, crianças e família, sentiram-se valorizados e respeitados enquanto 
produtores de cultura e conhecimento.

Ao final do ano de trabalho, a equipe constatou que através das ações 
pedagógicas e dos trabalhos de parceria, a proposta de envolver a comunidade foi
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alcançada. A creche melhorou ainda mais o envolvimento e a qualidade de 
atendimento às famílias, considerando os conhecimentos, valores culturais e a 
ampliação dos mesmos, estimulando assim, a criatividade, sensibilidade, 
curiosidade e imaginação.

Creche Municipal George Savalla Gomes - Palhaço Carequinha

Projeto Premiado
: Brincar e Cantar a Beleza de Ser um Pequeno Aprendiz

[FOTO]

O envolvimento das crianças com o universo sonoro começa ainda antes do 
nascimento, pois na fase intrauterina os bebês já convivem com um ambiente de 
sons provocados pelo corpo da mãe, como o sangue que flui nas veias, a 
respiração e a movimentação dos órgãos. A voz materna também constitui material 
sonoro especial e referência afetiva para eles.

Os sons musicais e os ritmos exercem um verdadeiro fascínio sobre as crianças, 
fazendo com que a m
sica seja utilizada como equipamento primordial na rotina da creche, otimizando 
a socialização e o desenvolvimento psicomotor, cognitivo e linguístico das 
crianças, além de facilitar o processo de aprendizagem.

Na 
Creche Municipal George Savalla Gomes 
 Palhaço Carequinha
, essa arte foi utilizada, principalmente, como elemento de enriquecimento da 
comunicação oral, tendo como um de seus principais objetivos o desenvolvimento 
da linguagem oral. O planejamento anual da creche foi estruturado na ludicidade 
existente na M
sica e pelas in
meras oportunidades que ela proporciona nas atividades diárias com as crianças.

Projetos de Ouro da 1
 CRE

O 
Rioeduca.net 
parabeniza todas as unidades premiadas pelo sucesso alcançado. Para saber mais 
sobre o Prêmio Anual de Educação e das unidades premiadas, acesse os links 
abaixo:

C.M Ladeira dos Funcionários

C.M Vírginia Lemos

C.M Sempre Vida Parque da Conquista;

C.M Tia Dora
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EDI Parque da Alegria

CIEP Avenida dos Desfiles 503

C.M 
George Savalla Gomes - Palhaço Carequinha

E.M Leão XIII

C.M Espaço Livre da Criança

C.M Estácio de Sá

EDI Professora Simone Sousa Pimentel

C.M Homero José dos Santos

C.M Arara Azul

Premio Anual Qualidade Educacao Escolas Premiadas
(todas)

Criterios Premio Anual Qualidade

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! 

Entre em contato 
com o representante do Rioeduca em sua Coordenadoria 
e participe. *

Professora Rute Albanita

 Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: 
@Rute_Albanita

[FOTO]
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1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todas as Unidades Escolares premiadas e suas equipes! A 1ª CRE está 
muito bem representada. Fico muito orgulhoso deste trabalho de qualidade que 
está sendo desenvolvido.
Postado por 
Jose Luiz
 em 04/03/2013 14:40

Parabéns a todos pelos projetos de qualidade!!!!
Postado por 
Débora
 em 05/03/2013 17:29
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 05/03/2013
<TÍTULO>
O Dia da Mulher Está Chegando...

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos, diadamuher.
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No dia 8 de março, será comemorado o Dia Internacional da Mulher. A importância 
desta data pode ser trabalhada desde a Educação Infantil. Pensando desta forma, 
as professoras Vera Lúcia dos Santos e Stefânia Franco Fontana da E.M. Octavio 
Frias de Oliveira iniciaram atividades voltadas  para esse tema, que fazem parte
do projeto Identidade.

O Projeto Político Pedagógico da E.M. Octavio Frias de Oliveira tem como um dos 
principais objetivos a construção do conhecimento através de projetos 
significativos que permitam à criança interagir com seu grupo social de forma 
lúdica, criativa, autônoma e harmoniosa. Em 2013, o tema gerador é 
Educação de Verdade: Educação de Qualidade
.

Na educação infantil, a questão da Identidade é fundamental para despertar na 
criança o interesse pela sua história, da sua família, seu relacionamento com a 
comunidade e com o mundo em que vivem. A partir da história 
Maria Vai Com as Outras
, os nomes das crianças foram apresentados, assim como o nome Maria, que é a 
personagem principal da história. 

[FOTO]

A partir de uma roda de conversa e do nome Maria, as crianças relataram nomes 
femininos e também puderam falar das tarefas, profissões e importância das 
mulheres, lembrando, é claro, de suas mães. 

[FOTO]

As crianças também ouviram a música 
Garota de Ipanema
 (de autoria de Vinícius de Moraes e Tom Jobim) que, além de exaltar a beleza 
feminina, também fala de uma das praias mais bonitas do Rio de Janeiro. Desta 
forma, as professoras conseguiram reunir uma atividade para lembrar do 
aniversário da cidade, mostrando os pontos turísticos, assim como, ressaltando a
importância da presença feminina em nossas vidas.

Durante o ano, as professoras da Educação Infantil trabalharam outras músicas de
Vinícius de Moraes juntamente com a Sala de Leitura em um projeto dedicado ao 
compositor, por ocasião de seu centenário.

No dia 8 de março, as crianças da Educação Infantil produzirão tulipas de 
dobradura para homenagear suas mães e também as mulheres da escola.

[FOTO]

Conheça a origem do Dia da Mulher:
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[FOTO]

A filosofia educacional da E.M. Octavio Frias de Oliveira é desenvolver a 
personalidade do educando em seu destino singular como um ser produtivo para a 
comunidade a que pertence. Trabalhando datas comemorativas, inseridas dentro de 
um projeto pedagógico, as crianças podem conhecer e entender melhor a vida em 
sociedade e suas próprias histórias de vida. 

Você conhece as unidades escolaresda da 7ª CRE com nomes femininos?

Veja aqui: 

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca/sobrenos.php

Contato:

Roberta Vitagliano

é professora da rede municipal 

e representante do Rioeduca da 7ªCRE

robertavitagliano@rioeduca.net

twitter: @robertacarmina

[FOTO]
tweet

 x

 p> x
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 x

projetos
(334)

7ªcre
(192)

diadamuher
(1)

<COMENTÁRIOS>

Que tal usar o Dia da Mulher para, de fato, se aprofundar mais na natureza 
feminina e na história de luta que combateu e ainda combate a opressão do então 
considerado sexo frágil? 
Postado por 
Helena(by troia)
 em 06/03/2013 00:54
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quarta-feira, 27/02/2013
<TÍTULO>
Acolhimento e Inclusão: de Mãos Dadas Rumo ao Sucesso!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, acolhimento.

Uma sala de aula que segue a proposta da Inclusão não é só um espaço onde todas 
as crianças são bem-vindas. Inclusão significa entender, conviver e 
compartilhar! 

Hoje, o Rioeduca apresenta uma professora que entende que o Acolhimento deve 
durar o ano todo, e a Inclusão, por toda a vida!

Inclusão: dever e direito!

A Inclusão é um movimento mundial de luta das pessoas com deficiências e seus 
familiares na busca dos seus direitos e lugar na sociedade.

Essa busca por direitos e espaços na sociedade começa bem cedo e tem seus 
primeiros passos na escola!

A ideia de uma Escola Inclusiva se fundamenta numa filosofia que reconhece e 
valoriza a diversidade, como característica inerente à constituição de qualquer 
sociedade.

Uma escola para ser realmente Inclusiva precisa garantir o acesso e a 
participação de todos, a todas as oportunidades, independentemente das 
peculiaridades de cada individuo.

Incluir não é tarefa fácil, mas constitui-se um dever da sociedade e um direito 
do indivíduo.

O princípio fundamental da Educação Inclusiva é a valorização da diversidade e 
da comunidade humana. Quando a Educação Inclusiva é totalmente abraçada, nós 
abandonamos a ideia de que as crianças devem se tornar normais para contribuir 
para o mundo
.

 Kunc , 1992

[FOTO]

Alunos da turma 1201 da E.M. Get
lio Vargas jogando 
Na Trilha do Alfabeto
.

Na Escola Municipal Get
lio Vargas, o Acolhimento teve como princípio a Inclusão de todas as crianças no
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espaço, nas ações e nos projetos que serão desenvolvidos posteriormente.

Na turma 1201, do 2
 ano, o aluno Henzo Miguel é uma das crianças com Necessidades Educacionais 
Especiais.

Diagnosticado como tendo
TGD
 (Transtorno Global do Desenvolvimento), Henzo Miguel é um aluno que encontrou 
nesta turminha a oportunidade de desenvolver todas as suas habilidades e vencer,
a cada dia, os desafios que lhe são propostos.

Henzo Miguel conta com a professora Maria Cristina como sua principal aliada 
neste processo. A professora acompanha a turma desde o ano passado, o que 
facilita muito sua comunicação com o aluno e o acompanhamento da evolução da 
aprendizagem.

[FOTO]

Alunos da turma 1201 da E. M. Get
lio Vargas participando da din
mica de Boas-Vindas!

Quando o professor inicia sua busca por respostas para atender à diversidade, o 
processo pedagógico certamente se torna mais rico e proporciona uma melhor 
qualidade de educação para todos!

É desta forma que todos podem se beneficiar da Educação Inclusiva, pois os 
envolvidos se enriquecem: alunos, professores, família e comunidade.

Para a primeira semana de aula, a professora Maria Cristina planejou atividades 
de revisão usando jogos e brincadeiras como estratégia.

Para o aluno Henzo Miguel, foi muito importante participar das atividades em 
grupo e, para seus colegas, não foi diferente: todos gostaram muito das 
brincadeiras!

[FOTO]

Henzo Miguel, aluno da turma 1201 da E.M. Get
lio Vargas demonstrando seu conhecimento sobre ordem numérica.

A Semana de Acolhimento, tão comum na Educação Infantil, se estabelece como 
parte integrante das ações que visam estreitar os laços entre o aluno, o 
professor, os colegas da turma e o espaço escolar, independente do grupamento ou
faixa etária.

É importante saber que tanto os alunos iniciantes, quanto aqueles que retornam 
às aulas, merecem ser recebidos com carinho e com atividades planejadas 
especialmente para estes dias.

Sendo o Acolhimento um momento tão importante, certamente ele pode contribuir 
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positivamente para o sucesso do processo pedagógico!

O sorriso do aluno Henzo Miguel demonstra que ele se sente acolhido todos os 
dias do ano!

[FOTO]

Professora Maria Cristina recebendo flores do aluno Henzo Miguel

Acolhimento e Inclusão são princípios de uma escola que vislumbra oferecer 
Educação de Qualidade como um direito de todos!

A professora Maria Cristina diz que Henzo Miguel é a criança mais surpreendente 
e amorosa que ela conheceu em 2012!

Nesta relação que valoriza a aproximação, professores acolhem alunos e alunos 
também acolhem seus professores!

Professores, queremos conhecer e divulgar o Blog e os projetos de sua escola.

Entre em contato com o 
representante
 da sua CRE.

Neilda Silva

Professora e Representante do Rioeduca na 8
 CRE

neildasilva@rioeduca.net

Twitter: @Prof_Neilda

[FOTO]
tweet
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8ªcre
(193)

acolhimento
(6)

<COMENTÁRIOS>

Que coisa mais linda esse projeto! A chance de aprendizado é para todos ! 
Parabéns pela iniciativa.n
Postado por 
Jorgina
 em 27/02/2013 00:38

Maravilhoso trabalho!A afetividade é uma grande aliada! Transforma vidas!Abre 
portas!
Postado por 
Márcia Sant'Anna
 em 27/02/2013 00:45

Bom dia! Li esta publicação no Facebook do grupo "Asperger e Autismo Infantil". 
Conhecer a Inclusão na prática em gestos tão singelos, emociona! Parabéns aos 
responsáveis pelas ações e pelos divulgadores. Edna Souza
Postado por 
Edna Souza
 em 27/02/2013 07:53

De fato é fundamental que este processo de inclusão seja visto e realizado com 
base em um planejamento que sustente a necessidade de cada alunos e desperte a 
curiosidade de todos para que desta forma se sintam acolhidos e motivados. 
Parabéns a UE por estar realizando este belo trabalho.
Postado por 
Iasmim Aquino
 em 27/02/2013 08:10

Acolhimento e inclusão são ações fundamentais em Educação. O texto me faz 
refletir ainda mais sobre a importância da educação humanizada, do estudo, e do 
professor na vida de cada criança. Pessoalmente, me emociono com este relato, 
pois sei que Neilda, professora desta rede, e representante da 8ª CRE no 
Rioeduca, acredita verdadeiramente no que escreveu, crê na Escola pública de 
qualidade pois Henzo, este menino lindo que aparece na foto é seu filho. 
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Parabéns a  querida Neilda pela postagem e parabéns, a querida professora Maria 
Cristina por sua dedicação ao trabalho que realiza.  Meu filho também estudou em
escolas da nossa rede. Acredito em nossos professores, e tenho muito orgulho de 
fazer parte deste time!
Postado por 
Professora Rute Albanita
 em 27/02/2013 10:58

Um projeto maravilhoso, imagens lindas e expressões verdadeiras! Muito orgulho 
de seu trabalho Neilda! Parabéns! Lindo!
Postado por 
Victoria Fernandes
 em 27/02/2013 13:18

Conheço esse menino e tenho o privilégio de conviver com ele. É uma criança que 
tem muito para nos ensinar. Parabéns Henzo e Professora Maria Cristina!
Postado por 
Renata Cristina
 em 27/02/2013 13:20

Aiih muito legal esse projeto! :D
Postado por 
Suzane
 em 27/02/2013 13:27

Muito legal essa iniciativa!!
Postado por 
Gabriela
 em 27/02/2013 13:32

Inclusão é um caminho necessário que estamos dando os primeiros passos, pois 
ainda há muito a aprender e a colocar em prática. Iniciativas como esta da 
professora Neilda no Rioeduca são como sementes que ficam em nossas mentes e 
contaminam nossos pensamentos para o trabalho que precisa ser feito! Muitas mães
esperam que se faça algo realmente relevante e que garanta um mínimo de 
dignidade aos seus filhos, na rede pública e particular. A professora mencionada
parece ter muita vontade, imagina se tiver capacitação e recursos?? Fica a 
reflexão!
Postado por 
Adriano Sales
 em 27/02/2013 18:11

Ação maravilhosa! Alunos bem adaptados à nova realidade escolar, tenderão a 
produzir resultados positivos no processo ensino-aprendizagem. Parabéns pelo 
belo trabalho!
Postado por 
Patricia Fernandes
 em 27/02/2013 18:32

Neilda, fiquei emocionada com a publicação, obrigada pela postagem.É muito 
interessante quando tudo se dá naturalmente com o coração, é só orientar que o 
caminho é traçado dia a dia. Henzo é muito importante para nós,não há 
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diferenças, só igualdades!
Postado por 
Maria Cristina
 em 27/02/2013 19:12

Tive o prazer de trabalhar com a professora Maria Cristina. Extremamente 
competente, humana, dedicada. Professora, psicóloga e acima de tudo, amiga de 
seus alunos. Ela garante a igualdade a todos. Parabéns amiga, você é demais!!!
Postado por 
Alessandra
 em 27/02/2013 19:41

A escola é de todos e para todos! Vamos em frente, rumo ao sucesso de nossos 
meninos e meninas!!!
Postado por 
Jô Cruz
 em 28/02/2013 00:00

Estou feliz com o tratamento que meu filho está recebendo nesta escola! Sou o 
pai do Henzo.
Postado por 
Juarez W. Alves
 em 28/02/2013 15:45

Parabéns a Prof Maria Cristina e a todos que apoiam este Projeto...Um 
acolhimento com tanto carinho e dedicação só pode trazer muitos resultados 
maravilhosos!! Ne, Parabéns pela postagem!! Show!!
Postado por 
Isabela Pires do Ciep Amílcar Cabral
 em 28/02/2013 16:36

Vi Maria Cristina sonhar ,querer ficar com esta turma.Não sabia o tamanho do 
desafio que a aguardava., Sua dedicação,calma e paciência e afetividade 
,transformaram sua sala de aula num ambiente alfabetizador,rompendo os 
paradigmas e rótulos para alcançar seu alvo . Henzo foi um dos desafios,um 
desafio especial,o da inclusão! Cada aluno é uma conquista,ao conhecermos vemos 
as barreiras para sua aprendizagem e com habilidade e afeto ultrapassamos. 
Parabéns Maria Cristina,trabalho maravilhoso!
Postado por 
Elizabete ribas
 em 02/03/2013 08:09

A qualidade do acolhimento é que garantirá a qualidade da adaptação, portanto 
não se trata de uma opção pessoal, mas de compreender que há um inter jogo de 
movimentos tanto da criança como da instituição dentro de um mesmo processo.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 02/03/2013 14:13

Trabalho lindo e de qualidade realizado naE.M. Getulio Vargas.  Não só Henzo 
Miguel como todos os nossos alunos diagnosticados como TGD têm a oportunidade de
vivenciar propostas de aprendizagem maravilhosas na rede.  Parabéns!!!! É um 
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trabalho, acima de tudo, de sensibilidade.
Postado por 
Viviane Lazarini
 em 05/03/2013 09:41
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 06/03/2013
<TÍTULO>
Orgulho de Ser Mulher Carioca!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.

[FOTO]

Sônia Arlete, Gari no CIEP Poeta Cruz e Sousa.
É visível que as mulheres têm conquistado cada vez mais seu espaço no mercado de
trabalho. Isso ocorre tanto no Brasil, como em todo o mundo!
Os valores femininos colocam as mulheres em lugares de destaque quando o assunto
é cooperação, dedicação e trabalho em equipe.
A combinação de fatores econômicos, culturais e sociais causam não só a
crescente inserção da mulher no campo do trabalho, mas também as têm levado a 
exercerem o papel de provedoras de suas famílias.

[FOTO]

Sônia acompanhando os estudos da filha Letícia.
O Rioeduca tem o prazer de contar hoje a história de vida da funcionária da 
Comlurb
Sônia Arlete, uma mulher que encontra na dedicação aos seus filhos sua maior 
realização!

Sônia Arlete é gari no CIEP Poeta Cruz e Sousa. Ela está há 10 anos nesta 
função.

Como grande parte das mulheres atualmente, Sônia Arlete é a provedora de sua 
família. Ela mora com os dois filhos e sua mãe.

Dividida entre as tarefas domésticas e o seu trabalho, Sônia é uma mãe dedicada,
que sonha para os filhos um futuro de muito sucesso, alcançado através do 
esforço diário.

Seus filhos, Letícia e Victor, aprendem que a disciplina, a honestidade e a 
coragem são valores que devem ser cultivados para uma formação íntegra.

[FOTO]
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Letícia Martins e Victor Martins, filhos de Sônia Arlete.

Eu acordo às 6 horas da manhã, preparo o café das crianças e as levo para a 
escola.

Letícia estuda na E.M. Roberto Simonsen, ela tem 10 anos e está no 6
 ano. É uma menina estudiosa, carinhosa e minha princesa!

O Victor é aluno da E.M. Clementino Fraga, tem 9 anos e está no 5
 ano. Ele é um menino esperto, alegre e muito especial! 

Os dois dedicam-se muito aos estudos e eu acompanho de perto o desenvolvimento 
deles. Vou às reuniões, pergunto como estão na escola, procuro estar o mais 
presente possível. Como sou gari em uma escola pertinho da deles, isso facilita 
pra mim...

Meu maior sonho é que eles tenham no futuro uma vida melhor, com mais qualidade!
Desejo tudo de melhor para eles, por isso faço a minha parte: trabalho muito, 
organizo meu tempo e dou o meu apoio e amor incondicional!

Sônia Arlete - Gari

[FOTO]

Sorrisos de uma família feliz!

O Dia 8 de março não é marcado apenas como um dia para discutir 

assuntos que tratam da import
ncia do papel da mulher diante da sociedade, mas é também um importante momento 
para homenagear mulheres tão especiais, como Sônia Arlete, que é mãe, 
profissional e mulher... 
Mulher Carioca!

Ela é carioca, ela é carioca

     Basta o jeitinho dela andar

     Nem ninguém tem carinho assim para dar

     Eu vejo na cor dos seus olhos

     As noites do Rio ao luar

     Vejo a mesma luz, vejo o mesmo céu
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     Vejo o mesmo mar

Ela é carioca...

Vinícius de Moraes

O Rioeduca presta homenagem a todas as Mulheres Cariocas!

Que seu valor seja reconhecido todos os dias do ano!

Neilda Silva

Professora e Representante do Rioeduca na 8
 CRE

neildasilva@rioeduca.net

Twitter: @Prof_Neilda

[FOTO]
tweet

8ªcre
(193)
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<COMENTÁRIOS>

Que matéria sensacional!!!!!!! Parabéns  Sônia Arlete pelo exemplo de vida e 
linda família! Parabéns 8ª CRE!!!!!!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 06/03/2013 01:09

Que linda história de vida! Exemplo para todas nós! Isso mostra que não é a 
partir de condições  financeiras que se formam bons alunos, mas sim da 
dedicação, do apoio e da transmissão de valores morais. Excelente matéria! 
Grande homenagem! Parabéns!
Postado por 
Valéria
 em 06/03/2013 10:32

Assim como Sônia, somos muitas de nós:  guerreiras do dia-a-dia!!!!  Linda 
matéria!!!  O exemplo escolhido foi perfeito!!!  Parabéns ao Rioeduca... Bjs
Postado por 
Viviane Lazarini
 em 06/03/2013 10:39

Adorei!! Parabéns a Sonia Arlete, pelo belo exemplo de vida! Feliz Dia da 
Mulher! Abraços
Postado por 
Maria Delfina
 em 06/03/2013 12:48

Nós do CIEP Poeta Cruz e Sousa testemunhamos diariamente o exemplo de cidadã que
é a Sônia Arlete. Parabéns pela merecida homenagem! Parabéns para todas nós, que
como a Sônia, não desistimos nunca!
Postado por 
Daniele Rodrigues
 em 06/03/2013 20:33

No encanto da vida, a mulher é a luminosidade que nunca deve se apagar. Essa 
mulher que encanta é a mulher mãe; é a mulher amante e amada e é sem sombra de 
dúvida, a criação maior da natureza. Parabéns dona Sônia Arlete, por ser esse 
exemplo de mulher!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 07/03/2013 08:36

Muito bom o fato de ser apresentada uma mulher que é gente como a gente! Uma 
mulher simples, humilde, mas muito batalhadora e honrada. Parabéns, Rioeduca!

Postado por 
Nilza F. Silva
 em 07/03/2013 19:31

Parabéns pela dedicação! Victor e Letícia já foram meus alunos e sempre pude 
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contar com a mamãe em tudo!
Postado por 
ELISA SIMONI
 em 07/03/2013 20:28

Como deixar de reconhecer o valor de uma mulher tão comum e por isso de tamanha 
grandeza! Parabéns pela sensibilidade da publicação. 
Feliz Dia da Mulher!
Postado por 
Adriano
 em 08/03/2013 13:02
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 27/02/2013
<TÍTULO>
Da Arte de Acolher

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, gec, protagonismojuvenil.

Acolher é uma arte que envolve colocar-se junto ao coração de todos os 
envolvidos em uma atividade. Vamos aprender um pouquinho dessa arte com os GECs 
da 3
 CRE.

O Ginásio Experimental Carioca segue sua expansão em progressão geométrica e, 
este ano, seremos quatro unidades na 3
 CRE. São escolas voltadas para o atendimento dos alunos do 7
 ao 9
 ano, em que o principal objetivo é proporcionar aos alunos, além do 
conhecimento escolar, experiências de cidadania através do protagonismo juvenil.
O aluno se torna sujeito agente de seu futuro e aprende que suas atitudes 
refletirão sobre o que ele deseja ser.

Foi com este sorriso, protagonista de quem sabe o que quer de seu futuro, que 
fui recebida no dia 6 de fevereiro no GEC Rio de Janeiro. Lá, os professores da 
escola trocariam experiências com os professores dos GECs Ceará e Rep
blica do Peru que estão sendo implantados este ano.

[FOTO]

E a chuva, que nos aborreceu em janeiro, tornou-se temática dos murais da 
escola, graças à criatividade da diretora adjunta Ros
ngela Henck. Beleza e conte
do que espelham o trabalho da equipe que sempre foi voltado para a cidadania 
atuante de seus alunos mesmo antes de participarem do programa, conforme nos 

Página 4269



RIOEDUCA 2
contou a diretora Cláudia Fonseca. Os murais são alegres e atrativos e prontos 
para receber as contribuições dos alunos ao longo do ano. Confiram como o belo 
pode ser um aliado na exposição dos desejos e objetivos que se pretende 
alcançar.

[FOTO]

Do outro lado desse círculo de acolhimento está a E.M. Rep
blica do Peru. Para acolhê-los, o GEC Bolívar, pioneiro em nossa CRE, enviou uma
equipe de alunos e professores. O objetivo é fazer com que os novos aprendizes 
recebessem de alunos já inseridos no programa aquelas dicas 
teis do cotidiano. Os alunos tomaram posse dos ambientes da escola e, como 
sempre acontece quando estamos em um ambiente favorável, ficaram muito à vontade
para expressar seus sonhos e desejos na nova escola. 

[FOTO]

Claro que dificuldades estarão presentes, mas com cooperação poderão ser 
superadas como na din
mica do barbante realizada pelos alunos. Trabalho em equipe e busca de pontos de
vista novos ajudaram os alunos a se desvencilharem das voltas do barbante sem o 
soltarem de seus pulsos. Com o apoio de seus professores e colegas, eles 
estabelecerão seus projetos de vida e atuarão para alcançá-los. 

[FOTO]

Bom 2013 a toda a equipe GEC da 3
 CRE! Certamente, teremos muitas notícias da chuva de ações dessas unidades 
escolares.

[FOTO]

Angela Freitas é Professora da Rede Municipal e

representante da 3
 CRE, no Portal Rioeduca.

E-mail: angela.freitas@rioeduca.net

twitter 
@angeladario

facebook 
Angela Regina de Freitas

RIOEDUCA/3
CRE
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[FOTO]
tweet

3ªcre
(223)

protagonismojuvenil
(73)

gec
(66)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns, Angela, pela postagem,sempre tão bem elaborada e valorizando o 
trabalho de nossas escolas. Obrigada, mais uma vez, pelo carinho com o GEC 
03.13.006 Rio de Janeiro.E parabéns a todos os GECs da 3ª CRE! 2013 será um ano 
de muito sucesso!
Postado por 
Cláudia Fonseca
 em 27/02/2013 07:38

Há de fato um grande esforço por parte do aluno que está conhecendo o ambiente 
da instituição em se adaptar, mas ao contrário do que o termo sugere não depende
exclusivamente dela adaptar-se ou não à nova situação. Depende também da forma 

Página 4271



RIOEDUCA 2
como é acolhida. Parabéns ao GEC por fazer isso de forma tão competente e 
carinhosa!
Postado por 
Patricia Fernandes
 em 27/02/2013 18:36

Fazer com que os estudantes novatos sintam-se acolhidos no ambiente escolar é 
tão importante quanto evidenciar aos veteranos a felicidade que sentimos em 
tê-los juntos de nós por mais um ano.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 04/03/2013 01:44
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 28/02/2013
<TÍTULO>
Com o Samba no Pé

<TAGS>
Tags: 
4ªcre.

Alunos dos programas Mais Educação e Escola Aberta participam do desfile do 
projeto Escola de Bamba da Escola de Samba Mirim G.R.E.S.M. Corações Unidos do 
CIEP

[FOTO]

Alunos da Escola Municipal Suíça.

Mesmo com a troca do desfile para a terça-feira, dia 12 de fevereiro, os alunos 
da Escola Municipal Suíça, que também fazem parte do Programa Mais Educação e do
Programa Escola Aberta, participaram com muita empolgação do desfile na Marquês 
de Sapucaí, juntos com outras escolas da rede municipal.

Durante as férias, estes alunos estiveram na escola ensaiando para fazer bonito 
na avenida. A participação dos responsáveis também foi fundamental! É o que 
sempre ressaltamos sobre a import
ncia da parceria do responsável em todos os sentidos na vida do aluno. E, este 
ano, oferecemos a oportunidade de os alunos levarem algum responsável junto, o 
que animou mais ainda.

A Escola Municipal Suíça participa desde o ano de 2004. Isto significa que são 
oito anos nesse projeto. A escola percebe que todos os projetos são 
significativos para os alunos, pois cada um deles contribuem para o sucesso no 
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processo de construção da aprendizagem.

[FOTO]

Professora Fátima Ramos 
com os alunos do Projeto Escola de Bamba.

Cada ano, este projeto trabalha com um enredo, que é desenvolvido por toda a 
escola. Muitas vezes, a escola parte deste tema para fazer o seu Projeto 
Didático, envolvendo desde a Educação Infantil até o PEJA.

[FOTO]

 Aluna do Projeto Escola de Bamba.

O mais interessante de tudo foi ver o entrosamento destes três projetos e 
perceber a import
ncia que a escola faz na mudança da vida do aluno. Afinal, são programas e 
projetos que se entrelaçam completando a formação crítica e construtiva dos 
nossos alunos.

Texto da Professora Fátima

[FOTO]

Claudia Costin, Secretária de Educação, e a Profesora Fátima Barros, Gestora da 
E.M. Suiça.

Parabéns a todos da equipe da E.M. Suiça por acreditar e apostar no trabalho 
realizado com base na cultura popular carioca.

Ana Accioly é Professora da Rede Municipal

e Representante Rioeduca da 4
 Coordenadoria Regional de Educação

E-mail: anaaccioly@rioeduca.net

Twitter: @Ana_Accioly

[FOTO]

Página 4273



RIOEDUCA 2

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a Escola Municipal Suíça que participa desde o ano de 
2004...Valorizando seu aluno e nossa cultura carnavalesca!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 04/03/2013 02:44
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 29/03/2013
<TÍTULO>
Reinauguração da E. M. Aspirante Carlos Alfredo 

<TAGS>
Tags: 
5ªcre.
Para a Escola Municipal 05.15.061 Aspirante Carlos Alfredo, o início do ano 
letivo foi arrebatador, reinauguração com novo prédio e premiação de aluno e 
responsável (mãe) presenteando a comunidade escolar com momentos de alegria e 
emoção.

[FOTO]
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[VÍDEO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Conheçam e acompanhem o blog da escola: 
http://emaspirantecarlosalfredo.blogspot.com.br/

Representante do Rioeduca na 5
CRE _ Professora Regina Bizarro 
Twitter: 
https://twitter.com/Rebiza
Facebook: 
Regina Biza
E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

[FOTO]
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5ªcre
(268)

<COMENTÁRIOS>

Embora eu seja professora na 6ª CRE, sou moradora de Turiaçu e acompanhei de 
perto a reforma da Aspirante. Valeu a espera (demorou muito!), a escola está 
linda. Torço pelo sucesso de vocês. Parabéns.
Postado por 
suely silva dos santos
 em 29/03/2013 22:56

Parabéns a Escola Municipal Aspirante Carlos Alfredo por sua reinauguração tão 
merecida. Uma equipe de sucesso como esta merece todo carinho e atenção.
Postado por 
Helena(bytroia)
 em 30/03/2013 20:02
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 22/03/2013
<TÍTULO>
Era Uma Vez... Sala de Leitura Menino Maluquinho

<TAGS>
Tags: 
5ªcre.
A
Escola Municipal Rep
blica Dominicana reinaugurou sua Sala de Leitura no fim de 2012. Foram dias de 
muita preparação e
trabalho. Eleito
o
nome da Sala de Leitura, quem venceu foi toda comunidade escolar
que a denominou 
Menino Maluquinho
.

[FOTO]

[FOTO]

Mas, para que esses momentos tivessem esta linda repercussão, a
equipe da Escola Municipal Rep
blica Dominicana desenvolveu o projeto que culminou nesse dia tão importante 
para toda comunidade escolar, o projeto 
Sala de Leitura da Rep
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blica

.

[VÍDEO]

Foi uma comemoração linda!
Conheçam o blog da Sala de Leitura Menino Maluquinho clicando na imagem.

[FOTO]
Representante do Rioeduca na 5
CRE _ Professora Regina Bizarro 
Twitter: @rebiza 
Facebook: 
https://www.facebook.com/messages/100003368450955#!/rebiza
E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

[FOTO]

5ªcre
(268)

<COMENTÁRIOS>
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Parabéns pelo trabalho lindo realizado por toda a equipe! beijos
Postado por 
Adriane de Souza Guimarães Dias
 em 22/03/2013 13:42

Parabéns Escola Municipal República Dominicana e a 5ª CRE por ter pessoas deste 
gabarito na sua Sala de Leitura, além de todos os profissionais envolvidos no 
desenvolvimento deste trabalho.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 22/03/2013 20:51

Participar desse projeto foi maravilhoso. Interagir com toda a escola, ver os 
alunos vibrando, curtindo os autores e conhecendo as obras de Ruth Rocha, de 
Monteiro Lobato e Ziraldo foi muito gratificante. A eleição do nome para Sala de
Leitura foi interessantíssima porque algumas turmas fizeram até campanha para o 
Menino Maluquinho, o grande vencedor. Mas, o mais importante está sendo a 
formação de leitores. Nosso objetivo maior.
Postado por 
Elisa Bamonte Figueira
 em 22/03/2013 21:14

Que bacana! Essa sala de leitura está de parabéns!
Postado por 
Liliana
 em 24/03/2013 00:10

Parabéns a professora Elisa Bamonte e todos da equipe da sala de leitura e da 
Escola Municipal República Dominicana pelo trabalho incrível. Tenho orgulho em 
fazer parte deste time :D 
Postado por 
Caroline
 em 24/03/2013 14:59

Obrigada pelos comentários positivos ao meu trabalho na Sala de Leitura Menino 
Maluquinho. Trabalho com muita motivação pois tenho todo apoio necessário e 
incentivo por parte da direção e da coordenação. Amo o que faço! Um bjo pra 
todos os meus colegas de trabalho.
Postado por 
Elisa Bamonte Figueira
 em 29/03/2013 21:37

Parabéns à professora Elisa e a toda equipe da escola! É muito bom conhecer mais
um espaço dedicado ao incentivo da leitura em nossas escolas.
Postado por 
Renata Carvalho
 em 30/03/2013 20:39

Muito orgulhosa por esse projeto ter acontecido. Quero parabenizar também a 
professora Priscila Rodrigues Monteiro? pela parceria.
Postado por 
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Elisa
 em 24/08/2013 23:04
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 08/03/2013
<TÍTULO>
Professora Iracema, Exemplo de Mulher e Educadora

<TAGS>
Tags: 
1ªcre.

No mês em que o mundo inteiro comemora o 
Dia Internacional da Mulher
, o Rioeduca homenageia as professoras da nossa rede. São as que, munidas de 
talento e força, lutam todos os dias pela justiça, democracia e cidadania.

A professora abriu e ampliou as faculdades com que Deus havia me dotado: de 
amar, de raciocinar, de agir, de falar, isto é, todos os meios de comunicação 
com o próximo
 (Testemunho de Helen Keller sobre a Professora Anne Sullivan)

Não poderíamos citar o nome de todas as professoras, assim, contaremos aqui um 
pouco da história de Professora Iracema, representando o trabalho de todas nós.

A História

Tudo que te dou, 
passou pelo meu coração

     (Maria Montessori)

Iracema de Jesus Matias Pinto
 é professora desde 1966. Entrou para a rede em 1975 e lecionou por três anos na

Escola Municipal André Vidal de Medeiros
 em Santa Cruz. Depois, começou sua jornada na
 Escola Municipal Mem de Sá
 no Bairro do Rio Comprido. No ano de 1982, foi trabalhar na secretaria da 
unidade e, em 1988, se tornou diretora adjunta. Após 25 anos de trabalho, 
tornou-se diretora da 
Escola Municipal Mem de Sá
. Hoje, a escola tem 742 alunos, da Educação Infantil ao 5
 ano.
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Iracema
 é esposa de Antonio, mãe de Teresa Cristina, carinhosa avó do jovem Heitor, e 
também professora. No entanto, o destaque desta linda história se deve a uma 
soma de virtudes que fez com que Iracema transformasse a
 E.M. Mem de Sá
 em um espaço de inspiração, amor e afeto. 

[FOTO]

Professora Iracema com alunos e professores em evento na escola.

O compromisso dessa gestora foi além de ensinar crianças ou de administrar uma 
instituição educacional. Ela possibilitou a seus funcionários: criar asas, alçar
voos e multiplicar as ações que ensinou através de atitudes sensatas, de ações 
equilibradas e de uma gestão baseada no amor. 

Ela é a Tia Iracema

(Ana Paula - Diretora Adjunta da Escola Mem de Sá)

Ana Paula
, atual diretora adjunta da escola, relata que conheceu Iracema em setembro de 
2001, em uma Colônia de Férias, e pouco depois começou a trabalhar com ela. 
Escolhi dar aulas na Mem de Sá e então conferi no dia a dia aquilo que já havia 
percebido e me agradado antes... Iracema agrega a equipe de trabalho de tal 
forma que nos tornamos uma família... A Família Mem de Sá! 

[FOTO]

Ana Paula, diretora adjunta, ao lado esquerdo da Professora Iracema

Ana relata que a história da escola se confunde com a história de vida da 
própria gestora, e conclui que 
diretora
tornou-se um título para toda a comunidade, ela é a 
TIA IRACEMA
. Tanto as crianças, como os adultos e até mesmo os mais velhos sempre se 
reportam a ela assim, com o merecido reconhecimento de quem guerreou pelo bem de
cada criança.

As Fortes Chuvas 

Em abril de 2010, fortes chuvas caíram sobre a cidade do 
Rio de Janeiro
 e desabrigaram dezenas de famílias da comunidade atendida pela escola. 
Tia Iracema 
não pensou duas vezes e abriu os portões da unidade às vítimas da tragédia. Ela 
brigou
 por eles, e com apoio da Secretaria de Educação, garantiu a retomada da 
dignidade dessas famílias através do recolhimento de donativos e do suporte em 
parceria com as secretarias de sa
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de e assistência social.

100% Coração - Nos incentivou a Voar

(Paula Cancela - Gestora do EDI Heloisa Marinho)

Paula Cancela foi professora da 
E.M Mem de Sá 
por 10 anos, e não esconde o orgulho por ter convivido com Iracema. 
Ela é uma pessoa 100% coração! Sempre prioriza a gestão humana procurando 
atender as necessidades de cada colega de trabalho! Não tem vaidades, sabe 
empoderar sua equipe!

[FOTO]

Paula Cancela, atual diretora do EDI Heloísa Marinho (blusa verde), ao lado da 
Professora Iracema.

Segundo a professora, hoje gestora do
 Espaço de Educação Infantil Heloísa Marinho

, o amor é a melhor palavra para traduzir o trabalho de Iracema. Paula conta que
ao assumir o EDI, foram os braços de Iracema que a receberam quando precisava de
acolhimento emocional e orientação para continuar a caminhada. Paula sabe que 
executa um trabalho de qualidade, pois foi inspirada por uma grande mestra.

Lema da Mem de Sá - Educar e Amar

(Débora Ramos - Diretora do EDI Simone Souza Pimentel)

Débora trabalhou 10 anos com Tia Iracema. Sua admiração cresceu ainda mais 
quando, no 
ltimo ano, foi diretora adjunta de Iracema. Foi no dia a dia, na forma de 
conduzir a gestão, que aprendeu o que é realmente solidariedade, compreensão. 

[FOTO]

Débora Ramos (blusa verde) abraçando Ana Paula, atual adjunta da E.M Mem de Sá.

Débora, agora gestora do Espaço de 
Educação Infantil Simone Souza Pimentel
, reconhece e agradece a oportunidade de aprender e crescer com uma pessoa tão 
especial.

Professora Iracema - Inspiração, trabalho e garra

[FOTO]

Tia Iracema com seu grupo de Professores na Escola Mem de Sá.
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Tia Iracema é na verdade um exemplo para todos nós. Há 35 anos na Educação, sua 
chama continua acesa. A vontade e a garra de realizar um trabalho de qualidade 
não diminuiu com o passar dos dias. Sua comunidade a ama, não só por ser gentil 
e acolher a todos, mas por acreditar no ser humano, por ter fé que a educação 
transforma o mundo. 

Parabéns à Tia Iracema e a todas as professoras que, como ela, são visionárias e
multiplicam o conhecimento, o afeto e o amor. Mulheres que não temem ousar e que
apostam nos seus sonhos e nos sonhos dos que as cercam.

[FOTO]

(Professora Iracema Pinto)

Professores que contribuíram para esta publicação:

Professora Sônia Cristina (
Gerência de Infraestrutura - 1
 CRE
)

Professora Célia Bessa 
(Professora Articuladora)

Professor Jorge Luiz (
Diretor adjunto da E.M Celestino da Silva e ex-professor da E.M. Mem de Sá)

Professora Ana Paula
(E.M. Mem de Sá)

Professora Paula Cancela
(Gestora do EDI Heloisa Marinho)

Professora Débora Ramos
(Gestora do EDI Simone Souza Pimentel)

Professora V
nia Enes 

Blogs das Unidades Escolares Citadas:

Escola Muncipal André Vidal Negreiros (10
 CRE)

Escola Municipal Mem de Sá
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EDI Heloisa Marinho

EDI Simone Sousa Pimentel

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o
 representante do Rioeduca em sua Coordenadoria 
e participe. *

Professora Rute Albanita

Professora e Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: 
@Rute_Albanita

[FOTO]

1ªcre
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<COMENTÁRIOS>

Linda a matéria! PARABÉNS A PROFESSORA IRACEMA E A TODAS AS MULHERES POR ESSA 
DATA ESPECIAL! 
Postado por 
Vania
 em 08/03/2013 09:49

Belíssima história de uma profissional que dedica a vida para garantir uma 
Educação de Qualidade para nossas crianças!
Postado por 
Alexandre Roque
 em 08/03/2013 10:05

Professora e amiga Iracema, só posso falar uma coisa: VOCÊ É 10! Parabéns pela 
sua dedicação e carinho com todos! Parabéns pelo dia Internacional das 
Mulheres... Parabéns à Rute pela matéria...
Postado por 
José Luiz
 em 08/03/2013 10:45

Parabéns pela linda matéria da Diretora Iracema,exemplo de profissional 
comprometida com a educação. 
Postado por 
Rose da costa
 em 08/03/2013 16:02

Parabéns à prof. Iracema, conheci a Tia Iracema a 11 anos atrás e agradeço tudo 
o que aprendi através de suas palavras e dedicação à E.M. Mém de Sá, parabéns, 
você merece.
Postado por 
Valdinea Ramos - E.M. do Catumbi
 em 08/03/2013 19:28

Otima matéria!!!!Homenagem merecida!!!
Postado por 
Debora Ramos
 em 08/03/2013 20:10

Muito emocionante!! Lindo!
Postado por 
Neilda
 em 09/03/2013 01:19

Parabéns a Escola Municipal Mem de Sá por ter tido uma professora deste nível em
sua escola. Parabéns a E.M. Mem de Sá por ter esta professora de valor!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 09/03/2013 12:03
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Lindo relato sobre mulheres fortes!! Parabéns
Postado por 
Jorge Claudio
 em 14/03/2013 23:46
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 06/03/2013
<TÍTULO>
Amamentação, Uma Prova de Amor

<TAGS>
Tags: 
família.
[VÍDEO]

O aleitamento materno fornece in
meros benefícios tanto para a mãe quanto para o bebê. Além de não custar nada, 
estimula o vínculo afetivo e é fundamental para a sa
de dos dois.

[FOTO]

O leite materno é comprovadamente o melhor alimento para o bebê até os seis 
meses de vida. Não necessitando oferecer água, chá, nem suco como outro 
complemento alimentar (salvo por condições especiais e orientado pelo pediatra).

Produzido no organismo durante a gestação, o leite materno que é oferecido ao 
bebê logo após o parto tem uma aparência amarelada e transparente, é chamado 
colostro e é importantíssimo que seja oferecido ao bebê, pois o protegerá contra
várias doenças. A mulher produzirá o colostro por uns três ou quatro dias 
aproximadamente.

Toda gestante deve fazer o pré-natal. Nele serão realizados acompanhamento 
clínico da paciente e exames. Nas consultas, o obstetra orientará quanto aos 
cuidados com o seio,
 esclarecerá as d
vidas, inclusive sobre mitos, e ensinará a futura mamãe a realizar alguns 
exercícios na região da auréola para evitar eventuais rachaduras e facilitar a 
mamada. Não deixe de perguntar sempre que surgirem d
vidas.

[VÍDEO]

Benefícios do aleitamento materno ao bebê:
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In
meros são os benefícios do aleitamento materno para o bebê. Além de alguns já 
citados anteriormente, irá protegê-lo de doenças como:

infecções pulmonares;

asma;

diabete infantil;

infecções de ouvido;

eczema;

infecções gastrintestinais e

obesidade.

[FOTO]

Benefícios que o aleitamento materno traz à mulher:

controla a ansiedade, fortalecendo o vínculo afetivo;

protege contra a depressão pós parto;

auxilia o corpo a voltar ao normal mais rapidamente;

é econômico e prático;

reduz o risco do c
ncer de 
tero, ovários e mama;

protege contra a osteoporose e

transmite carinho, amor e proteção.
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Para as mulheres que trabalham fora, o final do período da licença-maternidade é
cercado de ansiedade e ang
stia. Mas essas podem ser amenizadas mudando a rotina das mamadas antes de 
voltar a trabalhar. 

Estabeleça horários fixos, retire o leite, armazenando-o, e comunique o pediatra
sobre o seu retorno ao trabalho, pois nesse período o bebê estará maiorzinho e o
médico começará a introduzir novos alimentos à dieta dele. Mas, lembre-se de 
oferecer o peito até aproximadamente os dois anos de idade.

Não esqueça: o leite materno deve ser o alimento exclusivo do bebê até os seis 
meses de idade, pois é completo. Não existe leite fraco!

E amamentar é uma relação de amor e carinho que só a mulher-mãe pode oferecer!

Ame! Amamente o seu bebê!

Taís Ferraz Duarte é Professora da Rede Municipal

e colaboradora do Portal Rioeduca

E-mail:

taisduarte@rioeduca.net

[FOTO]
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família
(2)

<COMENTÁRIOS>

O leite materno é o melhor alimento para os bebes.  Além de carboidratos 
proteínas, o leite materno contém células ativas que criam bactérias e 
anticorpos que combatem infecções. 
Postado por 
Helena(by troia)
 em 06/03/2013 01:21

Além dos inúmeros benefícios para a mãe e o bebê como por exemplo para o bebê 
ser protegido de várias doenças, desenvolver melhor sua coordenação motora e 
para a mãe o útero voltar mais rápido, não gastar um absurdo com leites 
artificiais, existe o inexplicável vínculo entre mãe bebê que ao amamentar tem a
troca de carinho e olhares!!! amamentar o filho é um gesto de amor e cuidado com
o filho.
Postado por 
Aleitamento Materno
 em 08/03/2013 23:31

Infelizmente ainda tem mulheres que preferem não amamentar por fazer 
mal
 à estética da mulher ou por doer, etc. Tenho pena desse tipo de mulher. Mães 
amamentem seus filhos! Não perca esse milagre que a amamentação proporciona.
Postado por 
Claudia
 em 10/03/2013 20:38
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 04/03/2013
<TÍTULO>
Mulheres Brasileiras, Educação e Trabalho

<TAGS>
Tags: 
6ªcre.
A mulher tem marcado as 
ltimas décadas mostrando que competência no trabalho é um grande marco feminino.
Apesar de ser taxada como sexo frágil, a mulher tem se mostrado forte o bastante
para enfrentar os desafios propostos pelo mercado de trabalho com convicção e 
disposição. Este é o perfil das mulheres e professoras que trabalham na Escola 
Municipal Escragnolle Dória. 
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No dia 8 de março de 1857, operárias de uma fábrica de tecidos de Nova Iorque 
fizeram uma grande greve. Ocuparam a fábrica e começaram a reivindicar melhores 
condições de trabalho, tais como: redução de carga diária de trabalho, 
equiparação de salários com os homens e tratamento digno dentro do ambiente de 
trabalho.

As mulheres foram trancadas dentro da fábrica, que foi incendiada. 
Aproximadamente 130 tecelãs morreram carbonizadas. Somente no ano de 1910, 
durante uma conferência na Dinamarca, ficou decidido que o dia 8 de março 
passaria a ser o 
Dia Internacional da Mulher

, em homenagem às mulheres que morreram na fábrica.

[FOTO]

Ao criar esta data, não se pretendia apenas comemorar. Na maioria dos países, 
realizam-se conferências, debates e reuniões cujo objetivo é discutir o papel da
mulher na sociedade atual. O esforço é para tentar diminuir e/ou, quem sabe um 
dia, terminar com o preconceito e a desvalorização da mulher.

Mesmo com todos os avanços, em muitos locais elas ainda sofrem com salários 
baixos, violência masculina, jornada excessiva de trabalho e desvantagens na 
carreira. Muito foi conquistado, mas muito ainda há para ser modificado nesta 
história!

[FOTO]

Na atualidade, a celebração do Dia Internacional da Mulher perdeu parcialmente o
seu sentido original, adquirindo um caráter festivo e comercial.

A partir de 1922, foi permitida a inserção da mulher no mercado de trabalho com 
o seu ingresso no magistério para a realização de atividades que envolvem o 
doar-se com nobreza e resignação; qualidade inerente à mulher.

Assim, a entrada no magistério surgiu como alternativa possível, e a ocupação 
deste espaço profissional abriu à mulher um leque de possibilidades, inclusive 
de atuação em espaços que antes lhe foram negados. Este acontecimento significou
também a oportunidade de maior liberdade e autonomia, além de lhe permitir a 
inserção nos espaços p
blicos.

Neste contexto, se percebe que o magistério, que até o século XIX era ocupado
 exclusivamente por homens, acabou se tornando um campo permitido às mulheres, 
que vêm dominando-o com sensibilidade, ternura e competência.
[VÍDEO]

Depois de séculos lutando por igualdade, parece que finalmente a mulher está 
encontrando seu lugar no mundo. De coadjuvantes, estão ganhando cada vez mais o 
papel de protagonistas, sem ter que deixar a feminilidade
de lado. Mais do que poder ser tudo, hoje, a mulher pode escolher se quer ser 
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apenas mãe, apenas profissional ou simplesmente mulher.

Em ascensão no Brasil, o empreendedorismo feminino é visto como um fator de 
mudança cultural e comportamental. Esse comportamento arrojado, altivo e 
realizador faz
 parte do perfil das mulheres - professoras da 
Escola Municipal Escragnolle Dória

.

Mulheres de sucesso, dedicadas e que alcançam o topo não são mais uma tendência.
Agora elas são uma realidade nesta escola situada em Costa Barros. É possível 
acompanhar a trajetória dessas mulheres que, com trabalho, dedicação e 
perseverança, conseguiram se destacar em uma área dominada pela violência.

[FOTO]

As mulheres-professoras desta escola são polivalentes, ou seja, possuem a 
capacidade de construir e manter uma família unida, de colaborar para o 
crescimento e a formação do caráter dos filhos e alunos e, também de serem 
admiradas e reconhecidas como profissionais
 de excelência. Como Maerker (2000, p.145) expõe: 
Aos poucos, a mulher está conquistando mais e mais seu espaço, ao mesmo tempo em
que consegue ampliar seus direitos, tanto nas relações profissionais como nas 
familiares

.

Ser mulher ajudou estas educadoras a seguirem a intuição e a sensibilidade para 
criar novas estratégias de ensino e gerir sua sala de aula. Deu-lhes sabedoria 
de esperar o tempo certo das coisas, as fez audaciosas e corajosas sem perderem 
a prudência, a serem firmes nas ordens e decisões sem serem rudes.

As educadoras da Escola Municipal Escragnolle Dória vestem a camisa, lutam 
diariamente por suas ideias e não apenas por posição ou salário. Elas são as 
guerreiras de 6
 CRE!

[FOTO]

Diante de tantas conquistas e méritos femininos, parabenizamos todas vocês por 
demonstrarem ser capazes de irem além do esperado. Vocês, professoras e, acima 
de tudo, mulheres são criativas; estão sempre tendo ideias e criando soluções 
referentes ao dia a dia em sua área de trabalho. Realizam suas atividades com 
dinamismo e disposição. Enfim, demonstram todas as suas potencialidades em prol 
do sucesso do outro.
[VÍDEO]
Vídeo criado pela Equipe de Comunicação da DGRH/Unicamp em homenagem ao Dia 
Internacional da Mulher.
Toda mulher tem no seu íntimo uma magia própria de fazer acontecer, de dar um 
jeito, de dar o peito, dar um colo, de fazer bem feito. Feliz Dia Internacional 
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da Mulher!
Professora Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca na 6
 CRE
Twitter: @PatriciaGed
Facebook: Patricia Fernandes
E-mail: 
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

6ªcre
(247)

<COMENTÁRIOS>

Valorizar a atuação da mulher no seu papel de mãe, esposa, profissão e 
coragem...Todos devemos repassar a importância da mulher na construção de uma 
sociedade mais justa!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 04/03/2013 01:50

Mulheres Guerreiras! Parabéns! Adorei ler a matéria!
Feliz Dia Internacional da Mulher!!!!
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Postado por 
Christiane Penha
 em 04/03/2013 15:41

Excelente trabalho desenvolvendo a reflexão sobre o papel da mulher na sociedade
atual. Parabéns E.M. Escragnolle Dória!!!
Postado por 
Emyli de Castro
 em 05/03/2013 09:35

Parabéns pela homenagem as mulheres.O reconhecimento da importância da mulher na
sociedade, deve ser tema presente nas escolas.Os espaços que conquistamos e o 
trabalho que realizamos deve ser exemplo para nossas crianças. 
Postado por 
cassia cilene
 em 05/03/2013 19:44
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 04/03/2013
<TÍTULO>
Inauguração do Ginásio Experimental Carioca do Samba

<TAGS>
Tags: 
4ª cre.

A população do Rio de Janeiro ganhou hoje o seu primeiro Ginásio Experimental 
Carioca do Samba, localizado na Zona Norte, em Olaria. A escola temática está 
incluída no Programa deTurno 
nico e tem por objetivo proporcionar aos alunos um ensino de excelência, 
valorizando a vocação para a m
sica.

A Escola Municipal Chile, pertencente às Unidades Escolares da 4
 Coordenadoria Regional de Educação, teve algumas salas ambientadas para atender
as oficinas de pandeiro, tantan, violão, partido alto e cavaquinho relacionadas 
ao novo formato de atendimento que a escola passará a ter.

[FOTO]

O nome da Unidade Escolar homenageia uma das fundadoras do bloco Cacique de 
Ramos, tradicional no carna

val carioca,
Francisca Soares Fontoura de Oliveira (Chiquita do Cacique de Ramos).
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A Equipe da Extensividade colaborou com a ambientação das salas e dos espaços 
externos do novo Ginásio Experimental Carioca do Samba Francisca Soares Fontoura
de Oliveira (Chiquita do Cacique de Ramos).

Um belíssimo painel desenhado por um grupo professores da Rede P
blica Municipal de Ensino foi colocado na fachada do prédio do refeitório, assim
como as mesas de jogo de dama na área externa foram caracterizadas de acordo com
o tema do Ginásio Experimental Carioca do Samba.

[FOTO]

Cada mesa foi caracterizada em homenagem a uma agremiação do grupo especial, 
recebendo um casal de mestre-sala e porta-bandeira em miniatura. No muro interno
da Unidade Escolar, bandeiras das agremiações foram espalhadas, assim como 
várias fl
mulas foram elaboradas e expostas com variadas informações acerca do tema.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Na cerimônia de Inauguração, estiveram presentes o Prefeito Eduardo Paes, o 
Presidente do Cacique de Ramos Bira, familiares da homenageada 
Chiquita do Cacique de Ramos
, além do cantor Diogo Nogueira e vários convidados.

[FOTO]

Uma roda de samba com integrantes do Cacique de Ramos animou o evento, assim 
como o cantor Diogo Nogueira, que falou da import
ncia de ter uma escola vocacionada para a m
sica. O Prefeito Eduardo Paes lembrou da meta de construir cerca de 300 escolas 
com educação integral.

[FOTO]

Os alunos da Unidade Escolar fizeram uma excelente apresentação, em que criaram 
uma pequena Escola de Samba com bateria, porta-bandeira e mestre-sala, algumas 
alas e passistas.
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[FOTO]

[FOTO]

Para a apresentação, os convidados receberam a letra do samba elaborada pelos 
alunos da Unidade Escolar e que todos os presentes cantaram.

Conheça, abaixo, o samba criado pelos alunos do Ginásio Experimental Carioca do 
Samba Francisca Soares Fontoura de Oliveira (Chiquita do Cacique de Ramos):

Escola do Samba

Compositores: Lucas Sampaio, Lucas dos Anjos, Matheus Silva, Pablo Coreia, Eumar
J
nior (alunos do 9
 ano)

Grito de Guerra:

Anísio nos presenteou

     Com o Chile guerreiro nos batizou

Letra do Samba:

O samba que resiste e põe o povo de pé

     Unindo o ritmo e o calor do axé

     Anísio Teixeira foi quem a criou

     E de Chile a nomeou

     Criando a nossa escola, transformou.

Minha escola é do samba

     Nela eu aprenderei
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     Mas a história do meu samba

     São vocês que vão dizer.

Escola é lugar pra estudar

     Estudar, estudar

     M
sica, história e ciências

     Matemática e geografia

Minha escola é assim, alegre e sempre feliz

     Quando o porteiro dá bom dia

     Surge mais um dia e alegria

     Lá,lá,lá...

Representante do Rioeduca na E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos

     Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-229
1

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 05/03/2013
<TÍTULO>
Elas Fazem a Diferença

O Dia Internacional da Mulher deve ser um momento de reflexão sobre os direitos 
conquistados e, também, de discussão sobre as discriminações e violências 
morais, físicas e sexuais ainda sofridas pelo sexo feminino.

[FOTO]

Imagem extraída do site http://cromossomox.com.br/.

Ao longo do tempo, a mulher sofreu as mais diferentes formas de discriminação. 
Chegou ao ponto de operárias de uma fábrica têxtil em Nova Iorque serem 
queimadas vivas, presas ao local em que trabalhavam, após uma manifestação em 
que reivindicavam melhores condições de serviço.
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Em 8 de março de 1910, na Dinamarca, foi realizada uma conferência internacional
feminina, na qual assuntos de interesse das mulheres foram discutidos, além de 
decidirem que a data seria uma homenagem àquelas operárias de Nova Iorque. Desde
então, no dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher.

O Rosto Feminino do Brasil

Na sociedade contempor
nea, a ideia do homem como 
nico provedor e chefe de família está cada dia mais para trás. A mulher assumiu 
econômica e socialmente sua import
ncia na organização familiar.

De acordo com levantamentos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), entre 2001 e 2009, a proporção de famílias brasileiras chefiadas pelas 
mulheres cresceu 35% aproximadamente. Nos dados mais recentes do instituto, 
publicados em 2009, quase 22 milhões de famílias declaram a mulher como esteio 
familiar em todos os aspectos materiais e de relacionamento. 

Mulheres chefes de família são quem, preferencialmente, recebem os benefícios 
sociais, como o Bolsa Família

Linha do Tempo

Esses são alguns dos principais momentos e personagens da história de nosso país
relacionados à conquista dos direitos da mulher.

1838 - Primeira Escola Exclusiva para Meninas

Foto extraída do site www.nisiadigital.com.br.

Nísia Floresta Brasileira Augusta, poetisa e educadora, defendeu, no Rio Grande 
do Norte, investimentos em educação para as mulheres e conseguiu a primeira 
escola exclusiva para meninas, o Colégio Augusto, em 1838.

1879 - Mulheres no Ensino Superior

[FOTO]

Foto extraída de http://www.faperj.br/boletim_interna.phtml?obj_id=4633.

Até o final do século 19, a educação das mulheres brasileiras era restrita ao 
ensino fundamental. Em 19 de abril de 1879, D. Pedro II aprovou uma lei 
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autorizando a presença feminina nos cursos superiores. A decisão do imperador 
deveu-se ao episódio vivido por Augusta Generosa Estrela que, tendo se diplomado
em Medicina em Nova Iorque em 1876 com uma bolsa de estudos concedida pelo 
próprio D. Pedro II, foi impedida de exercer a profissão ao retornar ao Brasil 
(Blay e Conceição, 1991). Só em 1879, as mulheres tiveram autorização do governo
para estudar em instituições de ensino superior.

1917 - Ingresso da Mulher no Serviço P
blico

Em 1917, o serviço p
blico passa a admitir mulheres nos quadros de funcionários.

1927 - Primeira Alteração na Lei para o Voto Feminino

[FOTO]

Professora Celina Guimarães Vianna, primeira eleitora do Brasil.

Em 1927, o Rio Grande do Norte se tornou o primeiro estado do país a permitir 
que as mulheres votassem nas eleições. Naquele mesmo ano, a professora Celina 
Guimarães, de Mossoró (RN), se tornou a primeira brasileira a fazer o 
alistamento eleitoral. A conquista regional desse direito beneficiou a luta pela
expansão do voto feminino em todo o país.

1932 - Primeira Disputa Brasileira em Olimpíadas

[FOTO]

Foto extraída do site atleticasaopaulo.net63.net.

Em 1932, o Brasil teve pela primeira vez uma mulher, a nadadora Maria Lenk, na 
sua delegação. A nadadora não foi apenas a primeira mulher brasileira, mas a 
primeira mulher sul-americana a participar de uma olimpíada. Maria Lenk não 
conseguiu medalhas, mas sua participação em olimpíadas foi memorável, e nas 
preparações para as olimpíadas de 1940 quebrou recordes mundiais. Lenk era a 
favorita para medalhas nestes jogos, porém, por conta da II Guerra Mundial, as 
Olimpíadas de 1940 foram canceladas. Em 1936, outra nadadora, Piedade Coutinho, 
representou o Brasil na Olimpíada. Piedade participou de três olimpíadas 
representando o Brasil: 1936, 1948 e 1952.

1932 - Direito de Voto às Mulheres

O voto feminino é resultado de um longo processo de luta pela participação das 
mulheres na política. No Brasil, as mulheres passaram a ter direito ao voto nas 
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eleições nacionais a partir de 24 de fevereiro de 1932 (durante a Era Vargas). 
Contudo, desde o século XIX, movimentos a favor da ampliação do direito de voto 
a camadas sociais excluídas já ocorriam. A Nova Zel
ndia foi o primeiro país a garantir o direito de voto às mulheres em 1893.

1934 - Consagração dos Direitos Femininos

Com a mudança do Código Eleitoral em 1932, a Assembleia Constituinte de 1934 
assegurou o direito das mulheres comparecem às urnas. Direitos como igualdade 
entre os sexos, a regulamentação do trabalho feminino, a proibição de diferença 
salarial para um mesmo trabalho e a assistência médica à gestante por meio da 
previdência social foram definidos a partir de 1934, causando um avanço no 
universo feminino.

1951 - Igualdade Feminina no Trabalho

A Organização Internacional do Trabalho aprova a igualdade de remuneração entre 
trabalho masculino e feminino para cargos com funções de 
igual valor
.

1975 - Movimento Feminino pela Anistia (MFA)

[FOTO]

Foto extraída do site poncheverde.blogspot.com.

Aparece, no país, o Movimento Feminino pela Anistia (MFA), unido à luta pela 
redemocratização do Brasil. O MFA era presidido por Terezinha Zerbini.

1979 - Convenção Mundial pelo Fim da Discriminação

Em 1979, a Assembleia Geral adotou a Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher,
 frequentemente descrita como uma 
Carta Internacional dos Direitos da Mulher
. Em seus 30 artigos, a Convenção define claramente a discriminação contra 
mulheres e estabelece uma agenda para ação nacional para pôr fim ao 
comportamento discriminatório. A Convenção considera a cultura e a tradição como
forças influentes para moldar os papéis de gênero e as relações familiares, e é 
o primeiro tratado de direitos humanos a afirmar os direitos reprodutivos das 
mulheres.

1980 - Dia Nacional da Mulher

A lei n
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mero 6.971/1980 institui o dia 30 de abril como o Dia Nacional da Mulher. A data
escolhida é uma homenagem a Jerônima Mesquita. Nascida em Leopoldina (MG), em 
1880 e ainda jovem, foi concluir seus estudos na Europa. Ao retornar ao Brasil, 
não se conformou com a situação preconceituosa imposta ao sexo feminino. Ela, 
então, se uniu a um grupo de mulheres combativas e fundou o Conselho Nacional 
das Mulheres. 

1982 - Primeira Mulher Ministra

Foto extraída do site www.rankbrasil.com.br.

Esther de Figueiredo Ferraz é a primeira brasileira a ser titular de um 
ministério. A professora e advogada foi nomeada ministra em 1982 para a pasta da
Educação no governo do general João Figueiredo.

1985 - Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher

Surge a primeira Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher (DEAM) em São 
Paulo e muitas foram implantadas em outros estados brasileiros.

1985 - Conselho Nacional dos Direitos da Mulher

O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM) foi criado em 1985, vinculado 
ao Ministério da Justiça

 para promover políticas que visassem eliminar a discriminação contra a mulher e
assegurar sua participação nas atividades políticas, econômicas e culturais do 
país.

2006 - Lei Maria da Penha

Conhecida como Lei Maria da Penha, a lei n
mero 11.340 foi decretada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 7 de agosto de 2006. Dentre as várias
mudanças promovidas pela lei, está o aumento no rigor das punições das agressões
contra a mulher quando ocorridas no 
mbito doméstico ou familiar. A lei entrou em vigor no dia 22 de setembro de 2006
e já, no dia seguinte, o primeiro agressor foi preso no Rio de Janeiro, após 
tentar estrangular a ex-esposa.

2011 - Primeira Mulher na Presidência

[FOTO]
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     Foto extraída do site pt.wikipedia.org.

Dilma Rousseff é empossada como a primeira presidente mulher da Rep
blica do Brasil.

Refletir sobre os direitos da mulher e as discriminações sofridas pelo sexo 
feminino devem estar presentes na escola durante todo o ano letivo.

Luciana Bessa é professora da Rede Municipal e colaboradora do Blog dos 
Professores

     lucianabessa@rioeduca.net

     Blog do Professor

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Nos países ocidentais, a data foi esquecida por longo tempo e somente recuperada

Página 4301



RIOEDUCA 2
pelo movimento feminista, já na década de 1960.Parabéns mulheres!!!!!!!!!!!!!!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 06/03/2013 01:06
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 12/03/2013
<TÍTULO>
Aquarelando com Vinicius

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos.

A Creche Municipal Criança do Futuro está localizada em Jacarepaguá e é uma das 
unidades escolares contempladas com o Prêmio de Qualidade na Educação 2012. O 
título do Projeto Politico Pedagógico da creche é CreScER Feliz, escrito desta 
maneira mesmo, para ressaltar as letras S, E e R que formam a palavra SER.

Em 2013, o projeto anual da creche municipal Criança do Futuro ganha ritmo da 
bossa nova, da poesia e da inspiração de Vinicius de Moraes. Sob o título de 
Aquarelando com Vinicius
, a creche mergulha no mundo do 
Poetinha
 que, nesse ano, comemora seu centenário.

Através da batuta deste maravilhoso maestro, nossas crianças conhecerão as m
sicas e poesias apaixonadas pela vida, pelo Rio de Janeiro, pelo amor e pelas 
crianças. 

O Projeto 
Aquarelando com Vinicius 
está dividido em 4 bimestres:

1
 Bimestre: 
Olha que coisa mais linda, nossas crianças cantando Vinicius
.

Brincar com a m
sica, explorar, perceber diferentes ritmos musicais, explorar sensações, 
pensamentos por meio de improvisações, composições e interpretações musicais. 
Tudo isso nos possibilita uma gama extraordinária de atividades a serem 
trabalhadas com as crianças. Explorando todas essas atividades, buscamos 
desenvolver habilidades em amplas áreas sociais e cognitivas das crianças.

[FOTO]
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Desfile no calçadão de Ipanema como comemoração do aniversário do Rio de 
Janeiro, trabalhando a m
sica 
Garota de Ipanema
. Crianças da Turma 30, 31, 40 e 41.

[FOTO]

Turminha 41 fazendo a atividade sobre o Rio de Janeiro.

[FOTO]

Mural desenvolvido pela Turma 31 sobre a m
sica 
Ela é carioca
, usada para a homenagem ao dia da Mulher.

2
 Bimestre: 
Brincando de poesia
.

Com o objetivo de incentivar o gosto pela leitura através da apreciação de 
textos poéticos, nossa proposta é estimular as crianças no mundo mágico das 
poesias de Vinicius. As poesias brincam com os sons, usam e abusam de palavras, 
trocadilhos e aproximam-se da linguagem e do jeito de ser das crianças, 
justificando-se por si só num gênero textual que podemos 
brincar
, antes mesmo de saber ler. 

3
 Bimestre: 
Na Arca com Vinicius
.

Para este bimestre, escolhemos as belíssimas poesias da 
Arca de Noé
, literatura da obra de Vinicius que foi feita totalmente voltada ao p
blico infantil. Com o objetivo de promover a transformação das crianças através 
deste rico material, propomos mergulhar neste mundo mágico de encantamento com 
títulos que proporcionam um amplo trabalho multidisciplinar: ciências, história,
matemática, leitura, poesia, m
sica e dança. Neste contexto, procuraremos estimular a apreciação de uma forma l
dica, din
mica e reflexiva.

4
 Bimestre: 
Natal com Vinicius
. 
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Neste bimestre, nosso destaque são as atividades que favoreçam a construção de 
conhecimentos das tradições do Natal, integradas às diversas áreas de 
conhecimento e linguagens de forma l
dica, descontraída e participativa. Estaremos durante esses meses associando o 
tema de Natal a todo o trabalho desenvolvido durante o ano.

Veja um pouco do projeto contemplado no Prêmio Anual de Qualidade na Educação 
2012:

Com o pó do Pirlimpimpim, eu fiquei assim, assim

O projeto nasceu a partir do interesse e fascínio irresistível que o mundo 
encantado do 
Era uma vez...
 desperta nas crianças, estimulando sua fantasia e imaginação. Com isso, 
apresentamos o precursor deste mundo encantado aqui no Brasil: José Bento 
Monteiro Lobato.

Fizeram parte do Projeto Anual os subprojetos permanentes: 
Sa
de no sítio: o dentista vem aí
, 
Reciclando no sítio
 e 
Sem dengue no sítio
, nos quais visamos orientar a criança e a comunidade apresentando formas de 
cuidado e prevenção a fim de resgatar uma qualidade de vida não somente pessoal,
mas também social. 

[FOTO]

Peça 
A pílula Falante
 apresentada pelas educadoras Cíntia, Andréia, Isabel, Patrícia, Anne, Marcelle 
e Norma.

OBJETIVO GERAL:

Despertar o interesse e o conhecimento sobre a obra 
Sítio do Picapau Amarelo
, apresentando autor e personagens com o intuito de ampliar o processo de 
construção de conhecimentos. Buscamos fazer um resgate de nossa história, 
cultura e sabedoria popular, estimulando, assim, o interesse pela linguagem oral
e escrita, além de convidar a criança a ingressar no mundo letrado.

[FOTO]

Alunos da turma 30 e 31 durante a atividade, com a Cuca confeccionada pelas 
crianças para a Feira Cultural.
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[FOTO]

Equipe Criança do Futuro em homenagem ao dia das Mães, na 
Oficina de culinária da Tia Nastácia
, fazendo a comunidade escolar participar de mais um momento integração 
família-escola.

Uma das principais metas do Projeto Politico Pedagógico da Creche Criança do 
Futuro é conscientizar os responsáveis de que o trabalho da creche não é apenas 
o de cuidar, mas também o de desenvolver plenamente as crianças. Unindo o cuidar
e o educar, completa a ação da família e da comunidade ao oferecer uma educação 
de qualidade, um ambiente agradável, contribuindo para que nossas crianças sejam
cada vez mais FELIZES.

A creche adota a metodologia pedagógica sócioconstrutivista para o trabalho com 
os alunos. Com o Projeto Aquarelando com Vinicius, pretende desenvolver ainda 
mais os aspectos biológicos, psicológicos, intelectuais e socioculturais das 
crianças
.

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca/sobrenos.php

Contato:

Roberta Vitagliano

é professora da rede municipal 

e representante do Rioeduca da 7
CRE

robertavitagliano@rioeduca.net

twitter: @robertacarmina

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a 7ª CRE por possuir entre suas creches esta que que recebeu o premio 
de qualidade. Não basta falar em qualidade temos que ter a qualidade. Parabéns a
todos da Creche Municipal Criança do Futuro!
Postado por 
Helena(bytroia)
 em 17/03/2013 14:22
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 01/03/2013
<TÍTULO>
O encanto desta Cidade é Meu - Categoria Aluno até 7 anos e 11

<TAGS>
Tags: 
4ªcre.

Aluna Vencedora
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Alice dos Santos Moraes. Turma:1401 Idade: 07 anos

Escola Municipal 04.10.017 Laís Netto dos Reis

O encanto dessa cidade é meu.

A cidade do Rio de Janeiro é muito legal, tem várias belezas naturais e escolas 
boas.

Que cidade maravilhosa! Tem tudo de bom: vários mercados , várias lojas, tem 
tudo que quero, e tem ótimas praças também.

O Rio de Janeiro é uma cidade linda, eu adoro passear por essa cidade, porque 
existem tantas coisas legais para ver e para fazer...

Nossa cidade tem tantas opções de lazer...

Eu adoro tudo que existe nessa cidade!

Eu só sei de uma verdade: que nunca vou deixar de amar essa cidade! O encanto 
dessa cidade é meu.

[FOTO]
tweet
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4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Que maravilha!!!Alice é uma excelente aluna.Foi minha aluna no ano 
passado.Parabéns a todos os professores e funcionários da escola Lais Netto dos 
Reis.
Postado por 
Liliane
 em 01/03/2013 16:36

Parabéns,Alice!Uma grande conquista para a Escola Lais Netto dos Reis.Como 
ex-aluno dessa escola, fico muito feliz! Um beijo para todos.
Postado por 
Marlon
 em 01/03/2013 16:40

Parabéns por essa conquista! Vooê mereceu...Beijinhos.
Postado por 
Maria Delfina
 em 01/03/2013 16:42

Sucesso!!!!
Postado por 
Luana Fonseca
 em 05/03/2013 16:13

Parabéns!
Postado por 
Jorge Noronha
 em 14/03/2013 12:56
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 01/03/2013
<TÍTULO>
O Encanto desta Cidade é Meu - Categoria de 8 a 9 anos

<TAGS>
Tags: 
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2ªcre.

AUTOR: Robert Vasconcelos dos Santos

     ESCOLA: Escola Municipal Capistrano de 
Abreu

     ANO: 4
 TURMA: 1401

O ENCANTO DESTA CIDADE É MEU

O Rio de Janeiro tem muita bondade

     Muitos lugares pra conhecer

     Esta cidade vai te surpreender.

E agora o que faço?

     Pontos turísticos vão pra todo lado.

     Nem sei por onde começar.

     Esqueci !

Até pra onde ir

     Ou é pra praia

     Ou pro bondinho.

     Passa bem perto do Cristo.

     Vou com meu amigo

     Ou vou sozinho?
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Na Quinta da Boa Vista tem um zoológico

     e muitos animais.

     Mas nesse Rio tem é muita paz.

Nunca fui na Vista Chinesa

     Mas eu não posso dizer que é besteira.

     Muitos museus têm na cidade

     Essa é uma bondade

O Rio é muito bonito

     Ele velho pode até ser

     Nesse Rio tenho muito que aprender!

[FOTO]
tweet
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2ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a Robert Vasconcelos dos Santos
 e a  Escola Municipal Capistrano de Abreu pela participação!

 
Postado por 
Helena(by troia)
 em 04/03/2013 01:58
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 01/03/2013
<TÍTULO>
O Encanto desta Cidade é Meu - Categoria de 10 a 13 anos

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, concursos.

O Encanto desta cidade é meu

Aluno: Tiago Souza Silva 
 Turma: 1501

EM Aspirante Carlos Alfredo

Oh, meu Rio de Janeiro!

     Tantas coisas lindas desta cidade

     Cachoeiras, praias, rios, florestas

     Sem contar as vistas belas
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Em pontos turísticos gosto de passear

     Porque paisagens bonitas posso observar

     Nessa vida muitas coisas gosto de fazer

     Ah! Eu escolhi ter vontade de viver

O pôr do Sol no mar eu vejo

     Ao deitar sonho com a vida que almejo

     Olho para o céu e vejo estrelado

     E a lua? Com seu brilho prateado!

Pela manhã céu azul

     Com gaivotas voando

     O brilho do dia vem

     Disfarçado! Só enfeitando!

Sento debaixo de uma árvore

     Leio um livro, me acalmo

     Começo a pensar

     Do meu Rio não posso reclamar

Destas belezas despojo com prazer

     Oh! Meu Rio de Janeiro

     No seu aniversário, vou curtindo feliz
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     O que só tu pode oferecer

[FOTO]
tweet

5ªcre
(268)

concursos
(16)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 05/03/2013
<TÍTULO>
Simplesmente Mulher
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<TAGS>
Tags: 
2ªcre.

No dia 8 de março, comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E a publicação de 
hoje homenageia as mulheres que colaboram com o avanço da educação carioca.

O dia 8 de março foi escolhido para celebrar o Dia Internacional da Mulher 
porque, nesta data, no ano de 1910, aconteceu na Dinamarca uma conferência para 
discutir assuntos que interessavam as mulheres na luta sobre seus direitos. 

As mulheres são fundamentais na sociedade que vivemos: trabalham fora, cuidam de
filhos, são chefes de famílias e, por vezes, exercem todas estas funções ao 
mesmo tempo. Neste texto, vamos destacar as mulheres que contribuem com o êxito 
da escola a cada dia. 

São elas: diretoras, coordenadoras, professoras, merendeiras, porteiras, agentes
educadoras, garis e mães. Cada uma, desempenhado seu papel, colabora com a 
educação de nossos alunos.

Inicialmente, vamos falar sobre o trabalho realizado pela equipe da Escola 
Municipal Chácara do Céu. A equipe de gestão desta unidade escolar é formada 
pela professora Kamilla Broedel, diretora, e pela professora Flávia Sereto, 
diretora-adjunta.

[FOTO]

Kamilla Broedel é pedagoga e está à frente da gestão desta escola desde o início
do ano de 2012, quando iniciou o desenvolvimento do projeto da feira de trocas 
Toma Lá, Dá Cá
.
 É uma proposta de trabalho que visa à diminuição do consumismo e contribui para
a sustentabilidade.

A proposta é bem simples, na verdade. Iniciamos em outubro com as conversas nas 
assembleias sobre os quereres do dia a dia das crianças e a influência da 
publicidade. Com a escuta das crianças, conversamos que não necessariamente 
precisamos comprar as coisas para ter tudo, até porque não vamos conseguir 
brincar com tudo ao mesmo tempo, e que isso não garante a diversão da 
brincadeira. Comentamos também que da mesma forma que se brinca com uma boneca 
ou

 um foguete comprados, se brinca com um brinquedo trocado ou ainda com um 
reciclado.

Assim, esclarecemos aos alunos que na semana das crianças haveria muitas 
brincadeiras na escola e que elas tinham que trazer brinquedos para trocar. Os 
critérios eram: o brinquedo não pode estar quebrado, afinal ninguém gosta de 
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nada quebrado, e que fosse um brinquedo que o aluno não brinca muito. Explicamos
que um brinquedo que já é sem graça para eles, pode trazer alegria para um 
colega que ainda não teve esse brinquedo. Pensamos que, desta forma, a 
brincadeira, que é o foco, é garantida de qualquer forma e que a plasticidade de
um objeto 
novo
 trocado na mão de uma criança que ainda não o experimentou vai garantir a 
diversão
. 

Professora Kamilla Broedel.

A escola foi convidada para o mutirão do lixo, que envolvia todas as 
instituições que atendem a E.M. Chácara do Céu. Foi a oportunidade de realizar a
segunda edição da feira de trocas e envolver a comunidade escolar no projeto. 
Professores e funcionários arrecadaram doações de roupas, sapatos, acessórios e 
houve o cuidado de separar os objetos que poderiam ser reutilizados.

Todo o evento contou com propostas sustentáveis. A experiência foi ótima e 
percebemos que as pessoas ainda não estão acostumadas a prática do 
escambo
. Fica claro que a proposta não é o lucro ou a troca justa, é simplesmente a 
troca para um mundo melhor, não o lucro. Logo, não existe nenhum tipo de 
transação comercial, ou seja, não existe o contato com o dinheiro e a troca 
respeita apenas a vontade de trocar, não dependendo se a troca é compensatória, 
ou seja, não existe a preocupação do valor da peça.

Professora Kamilla Broedel.

[FOTO]

O projeto da feira de trocas contribuiu para a formação da cidadania dos 
pequeninos e também para a valorização do meio ambiente. O projeto obteve 
sucesso e foi selecionado como finalista do concurso 
Aprender e Ensinar
. 

Mulheres em Destaque

Algumas unidades escolares da 2
 CRE enviaram para o portal Rioeduca fotos de mulheres que colaboram com o dia a
dia de nossas escolas. Também contribuíram com frases que representam a import
ncia da mulher na sociedade.

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Somos, todos os dias, fortes e sensíveis ao mesmo tempo. Fortes para enfrentar 
todas as dificuldades do quotidiano, e sensíveis para perceber toda a 
simplicidade e sutileza que a vida tem a oferecer. Isto é ser mulher!

Professora Adriana Dornellas, da E.M. Dom Aquino Correa
Mulher, que com o seu trabalho, responsabilidade, carinho e respeito contribuem 
ativamente para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. Mulheres, 
profissionais, que compartilham os seus saberes na melhor forma de educar, 
levando o conhecimento aos nossos alunos de mãos dadas com o afeto.

Célia Regina Ximenes, diretora da E.M. Guararapes C
ndido
É pelo trabalho que a mulher vem diminuindo a dist
ncia que a separava do homem; somente o trabalho poderá garantir-lhe uma 
independência concreta

. 

Simone de Beauvoir (Frase enviada pela professora Débora Botelho, Coordenadora 
Pedagógica da E.M. Pedro Ernesto).

Parabéns a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Que continuemos 
nossa caminhada contribuindo sempre com a educação!

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Renata Carvalho _ Professora da Rede e representante do portal Rioeduca, na 2
CRE

Email: 
renata.carvalho@rioeduca.net

Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet
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2ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

adorei as fotos mas cade as fotos das mamae da escola municipal teotonio vilella
no complexo da mare bjs e um abraco 
Postado por 
cintia de oliveira amancio da silva 
 em 05/03/2013 17:40

Parabéns a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Que continuemos 
nossa caminhada contribuindo sempre com a educação!Parabéns Escola Municipal 
Chácara do Céu.e equipe!!!!!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 06/03/2013 01:07
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 01/03/2013
<TÍTULO>
O Encanto desta Cidade é Meu - Categoria de 14 a 17 anos

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, concursos.
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O encanto desta cidade é meu

     Aluna: Alana Raquel da Silva Lino

EM Dom Pedro I - 9
 ano

 Rio de Janeiro, Cidade Maravilhosa, referência de beleza em qualquer lugar, 
Cidade onde encontramos as mais belas paisagens, misturas e culturas.

 Belíssimas são tuas praias: Copacabana, Arpoador, Ipanema... eis que o colorido
de sua diversidade se mistura com a curiosidade de pessoas que viajam de países 
de todo o mundo,e,simplesmente chegam eufóricos e muito surpresos com tudo que o
Rio tem a oferecer.

 O Rio de Janeiro re
ne perfeição, cultura, natureza e vida urbana. Eternamente nos encantará com a 
grandiosidade de tudo que nos é oferecido, e sempre será assim incomparável, 
lindo e maravilhoso, Rio de Janeiro.

 Este é o carioca: peles bronzeadas, caminhada na orla, banho de mar, clima 
tropical, diversidade cultural e musical. Todos esses detalhes nos permitem 
parafrasear a canção 
O canto dessa cidade é meu
 dizendo: O canto dessa cidade é nosso. Estes cantos ecoam sempre no nosso 
Carnaval, mistura de nossa cultura latina com a alegria do povo. O Carnaval na 
Sapucaí desperta uma intensa vibração do povo demonstrando sua garra, energia, 
alegria e amor pela cidade. E emocionado renasce o desejo de rever este 
espetáculo de cores que anima a cidade.

 Todos que aqui aportam vão com o desejo de sempre conseguir apreciar nossas 
belezas retornando novamente à Cidade Maravilhosa, cheia de encantos mil, Cidade
Maravilhosa, coração do meu Brasil.

[FOTO]
tweet
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7ªcre
(192)

concursos
(16)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 01/03/2013
<TÍTULO>
O Encanto desta Cidade é Meu - Categoria Aluno EJA

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, concursos.

O Encanto desta Cidade é Meu

Kathleem Coelho Pereira Lima

EM Herbert Moses PEJA 2 - bloco 1

4
 CRE
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A cidade maravilhosa, como é conhecida, é um dos principais centros econômicos, 
culturais e financeiros do país. O Rio de Janeiro é internacionalmente conhecido
por diversos ícones culturais e cartões postais, como o Pão de Aç
car, o Cristo Redentor, além das Praias de Copacabana e Ipanema. Palco da 
Finalíssima Mundial, os cariocas também se preparam para a Copa do Mundo de 2014
e as Olímpiadas de 2016.

O Pão de Aç
car é um pico situado na entrada da Baía de Guanabara, no bairro da Urca, com 
396 metros de altura.

O Cristo Redentor que é uma estátua de Jesus Cristo, situada no Morro do 
Corcovado, foi eleito uma das Sete Maravilhas do Mundo e é um dos pontos 
turísticos mais visitados do mundo.

A Praia de Copacabana localiza-se no bairro de Copacabana, na Zona Sul da cidade
do Rio de Janeiro e é considerada uma das praias mais famosas do mundo, e é 
carinhosamente apelidada pela população de 
Princesinha do Mar
.

A Praia de Ipanema localiza-se no bairro de Ipanema, na Zona Sul da cidade do 
Rio de Janeiro e é uma das praias mais famosas da cidade, perde em popularidade 
apenas para a praia de Copacabana, onde são realizados todos os anos o revéillon
na cidade.

A Copa do Mundo de 2014 será a 20
 Copa do Mundo e deverá ocorrer em Junho ou Julho de 2014 no Brasil. Essa é a 
segunda vez que o país será sede da competição, sendo a primeira vez a Copa do 
Mundo de 1950. O Estádio do Maracanã e outros estádios do Brasil foram 
escolhidos para sediar a Copa do Mundo de 2014.

O Rio de Janeiro será a sede das Olímpiadas de 2016. A cidade brasileira foi 
escolhida pelo Comitê Olímpico Internacional e venceu as outras três candidatas 
 Madri, Tóquio e Chicago.

Essa decisão coloca o Brasil em evidência no cenário esportivo mundial, uma vez 
que em 2014 sediará a Copa do Mundo de Futebol e em 2016 as Olímpiadas.

Espera-se que trazendo esses eventos para cá, o Brasil possa finalmente 
estabelecer forte presença econômica mundial e que, principalmente o Rio de 
Janeiro, possa aproveitar as Olímpiadas para se modernizar, diminuir a 
criminalidade e aumentar a empregabilidade na cidade.
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[FOTO]
tweet

4ªcre
(164)

concursos
(16)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 01/03/2013
<TÍTULO>
O Encanto desta Cidade é Meu - Categoria Aluno com Necessidades Especiais

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, concursos.
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Aluno Diego Barbosa da Silva

O ENCANTO DESSA CIDADE É MEU

O aluno escreveu o texto em braille. O texto original encontra-se na escola

A cidade do Rio de Janeiro é uma maravilha de encanto. E tem vários pontos 
turísticos como o Pão de Aç
car, Cristo Redentor, Bonde de Santa Teresa, e vários outros.

No meu bairro, as coisas mudaram muito, botaram teleférico no Alemão e, no 
Complexo da Penha, o bondinho para subir até a igreja.

Então virou também um ponto turístico do Rio de Janeiro. Até eu já visitei o 
teleférico e o bondinho...e um príncipe já visitou nossos pontos turísticos!

Depois de algumas mudanças, o bairro tem sido mais tranquilo, podemos sair mais 
sossegado e andar em paz, nada melhor do que a tranquilidade. Porque o Rio de 
Janeiro é a cidade maravilhosa cheia de encantos mil!

[FOTO]
tweet
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4ªcre
(164)

concursos
(16)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 01/03/2013
<TÍTULO>
O Encanto desta Cidade é Meu - Categoria Família

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, concursos.

O Encanto desta cidade é meu

Mãe de Aluno: Fabiana Andrade da Costa

     Aluna: Fabrícia 
 Turma: 1502 

EM Aspirante Carlos Alfredo

Morar na cidade do Rio de Janeiro é um privilégio. E ser carioca como o ditado 
diz: 
Carioca da Gema
, é curtir tudo que a cidade tem a nos oferecer. São praias lindas, uma enorme 
variedade de áreas de lazer, com várias paisagens que nos fascinam. É uma cidade
que encanta a todos nós, inclusive os visitantes, que são chamados de turistas, 
no qual eles vêm e sempre querem voltar. Há casos de pessoas que se apaixonam 
pela cidade de maneira que até vêm morar aqui. Por isso é chamada pelo mundo 
afora de 
Cidade Maravilhosa
.

Saber que muitos têm o desejo de morar, de viver aqui, nos dá plena sensação de 
que somos abençoados, por fazer parte dessa terra. Devemos cuidar mais dela, 
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respeitando uns aos outros, não jogando lixo nas ruas, não destruindo a natureza
e zelar pelos nossos patrimônios. Para que cada dia, cada ano, que passar, ela 
ficar mais encantadora para as pessoas e para as nossas próximas gerações.

Viver nessa cidade é maravilhoso e poder desfrutá-la é melhor ainda.

Eu amo a minha cidade.

[FOTO]
tweet

5ªcre
(268)

concursos
(16)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 01/03/2013
<TÍTULO>
O Encanto desta Cidade é Meu - Categoria Professor

O encanto desta cidade é meu

PROFESSORA II: ANDRÉA DA SILVA NONATO

     EM PROFESSOR ESCRAGNOLLE DÓRIA -6
 CRE

A cor dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade é meu ... Os versos da m
sica O Canto Dessa Cidade , imortalizados na voz da cantora Daniela Mercury, 
ecoam pelos quatro cantos da cidade maravilhosa e florescem num sorriso o 
orgulho dessa gente bronzeada que a cada dia mostra o seu valor.

Minha alma canta, encanta e balança ao compasso da musa de um sonhador, nas 
ondas de um mar rubro negro, num doce balanço a caminho do mar. Moça dourada do 
sol de Ipanema, abriga o menino do Rio e com seu calor provoca arrepio. Abraça a
linda morena, a doce loirinha dos olhos claros de cristal, a mulata que o cabelo
não nega e todas as rainhas do teu carnaval.

Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara, abençoai da sua santa cruz 
seus ilustres filhos: Sebastião, Cristóvão, Teresa, Fátima, Glória e Bárbara. 
Semeai os olhares alvinegros, verdejai os corações cruzmaltinos, frutificai de 
paz as almas tricolores e colhei os frutos canarinhos do teu imenso anel azul.

Conduz a vida pulsante nas vias do teu gingado, aquarela a retina dos teus 
viajantes e extasia os corações cantantes, ó mulato inzoneiro. Reflete este céu 
azul em teu brilhante espelho d
água, alegra teus jovens em seus skates, conduz teus fiéis 365 passos acima, 
refresca com o ar puro da tua floresta , recita os sonetos do teu poetinha, 
aplaude os dribles do teu fenômeno, constrói o conhecimento com teu machado, 
recebe teus visitantes num tom de amor, ó coração de mãe; e quando alvorecer um 
domingo radiante, pleno de alegria, colorido por águias e beija- flores, enleva 
teus filhos e os presenteia unissonamente com uma felicidade apoteótica.

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns Professora Andréa, Texto maravilhoso.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 11/04/2013 23:42
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 01/03/2013
<TÍTULO>
O Encanto dessa Cidade é Meu - Categoria Professor Aposentado

<TAGS>
Tags: 
concurso.

Professora Aposentada

Margarida Oliveira

RIO DE JANEIRO - orgulho no meu coração coração

É impossível não se encantar com uma cidade que está localizada em região 
privilegiada pela natureza, rodeada pela Floresta da Tijuca, onde as montanhas 
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verdejantes parecem tocar o azul de um mar tropical. A 
Cidade Maravilhosa
, como o Rio de Janeiro é carinhosamente chamado, possui in
meros atrativos, muita gente bonita, belas praias, muitas cores, ritmos, m
sica, alegria e magia, que retrata o espírito festivo carioca.

Ser escolhida a cidade que sediará os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Verão em
2016 fortaleceu a autoestima de todos os brasileiros, em especial os cariocas, 
pois ao fazer a opção pelo Rio de Janeiro, o COI (Comitê Olímpico Internacional)
escolheu não somente a cidade como também o Brasil e o continente sul-americano.
Justiça seja feita: o Rio de Janeiro, 
cheio de encantos mil
, possui um esplendor natural que provoca fascínio e confere à cidade fama 
internacional - está sempre sob os flashes e os holofotes.

É nesse cenário eletrizante de luzes e esplendor que a Cidade do Rio de Janeiro 
promove dois eventos renomados e que arrebatam multidões 
 o Carnaval e o Réveillon. O Carnaval do Rio de Janeiro é considerado o maior do
mundo. Está oficialmente registrado no Guinness Book.

Ser carioca dá orgulho! Um dos mais belos símbolos e cartão postal do Rio de 
Janeiro, o Cristo Redentor, foi eleito como uma das Sete Novas Maravilhas do 
Mundo Moderno. 
 noite, com iluminação especial, se destaca na paisagem e pode ser visto de 
vários pontos da cidade. Lá de cima, a 709 metros acima do nível do mar, tem-se 
uma visão privilegiada, em 360 graus, que desnuda a cidade e revela um mosaico 
de paisagens deslumbrantes e de encantos inigualáveis espalhados entre o mar e a
montanha.

O Pão de Aç
car, situado na entrada da Baía da Guanabara, também é uma das principais 
atrações turísticos da cidade do Rio de Janeiro. É alcançado via bondinho, um 
dos mais antigos teleféricos do mundo (já completou 100 anos). O passeio começa 
na base do Morro da Babilônia, tem escala no Morro da Urca e prossegue até o 
pico do morro do Pão de Aç
car. A visão é deslumbrante. Podem ser apreciados diversos ícones do Rio de 
Janeiro, tais como, a Ilha Fiscal, o Maracanã, a Baía da Guanabara, a Mata Atl
ntica, entre outros.

O Rio de Janeiro é cultural, histórico, eclético, tem contrastes e desperta 
encantos. O Encanto desta cidade também é meu! O Rio de Janeiro é como um de 
seus símbolos, o Cristo Redentor, que de braços abertos recebe carinhosamente os
turistas e abençoa os cariocas.

[FOTO]
tweet
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concurso
(16)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns Professora Margarida Oliveira, sua participação mostra  que é uma 
pessoa inovada que não abre mão da bagagem de conhecimento que possui e seu 
texto reflete isto.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 13/04/2013 09:27
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 01/03/2013
<TÍTULO>
O Encanto Desta Cidade é Meu - Categoria Servidor

<TAGS>
Tags: 
4ªcre.
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Daysi Gomes dos Santos Pereira

Merendeira da EM João de Deus

Palco de Encantos

Rio de Janeiro, minha cidade maravilhosa, palco da minha vida, passarela de 
encantos. Amo você!

Como não te amar?

Você é a terra do carnaval e futebol. Terra do mar e azul do sol que todos os 
dias aquece os povos de todas as cores!

Rio, você é verdadeiramente a mãe gentil, nos presenteando a cada dia com uma 
surpresa!

Declaro meu grande amor à Quinta da Boa Vista, ao Jardim Bot
nico com todo aquele verde exuberante! Lá existe um lindo orquidário! É o lugar 
da minha paixão de menina!

E o nosso Cristo Redentor? Com seus braços abertos proporciona segurança e 
certeza de que está sempre atento para proteger todos os seus s
ditos.

E o Pão de Aç
car? Simplesmente deslumbrante com seus bondinhos pra lá e pra cá!

As cores do uniforme dos nossos alunos, têm a cor do céu azul e a cor da paz. 
Azul e branco é também a cor da escola em que trabalho. Linda!

Como é bom ver crianças cariocas sorrindo, complementando as maravilhas do meu 
querido Rio de Janeiro! As crianças de hoje são o futuro do meu Rio amanhã.

Rio, nunca perco meu amor por ti. Dia primeiro de março é teu aniversário. Você 
continua cada vez mais novinho. Agora os preparativos para a Copa do Mundo vão 
te deixar mais bonito. Vai aumentar teus mil encantos.

Eu falo tudo isso porque... Rio eu amo você!
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[FOTO]

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 01/03/2013
<TÍTULO>
O Encanto Desta Cidade é Meu - Resultado

O período de inscrição foi de apenas 10 dias, mesmo assim, mais de 200 pessoas 
enviaram seus textos para o Concurso Cultural 
O encanto desta cidade é meu
.
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A escolha foi difícil, pois a qualidade dos textos, em todas as categorias, é 
inquestionável. 

E hoje o é grande dia em que comemoramos os 448 anos da cidade maravilhosa.

Nada melhor que deixarmos para os leitores do Portal Rioeduca os dez textos 
vencedores que declaram seu amor pela cidade do Rio de Janeiro.

Parabéns, Rio de Janeiro!

Parabéns, guerreiros da Educação Carioca!

Parabéns a todos os participantes e aos vencedores!

Confira abaixo quais foram os textos vencedores* em cada uma das categorias:

Categoria Professor

Categoria Servidor

Categoria Família

Categoria Aluno (até 7 anos e 11 meses)

Categoria Aluno (de 8 anos a 9 anos e 11 meses)

Categoria Aluno (de 10 anos a 13 anos e 11 meses)

Categoria Aluno (de 14 a 17 anos)

Categoria Aluno EJA

Categoria Aluno com Necessidades Especiais

Categoria Professor Aposentado

*Comissão julgadora composta por professores de Língua Portuguesa da Mídia 
Educação e da Equipe de Redatores e de Revisores do Portal Rioeduca.

Além dos dez selecionados, outros excelentes textos serão publicados no Portal 
Rioeduca.

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Sensacional experiência de acolher todos os textos. Cada um melhor que o outro, 
com estilos bem diferentes. Foi muito difícil a escolha!!!
Postado por 
Lilian Ferreira
 em 01/03/2013 14:15

Participar é tudo!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 04/03/2013 01:56
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 06/03/2013
<TÍTULO>
Indispensáveis

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, eventos.

Mãe, irmã, esposa, filha - são muitos os papéis da mulher na sociedade. Em 
todos, a dedicação e o carinho são marcantes. Na educação, também. Hoje, vamos 
conhecer algumas mulheres que fazem a diferença aqui, na 3
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Indispensáveis. Somos sempre indispensáveis em qualquer atividade em que estamos
presentes. Nossa capacidade de envolver, apoiar e fazer desenvolver tudo que 
nossas mãos tocarem são bem-vindas sempre e, também, indispensáveis. Somos 
mulheres!

[FOTO]

Indispensável a dedicação como a da professora Claudecira Rodrigues que, do alto
dos seus 66 anos, continua alfabetizando. Com sua matrícula na Escola Municipal 
Brício Filho desde 1976, ela é conhecida em toda a comunidade escolar. Sua garra
e determinação na execução de seus projetos e os da escola provocam a admiração 
e o orgulho da professora Mônica Fonseca, professora da Sala de Leitura da 
escola. 

Os frutos são os objetivos atingidos por seus alunos. Este ano, ela já colocou a
mão na massa iniciando a alfabetização de alunos a partir de seus nomes nos 
cadernos pedagógicos, conforme proposta da SME.

[FOTO]

O compromisso das mulheres com aquilo que fazem também é indispensável, como a 
secretária escolar Aparecida Merlino, que encontrou na proposta dos três 
Es
 (eficiência, eficácia e efetividade) da E.M. José Lins do Rego, seu espaço de 
trabalho. Ela começou na escola como agente educadora, um presente, segundo a 
diretora Márcia Caetano. 

Com esforço, garra e dedicação, ela se tornou exemplo ao ser aprovada no 
concurso para secretária escolar e foi motivo de alegria ao manter seu 
compromisso com a escola e permanecer na unidade escolar exercendo a nova função
e abraçando a antiga também.

Segundo a diretora: 
Essa mulher representa para toda a nossa equipe um exemplo de determinação, uma 
mulher que veio para somar forças, subtrair dificuldades, multiplicar energias 
positivas e dividir alegrias.
 Especial para a toda a equipe!

[FOTO]

Indispensável também é o bom humor e a liderança das mulheres como a da diretora
adjunta Geisa Ferreira da E.M. Ministro Carlos Alberto Direito. Liderança 
presente e firme, espírito guerreiro e amiga de todas as horas. Ela é amiga, 
mãe, mulher bem-humorada, sábia, corajosa e colaboradora e contagia a equipe com
seu jeito de ser.

[FOTO]
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Indispensável é o carinho, marca essencial das mulheres nas tarefas que assumem.
Carinho que é marca registrada da servente readaptada Odete Marques. Ela 
desempenha de forma eficiente e dedicada suas funções na Escola Municipal Jean 
Mermoz. Seu afeto no trato com as crianças é reconhecido e valorizado entre os 
responsáveis e funcionários. Grande também é o carinho da equipe por ela.

[FOTO]

Indispensável também é aquela mãe que, além de auxiliar seu filho no desempenho 
escolar, ainda participa do dia a dia da escola participando do Conselho Escola 
Comunidade. Esta é a Marise Borges, mãe representante que atua junto ao Conselho
do GEC Rep
blica do Peru. 

Mulher forte, companheira, batalhadora que doa seu tempo por acreditar na 
qualidade da escola p
blica. Sempre atuante, acompanha toda rotina da escola, ajudando, sugerindo e 
trazendo os anseios da comunidade escolar. E faz aniversário no dia 8 de março! 
Então, merece parabéns duplo!

[FOTO]

Carinhosas, compromissadas, bem-humoradas, eficientes, dedicadas e que acreditam
na qualidade da escola p
blica, assim são as mulheres que fazem a educação carioca na 3
 CRE. Aqui, somente uma pequena mostra das guerreiras que enchem nossas escolas 
de alegria e competência. A elas nossa homenagem nesta semana da mulher! 
Parabéns a todas as mulheres indispensáveis na educação carioca!

Agradecemos as informações enviadas para esta matéria. Aproveite o espaço dos 
comentários e faça, você também, sua homenagem a uma mulher educadora.

Angela Freitas é Professora da Rede Municipal e

representante da 3
 CRE, no Portal Rioeduca.

E-mail: angela.freitas@rioeduca.net

twitter 
@angeladario

facebook 
Angela Regina de Freitas

RIOEDUCA/3
CRE
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[FOTO]
tweet

3ªcre
(223)

eventos
(210)

<COMENTÁRIOS>

Ao ser criada esta data, não se pretendia apenas comemorar. Na maioria dos 
países, realizam-se conferências, debates e reuniões cujo objetivo é discutir o 
papel da mulher na sociedade atual. O esforço é para tentar diminuir e, quem 
sabe um dia terminar, com o preconceito e a desvalorização da mulher.
Postado por 
Helena(by troiA)
 em 06/03/2013 01:19

Justa homenagem a mulheres que fazem a diferença.
Postado por 
Carla
 em 06/03/2013 17:51

Angela que linda homenagem para essas mulheres maravilhosas.Fiquei muito 
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emocionada e sei que amanhã quando mostrar a Claudecira, ficará também. Fico 
feliz com essa homenagem, pois a profª Claudecira continua alfabetizando com 
amor e carinho e sempre diversificando suas ações para conseguir conquistar a 
confiança dos alunos para assim alcançarem os objetivos propostos. Obrigada 
Angela, linda homenagem. Desde já um feliz dia internacional da mulher para 
essas guerreiras. bjão 
Postado por 
MONICA FONSECA
 em 06/03/2013 18:26

Fiquei muito emocionada com essa homenagem. Nós mulheres somos fantásticas. Só 
tenho muito a agradecer por essa linda homenagem que até deixou meu filho que 
mora fora do Brasil muito orgulhoso. Foi uma surpresa muito gostosa. Obrigada 
Postado por 
CLAUDECIRA RODRIGUES
 em 07/03/2013 20:54
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 07/03/2013
<TÍTULO>
Homenagem da 9ª CRE ao Dia Internacional da Mulher

<TAGS>
Tags: 
9ªcre.

É com grande alegria que a 9
 CRE prestigia suas lideranças femininas e estende esta homenagem a todas as 
mulheres que compõem o quadro de diretoras, coordenadoras, professoras e 
funcionárias da nossa coordenadoria.
Parabéns, vocês são a força do nosso trabalho!

[FOTO]

Reunião do Gabinete

     Da esquerda para direita: José Mauro 
(Coordenador), Adriana Mattos (AIT), Marli Boaventura (Ouvidoria), Suely Bouças 
(AAI), Elizabeth Proença (Protocolo), Sandra Jardim (GAB), Rita Simone (GED), 
Julimar Maia (GIN), Sheila Bittencourt (GRH) e
Rosilene dos Santos
(GAD).

A Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro tem uma estrutura que conta
com onze Coordenadorias Regionais de Educação (CRE). Cada coordenadoria é 
responsável pelas políticas relacionadas à sua região, tendo como atribuições 
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coordenar, orientar e supervisionar escolas, oferecendo suporte administrativo e
pedagógico para a viabilização das políticas da secretaria. Além disso, busca a 
integração entre alunos, famílias e a comunidade, oferecendo oportunidades de 
diálogo e de interação que promovam o compartilhamento de informações e a 
construção de conhecimentos, integrando a escola à prática social.

A Coordenadoria Regional de Educação representa a secretaria na área de sua 
jurisdição, tendo como atribuições, também, o fornecimento de pessoal 
qualificado para atuar nas escolas e a gestão de seus recursos financeiros e de 
infraestrutura.

As gerências e assessorias da 9
 CRE são o elo entre a SME e as Unidades Escolares e são elas que atendem a 
todas as demandas para que essa grande engrenagem funcione com harmonia. Hoje, 
vamos conhecer um pouco desse trabalho nas palavras da sua equipe de chefia.

GABINETE

[FOTO]

Sandra Jardim 
 Adjunta da Coordenação

Substituta do coordenador nos impedimentos legais e eventuais administrativos. 
Articula ações com as gerências, além de ser muito receptiva e atenciosa quanto 
às situações levadas ao gabinete e que estejam na alçada de resoluções deste 
departamento. Quem conhece Sandra Jardim se encanta com sua empatia natural, 
postura profissional e presença de espírito humano, pela cordialidade. Devido à 
sua dedicação, esta grande mulher é merecedora de multiplas homenagens.

ASSESSORIA DE GABINETE

[FOTO]

Suely Bouças Rodriguez - Assessora de Gabinete

O fundamento da gestão democrática pressupõe a ideia de participação, isto é, do
trabalho associado de pessoas, analisando situações, decidindo sobre o seu 
encaminhamento e agindo sobre elas, em conjunto. Desse trabalho compartilhado, 
orientado por uma vontade coletiva, cria-se um processo de construção de uma 
escola competente comprometida com a sociedade.

Como Assessora de Gabinete da 9
 CRE, executo ações transparentes, pautadas no poder compartilhado e com uma 
estrutura de fluxo de informações ágil. Estou atenta às necessidades dos 
gestores escolares, conectada aos avanços tecnológicos, comprometida com a 
formação integral do aluno e com o sucesso da unidade escolar. E ainda, 
empenhada em orientar, monitorar e avaliar a din
mica das ações dos gestores diante da realidade atual. Estou sempre pronta e 
disposta a resolver os desafios da gestão escolar, numa perspectiva democrática 
e comprometida com a política educacional da Secretaria Municipal de Educação.
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GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

[FOTO]

Anita - Gerente de Administração

A Gerência de Administração tem como objetivo principal adequar os recursos 
orçamentários da 9
 CRE, tendo como principais atribuições: planejar, coordenar e executar 
atividades relativas à aquisição de materiais e à prestação de serviços; a 
concessão e prestação de contas do SDP; a prestação de contas do PDDE e suas 
atividades; o controle dos bens patrimoniais; executar atividades relativas à 
aquisição de materiais e prestação de serviços por meio de processo licitatório 
ou dispensa de licitação; viabilizar o procedimento e controle para a execução 
dos contratos e promover a liquidação física das despesas efetuadas. Estas 
atribuições são realizadas para dar suporte às Unidades Administrativas da 9
 CRE, visando o êxito da atividade fim, que é a Educação. Apesar de ser um 
grande desafio, administrar um orçamento que envolve tantas despesas torna-se 
gratificante quando ao fim, com o esforço de toda Equipe, consegue-se promover 
resultados positivos.

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO

[FOTO]

Rita Simone - Gerente de Educação

As atividades desenvolvidas pela Gerência de Educação possuem foco pedagógico, 
ou seja, priorizam o desenvolvimento, o aprimoramento e a qualificação de 
subsídios no processo ensino-aprendizagem, que atendam às Unidades Escolares de 
forma eficaz na busca frequente por uma Educação de qualidade.

Para o Sistema de Ensino P
blico Municipal, a Gerência de Educação se apresenta como mediadora dos ideais 
eficientes de uma educação sistematizada, entre as orientações emanadas do Nível
Central e as Unidades Escolares, em busca de efetivos resultados.

Enquanto Gerente de Educação da E/SUBE/9
 CRE, é certo afirmar que as possibilidades de aprendizagem e crescimento 
profissional são claras, tendo em vista a perspectiva interativa das ações 
desenvolvidas, traço inerente ao próprio trabalho desta Gerência.

GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

[FOTO]

Julimar Maia - Gerente de Infraestrutura
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A Gerência de Infraestrutura busca acompanhar e orientar os trabalhos 
desenvolvidos nas Unidades Escolares, visando transparência do trabalho em 
equipe e sucesso com qualidade dos alunos. Buscamos, também, para complementar 
as ações pertinentes à 9
 Coordenadoria Regional de Educação:

Acompanhar o processo de desenvolvimento, subsidiando as Unidades Escolares em 
busca da qualidade dos serviços prestados;

Acompanhar a execução das obras nas Unidades Escolares;

Manter o controle do sistema de merenda escolar, acompanhando todas as etapas, 
soluções de problemas relacionados e orientação quanto ao bom funcionamento, 
recebimento das notas fiscais, processos de pagamento, pré-liquidação e 
liquidação;

Acompanhar o fornecimento de GLP;

Planejar aquisições, armazenar e distribuir material necessário ao bom andamento
das Unidades Escolares;

Encaminhar as necessidades das Unidades Escolares e Creches aos órgãos 
competentes;

Gerenciar as viaturas e Concessionárias.

Em nossa gerência, sinto que trabalho em um ambiente onde a cortesia, a 
consideração, alegria e o respeito m
tuo são características presentes. Procuramos manter profissionalismo, 
responsabilidade e comprometimento. Um verdadeiro trabalho em equipe, onde cada 
servidor tem seu papel fundamental para o pleno desenvolvimento de nossas 
atividades.

GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

[FOTO]

Sheila Bittencourt - Gerente de Recursos Humanos

Cabe à Gerência de Recursos Humanos otimizar a relação 
profissionais/necessidades da Coordenadoria, a fim de atender, da melhor forma 
possível, as demandas das Unidades Escolares, aliando as ações aos valores de 
respeito e transparência. Desta forma, atua com a movimentação de servidores 
(provimentos/cessões/designações), bem como com o acompanhamento das prestadoras
de serviço terceirizadas ou mistas (COMLURB/MASAN/VPAR/SODEXO). Cabe a essa 
Gerência, também, atualizações da vida funcional do servidor, através da 
correção e alimentação dos Sistemas de Setor ERGON, Magister, Fênix, Sisverba e 
Sicop.

O cargo de Gerente suscita não só a responsabilidade, a ética e comprometimento 
com a tarefa, mas vai além, pois desperta o sentimento de coautoria do processo 
educacional na sociedade na qual está inserido.
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PROTOCOLO

[FOTO]

Elizabeth Proença 
 Assistente do Protocolo

O Protocolo da E/SUBE/9
CRE dá suporte às Escolas, aos Setores da CRE, executando as seguintes 
atividades:

Recebimento e entrega de expediente (documentos, processos e Diário Oficial) por
meio de malotes e/ou escaninho;

Abertura de processos em geral, autuação, cadastro e tramitação de através do 
Sistema SICOP;

Cadastro e tramitação de memorandos e ofícios das escolas;

Orientação às escolas e setores da Coordenadoria quanto à elaboração dos atos 
administrativos conforme o Manual de Redação Oficial da PCRJ;

Orientação às escolas e Coordenadoria quanto à guarda ou eliminação de 
documentos, conforme Circular E/DGAD-1 N
1/2006;

Gerenciamento do Centro Arquivístico da E/SUBE/9
 CRE, na guarda de documentos, preservação, eliminação ou transferência do 
acervo para o Arquivo Central da SME.

As atividades desenvolvidas pelo Protocolo são de extrema import
ncia para as escolas e para a CRE, pois contribuem para a obtenção das metas 
propostas pela SME. Também é bastante significativo o atendimento aos servidores
e p
blico em geral na abertura de processos de pessoal e outros.

É muito gratificante ter a oportunidade de estar na função de Assistente 
Responsável pelo Protocolo da E/SUBE/9
CRE. Esforço-me e me alegro em contribuir, junto com a equipe do Protocolo, com 
trabalho final que a 9
 CRE e escolas desenvolvem, com seriedade, respeito pelo aluno, responsável ou 
servidor. Vejo como um desafio, não perdendo de vista a grande responsabilidade 
que é liderar um grupo de pessoas com suas especificidades e potencialidades.

ASSESSORIA DE INFORMÁTICA TÉCNICA

[FOTO]

Adriana Mattos 
 Assistente de Informática
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Enquanto Assistente de Informática da 9
 CRE, sou responsável pela AIT - Assessoria de Informática e Tecnologia, tendo 
como principais atribuições: assessorar a Coordenadoria quanto à implementação e
tomada de decisões na área de informática; planejar, executar e controlar as 
atividades de informática no 
mbito da E/SUBE/9
 CRE; difundir a tecnologia da informação e criar estratégias para viabilizar os
projetos da SME; gerenciar o suporte técnico quanto à utilização das ferramentas
da informática; planejar a aquisição de equipamentos e suprimentos de 
informática e gerenciar a manutenção técnica dos equipamentos de informática.

Desempenhar esta função tem sido uma responsabilidade enriquecedora, um 
aprendizado contínuo que me traz grande satisfação quando a equipe da AIT 
consegue, através de ferramentas disponibilizadas ou processos implantados, dar 
o suporte necessário para contribuir nos resultados positivos que a 
Coordenadoria e suas Unidades Escolares buscam para o ensino p
blico.

OUVIDORIA

[FOTO]

Marli Boaventura 
 Ouvidora

A Ouvidoria é um canal de comunicação entre o cidadão e a instituição. O 
principal objetivo da Ouvidoria é buscar a aproximação da instituição com o 
cidadão, de modo que ambos percebam a import
ncia de uma reivindicação e do acesso direto às informações. O estreitamento 
dessa relação fortalece o exercício da cidadania e promove a melhoria contínua 
dos serviços prestados pela instituição.

A Ouvidoria da E/SUBE/9
 CRE desempenha suas atividades focadas nas ações propostas pela SME. Em relação
à qualidade de serviços prestados, buscando:

Desenvolver um trabalho de correção de erros, omissões e abusos;

Apurar as questões levantadas e propor as soluções cabíveis;

Sugerir e recomendar soluções atuando na prevenção e solução de conflitos;

Representar o cidadão 
junto à Secretaria Municipal de Educação, especificamente, às escolas da nossa 
área de abrangência;

Simplificar procedimentos, facilitando o acesso do cidadão à Ouvidoria e 
agilizando as solicitações;

Encaminhar as questões à área competente para solucioná-la;
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Atender com cortesia e respeito, sem preconceito ou pré-julgamento, de forma a 
garantir os direitos do cidadão.

Considero o trabalho da Ouvidoria bastante significativo e me sinto muito feliz 
em colaborar com o trabalho, visando à qualidade dos serviços prestados.

Equipe de gerentes e assessoras da 9
 CRE

[FOTO]

A 9
 Coordenadoria Regional de Educação Parabeniza a todas as mulheres pelo seu dia!

Prof
 Márcia Cristina Alves Representante da 9
 CRE:

E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a  José Mauro (Coordenador), Adriana Mattos (AIT), Marli Boaventura 
(Ouvidoria), Suely Bouças (AAI), Elizabeth Proença (Protocolo), Sandra Jardim 
(GAB), Rita Simone (GED), Julimar Maia (GIN), Sheila Bittencourt (GRH) e 
Rosilene dos Santos (GAD)...E toda equipe  da 9ª CRE vocês tem competência no 
trabalho que realizam!
Postado por 
Helena (by troia)
 em 07/03/2013 20:23

Parabéns.
Bela e competente equipe.

Postado por 
Holem Martins
 em 09/03/2013 20:09

Essa equipe é NOTA 10!!!!!!
Postado por 
LINDA Luiza
 em 14/03/2013 00:49
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 15/03/2013
<TÍTULO>
Fazendo Leitura, Professora Michelle   

<TAGS>
Tags: 
5ªcre.
Michelle Moreira é uma professora muito envolvida com o mundo dos livros. Ela 
criou o blog 
Fazendo Leitura
 com o objetivo de divulgar sugestões de leitura para o trabalho de professores 
em sala de aula, além de criar o hábito de ler em seus alunos.
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Conheçam o din
mico Blog 
Fazendo Leitura
, clicando no link:
http://fazendoleitura.blogspot.com.br/

Representante do Rioeduca na 5
CRE _ Professora Regina Bizarro 
Twitter: 
@rebiza 
Facebook: 
Rebiza
E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

[FOTO]
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5ªcre
(268)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns professora Michelle! Nossos alunos precisam criar, desde cedo, o hábito
de leitura. Só assim, criarão autonomia para lutar por seus direitos e viverem 
realmente como cidadãos.
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 15/03/2013 08:13

Parabéns Michelle!!!! É com muito prazer que digo e me orgulho de tê-la como 
colega de trabalho e acreditando muito e sempre no seu potencial. Sua dedicação 
incansável na Sala de Leitura da EMOM foi primordial para realizarmos o nosso 
Projeto Político Pedagógico e alcançar nossos objetivos e o sucesso dos nossos 
alunos. Valeu!
Postado por 
Sandra Mara 
 em 15/03/2013 21:28

Obrigada pelos parabéns! Vamos sempre incentivar nossos pequenos a lerem muitos 
livros! Afinal, ler é bom demais!!!!!!!
Postado por 
Michelle Moreira
 em 15/03/2013 23:14

Eu acompanhei o trabalho da professora Michelle na Sala de Leitura e também 
acredito que ali é o lugar dela, acredito que o objetivo principal de um 
professor alfabetizador é Formar Litores. Adoro o blog e aproveito muito as 
sugestões. Parabéns Michelle!
Postado por 
Ana Márcia da Silva Vieira
 em 16/03/2013 11:18

Parabéns Regina por esta postagem adorei! Bjs
Postado por 
Ana Márcia
 em 16/03/2013 11:20

Adorei a ideia do Fazendo Leitura! Parabéns professora! É de atitudes assim que 
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nossos alunos precisam!

abraço! 
Postado por 
Vanessa Vieira
 em 16/03/2013 16:27

O Professor das Sala de Leitura,devem inserir o aluno e a comunidade escolar em 
um novo cenário, com instrumentos e saberes adequados às necessidades 
educacionais de nossa época, e fazer da escola um espaço privilegiado de 
formação de leitores e de efetivos usuários da informação, em todos os seus 
formatos e meios...
Postado por 
Helena (by troia)
 em 16/03/2013 22:51
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 12/04/2013
<TÍTULO>
Professora Leila Borba no Encanto desta Cidade é Meu

<TAGS>
Tags: 
5ªcre.
Muitos professores se destacaram no Concurso Cultural 
O Encanto desta Cidade é Meu
, que aconteceu no mês de fevereiro, e a professora Leila Borba é um deles.

Com dez anos de experiência em aulas de Artes Plásticas, alguma experiência em 
Artes Cênicas, a professora Leila Borba rege a Sala de Leitura do
Ginásio Experimental Mário Paulo de Brito

 com muito entusiasmo e dedicação.

[FOTO]

Surge uma luz que clareia a escuridão dos sonhos de Deus: a luz da criação ? 
Criação do mundo, do Universo, mas apenas em um ponto do planeta Deus desfolhou 
o seu sucesso. Desfolhou em um ponto lagos, lagoas, praias, montanhas e pequenas
florestas. Ficou a idéia de Deus gravada em cada peça.

Parabéns à professora Leila Borba pela participação no concurso Cultural 
O Encanto desta Cidade é Meu
 e pelo
belo texto apresentado.
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[FOTO]

5ªcre
(268)

<COMENTÁRIOS>

Fiquei feliz em ver o texto da Leila no portal do Rioeduca. Adorei, parabéns!
Postado por 
Margareth Knupfer
 em 12/04/2013 13:02

Muito feliz pela participação da profª Leila, da minha equipe da SLPolo, uma 
alma poética e encantada com o Rio e o seu prazer da Leitura.

Postado por 
Inês Rocha
 em 12/04/2013 17:18

Parabéns  professora Leila Borba por participar deste concurso mostra seu amor 
pelas letras e por nossa cidade. Parabéns 5ª CRE pelo profissional de valor que 
possui.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 13/04/2013 09:34
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Fiquei emocionada e orgulhosa pelo belo trabalho dessa prima-irmã e companheira 
de profissão. Beijos, Leila!!
Postado por 
Vera Dailce
 em 14/04/2013 13:13

Uma excelente profissional! Você é uma guerreira! Parabéns por mais uma grande 
conquista em sua vida! Beijos carinhosos de sua sobrinha e admiradora.
Postado por 
Amanda Oliveira
 em 16/04/2013 18:44
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 07/03/2013
<TÍTULO>
Mulher, Comemore o Seu Dia!

<TAGS>
Tags: 
familia.

As conquistas da mulher ao longo da história têm feito do mundo um lugar melhor 
para viver. Entender essas vitórias é mais uma forma de celebrá-las.

[FOTO]

O mundo mudou tanto nos 
ltimos 150 anos que parece impossível imaginar como era ser mulher no tempo das 
nossas tataravós. Mas vale lembrar que as lutas e conquistas do sexo feminino 
não foram poucas.

Voltemos ao dia 8 de março de 1857, em Nova York, nos Estados Unidos. As 
fábricas de tecidos da cidade empregavam uma imensa maioria de mulheres. Naquele
dia, o movimento iniciado por uma centena de trabalhadoras, que reivindicavam 
melhores condições e salários, teve um desfecho trágico. Durante a greve, as 
operárias foram trancadas no interior da fábrica que ocupavam. Um incêndio de 
origem não esclarecido causou a morte de 130 manifestantes.

Por muito tempo esse episódio serviu como exemplo de como eram tratadas as 
mulheres que lutavam por melhores condições de vida. Desde 1975, a Organização 
das Nações Unidas (ONU) estabelece 8 de Março como o Dia Internacional da 
mulher. Mas a ideia de transformar a data em homenagem à mulher nasceu bem 
antes. Em 1913, num encontro de militantes em Copenhague, na Dinamarca, a 
revolucionária alemã Clara Zerkin propôs o 8 de março em memória às operárias 
mortas na greve de Nova York. Só então o Dia Internacional da Mulher foi 
adotado.
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Os 
ltimos avanços da mulher, verificados no 
ltimo século, são conquistas que devem ser comemoradas. Aliás, é com a esperança
de viver dias melhores que muitas mulheres vão à luta todos os dias. Trabalham, 
cuidam da casa e do casamento, da família e de si mesmas. Controlam o orçamento 
doméstico, fazem compras, preocupam-se com a sa
de de todos. E, mesmo assim, nunca se esquecem de serem femininas, carinhosas, 
amigas e companheiras. Por isso ser mulher é tão maravilhoso.

Vejamos uma mulher, mãe de dois filhos que estudam em uma escola Municipal, dona
de casa, esposa, trabalhadora, profissional ativa dos dias de hoje...

[FOTO]

Seu nome é Simone Aline Salgado Cavalcante das Chagas, casada com Klaus Silva 
das Chagas e mãe de Daniel Henrique (9 anos), que está cursando atualmente o 4
 ano, na Escola Municipal Thomas Mann, 3
 CRE, e de Marcelo André (5 anos), que frequenta a Educação Infantil na Escola 
Prof. Visitação, 3
 CRE.

Seus filhos participam do Projeto da Prefeitura 
Rio em forma Olímpico
, jogando basquete.

Trabalhou como secretária, virou digitadora numa Clinica de Radiografias. Fez 
curso Técnico de Raio X. Se formou em Professora e depois em Física. Fez vários 
cursos de Informática. Trabalhou com artesanatos em EVA para colégios 
particulares. Fazia Festas Infantis nos fins de semana. E como adorava tudo 
relacionado ao computador, acompanhando alguns blogs, resolveu criar um para 
promover as festas que fazia (Blog Anjinhos e Festas Infantis). Depois, como só 
fazia festas nos fins de semana e não tinha muito o que postar no blog, e por 
adorar escrever, começou a postar receitas e outras ideias. Quando parou de 
fazer festas, suspendeu as atividades desse blog.

[FOTO]

Atualmente, administra seu blog Cantinho da Si (
http://www.simonealine.com/
). Layout criado e elaborado por ela, afinal, Simone Aline também cursou Web 
Designer.

O seu blog é um sucesso na rede, tendo 2.629 seguidores; a página no Facebook 
está com 3.660 pessoas; o twitter com 1.407 seguidores e outras redes sociais, 
onde compartilha dicas de moda, estética entre assuntos diversos.

Voltou a trabalhar no ano passado, em uma clinica de radiologia infantil aos 
sábados e domingos em plantão de 24 horas. Assim, não atrapalha acompanhar os 
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filhos à escola e os cursos que eles realizam.

Aposta na escola p
blica. E não se arrepende de ter posto seus filhos nela... 

As famílias de hoje são bem diferentes das da minha época. O que não significa 
que isso deva afetar a vida escolar da criança. Filho é pra sempre, e mãe e pai 
devem se preocupar com a educação escolar. Devem ajudar, devem se interessar. 
Acho que o interesse pelo que a criança aprende é fundamental para o 
desenvolvimento dela.

[FOTO]

Participa ativamente na escola, assim como seu marido, das reuniões e eventos 
que acontecem... 

Gosto de participar de tudo. Faço parte do CEC, participo das reuniões e 
colaboro nos projetos da escola. O meu relacionamento com a professora, a 
comunidade e os gestores é o mais próximo possível. Acredito muito na frase que 
diz que juntos somos melhores.

Como mãe, mulher profissional neste dia de hoje... 

Eu diria que ser mulher é um presente. E, através desse presente, ainda, receber
a dádiva de ser mãe, é inigualável e incomparável com qualquer outra coisa no 
mundo!

Se ainda há muito a ser conquistado, a verdade é que as vitórias fazem parte do 
dia a dia das mulheres que dedicam a vida à busca da felicidade, do amor e da 
realização pessoal. Que se superam para fazer do mundo um lugar melhor.

Parabéns, mulheres, principalmente hoje, que é o seu dia!

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal 

e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
tweet
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familia
(4)

<COMENTÁRIOS>

Olha eu aqui!!! =)
Eu é que agradeço pelo convite e pela entrevista! Admiro muito o trabalho de 
Delfina, acompanho seu blog e muitos outros blogs pedagógicos, pegando ideias e 
projetos para incentivar meus próprios filhos! Educação é um conjunto de 
aprendizados, tanto da escola quanto dos pais! =) 
Super beijo para todas as mulheres e parabéns pelo nosso dia! 

Postado por 
Simone Aline
 em 07/03/2013 07:34

A mulher continua de forma cada vez mais incisiva influenciando a sociedade, 
seja atuando como presidentes da república, no âmbito cultural, social, 
econômico, esportivo ou qualquer outro, utilizando suas características 
intrínsecas para desenvolver cada função de forma ímpar, sobrepujando os limites
impostos tanto pela sociedade quanto por elas mesmas. São verdadeiras guerreiras
! Parabéns pelo seu dia!

 

Postado por 
Patricia Fernandes
 em 07/03/2013 08:28

Parabéns ao rioeduca, a minha esposa e a todas as mulheres que fazem este dia 
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especial. Lembremos que sem elas não seriámos nada, pois elas dão a vida, educam
e depois cuidam de nós ou como filhos ou maridos. 
Postado por 
Klaus Chagas
 em 07/03/2013 10:43

Parabéns!!!!!!!! A todas as Mulheres deste nosso país que dão um muito de si 
para o pouco de todos!!!!!!!!!!!!
Postado por 
Helena (by troia)
 em 07/03/2013 22:55
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 07/03/2013
<TÍTULO>
GES - O Ginásio Experimental do Samba da 4ª CRE

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, ges.

O Ginásio Experimental do Samba Francisca Soares Fontoura de Oliveira (GES), 
voltado para a excelência acadêmica, trabalha com alunos do 7
 ao 9
 ano do ensino fundamental. Em 2013, para ir além da proposta do GEC, o GES será
vocacionado para a educação musical

, atraindo estudantes pelo currículo adicional especializado e temático em M
sica

e Samba.

A m
sica é um instrumento educacional mais potente do que qualquer outro
. Platão

A Escola fica em Olaria, na Zona Norte, e terá ensino integral para estudantes 
do ensino fundamental.

Estudar no GES significará crescer em muitas áreas. Além de dominar o

currículo da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, os

350

estudantes do
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GES irão experimentar currículo complementar com ênfase na Educação

Musical, aprendendo por meio das disciplinas eletivas em M
sica.

[FOTO]

Grupo de alunos

[FOTO]

A escola, que homenageia uma das fundadoras do bloco Cacique de Ramos, 
tradicional no carnaval da cidade, faz parte do grupo de 156 colégios 
participantes do Programa Turno 
nico, 
que prevê a implantação do ensino integral para a rede municipal, com até oito 
horas de aulas por dia.

[FOTO]

 Francisca Soares Fontoura de Oliveira

Para trabalhar nessa unidade,
foram escolhidos professores especialistas, selecionados entre os professores de
m
sica da rede municipal, por meio de processo seletivo. Esse processo procurou 
por profissionais com perfis específicos para atuarem de forma diferenciada nas 
aulas de m
sica.

O Rioeduca exalta a escolha do nome da patronesse do GES: Francisca Soares 
Fontoura de Oliveira. Por ser uma mulher, aproveitamos para homenagear todas as 
mulheres que conseguem transmitir a importante e dura tarefa de mudar hábitos 
com a clareza e a delicadeza necessária, despertando o envolvimento de cada 
indivíduo e enaltecendo a import
ncia da mudança de cada um.

Ana Accioly é Professora da Rede Municipal

e Representante Rioeduca da 4
 Coordenadoria Regional de Educação

E-mail: anaaccioly@rioeduca.net

Twitter: @Ana_Accioly

[FOTO]

Página 4353



RIOEDUCA 2

4ªcre
(164)

ges
(1)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a toda equipe do GEC do Samba! Sucesso!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 07/03/2013 08:30

O Ginásio Experimental do Samba da 4ª CRE é só sucesso! A homenagem a Francisca 
Soares Fontoura de Oliveira  foi mais que merecida pois é uma das fundadoras do 
bloco Cacique de Ramos.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 07/03/2013 20:38
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 04/03/2013
<TÍTULO>
Teste MSTech
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 scxzcxzcxzcx

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 04/03/2013
<TÍTULO>
Teste Fernando

 Estou testando a postagem de imagens no Post 

[FOTO]

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 05/03/2013
<TÍTULO>
Educopédia com Materiais Off-line

<TAGS>
Tags: 
educopédia.

Reprodução da Circular E/SUBTE 01 /2013, encaminhada em
05 de março de 2013

Sr(a) Coordenador(a),

     Sr(a) Gerente de GED,

     Sr(a) Diretor(a),
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     Sr(a) Professor(a),

 Mais um ano se inicia e a Educopédia continua com muitas novidades, para 
professores e alunos das escolas da rede, dentre estas:

 A disponibilização de materiais em formato off-line, como aulas off-line de 
língua portuguesa e matemática, do 5
 ao 9
 ano, livros, minigames e jogos, que podem ser baixados.

 Para acessá-los, siga o seguinte caminho: ferramentas conte
do off-line.

 A Máquina de Publicar e livros transmídias, como novos recursos da Educoteca.

 Visando a formação em serviço, no começo de fevereiro, lançamos os cursos 
especiais para professores: Transformação 2.0 e Transformação 3.0, que podem ser
utilizados nos Centros de Estudos das escolas.

 O uso desses recursos digitais no planejamento do professor vai incrementar 
novas possibilidades de diálogo com as linguagens digitais mais usadas pelos 
alunos, além de servir como canal de atualização para todos os envolvidos no 
processo pedagógico nas escolas.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 Agradecemos, mais uma v

ez, a atenção e a dedicação de todos.

Atenciosamente,

Rafael Parente :)

     rafaelparente@rioeduca.net / 
@rafael_parente / 8627-2088

[FOTO]
tweet
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educopédia
(86)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 11/03/2013
<TÍTULO>
Ler é Preciso e Precioso

<TAGS>
Tags: 
1ªcre.

Qual criança não se maravilha ao ouvir uma bela história, narrada com uma dose 
especial de mistério e olhar encantado do contador? O
 EDI Heloísa Marinho 
reconhece a import
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ncia das histórias para a Educação Infantil e investe em projetos e atividades 
que envolvem a leitura e a escrita.

[FOTO]

O 
EDI (Espaço de Desenvolvimento Infantil) Heloísa Marinho
, localizado na 
Rua Almirante Alexandrino
, no charmoso bairro de 
Santa Teresa
, é composto por quatro turmas. A alegria deste espaço está nas 79 crianças 
matriculadas em horário Integral. As diretoras Paula Cancella, V
nia Enes e toda equipe já estão empenhadas no 
Deixa que Eu Conto
, Projeto Pedagógico 2013 da unidade.

Deixa que Eu Conto

[FOTO]

Professor José Luiz contando histórias para as crianças do EDI.

O cotidiano do EDI está imerso no mundo dos livros. Deste modo, 
Deixa que Eu Conto
 visa incentivar os pequenos leitores a embarcarem numa viagem através de 
imagens, letras e m
sicas. A unidade trabalha com a finalidade de encantar as crianças contando e 
cantando histórias, fábulas e poesias. Também é parte integrante do projeto 
resgatar as histórias das famílias da comunidade.

Chá Literário na Educação Infantil

A inauguração do projeto aconteceu em uma linda manhã de fevereiro. O EDI 
preparou uma cerimônia especial para o primeiro 
Chá Literário
. O evento foi realizado no jardim da unidade, e contou com a presença do 
Professor e Ouvidor 
José Luiz Andrade
, representando a 1
 Coordenadoria de Educação.

[FOTO]

Gestora Paula Cancella (à esquerda), Professor José Luiz e Gestora Adjunta V
nia Enes.

Logo que José Luiz mostrou o livro 
O cão Pintor
 de 
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Dubravka Kolanovic
e começou a ler a história do sonhador cãozinho 
Artur
, toda criançada ficou em silêncio. Enquanto escutavam sobre as aventuras de 
Artur
, os pequenos saboreavam um delicioso chá de hortelã. As xícaras utilizadas 
foram confeccionadas pelos próprios alunos. 

[FOTO]

O Cão Pintor. 
Autor: Kolanovic, Dubravka
.

Vídeo do Evento
[VÍDEO]

O evento foi 
um sucesso! No entanto, esse foi apenas o início de uma bela história. A 
meninada do 
EDI Heloísa Marinho 
navegará durante todo o ano em uma embarcação repleta de mistérios, aventuras, 
sonhos e peripécias divertidas. Afinal, contar e ouvir histórias é maravilhoso, 
assim como Ler é Preciso e Precioso!!!

Pra conhecer ainda mais os projetos desse Espaço de Desenvolvimento Infantil de 
Sucesso,
clique no link abaixo:

http://ediheloisamarinho.blogspot.com.br/

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o
 representante do Rioeduca em sua Coordenadoria
 e participe. *

Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: 
@Rute_Albanita

[FOTO]
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1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Ótimo projeto amiga!!!!
Postado por 
Debora Ramos
 em 11/03/2013 07:12

Estou muito emocionada com a matéria!Agradeço a todos da 1ª CRE, em especial 
Rute Albanita, de nos dar a oportunidade de mostrar nosso trabalho. Aproveito 
para demonstrar o meu imenso carinho , gratidão e ORGULHO pela Equipe do EDI 
HELOÍSA MARINHO que é composta por educadores apaixonados por sua profissão e 
que desempenham um trabalho de qualidade. Obrigada a todos os alunos e 
responsáveis pelo apoio e confiança no nosso trabalho! A minha querida 
companheira Vania Enes obrigada por tudo!
Postado por 
Paula Cancella
 em 11/03/2013 10:02

Parabéns a Equipe do EDI Heloisa Marinho, pela iniciativa deste projeto, vocês 
não tem idéia de como é rico para estes homens e mulheres de amanhã. 
Postado por 
Paulo Januario
 em 11/03/2013 10:04
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Excelente ideia, ótimo projeto!
Postado por 
Oliveira
 em 11/03/2013 10:16

Parabéns pelo projeto! Parabéns ao EDI!
Postado por 
Debora Domingos
 em 11/03/2013 10:48

Tenho muito orgulho de fazer parte da familia HELOÍSA MARINHO. E principalmente 
orgulho de ter uma equipe que luta, vibra e faz de tudo para que nossos projetos
sejam um sucesso. Eu e Paula Cancella queremos plantar uma sementinha em cada 
aluno que passar pelo nosso EDI, para que eles descubram que 
LER É PRECISO E PRECIOSO
.
Postado por 
Vania Enes
 em 11/03/2013 13:06

Eu tenho muito orgulho de ser participante dessa equipe.O futuro dessas crianças
depedem de cada um de nós,somos membros do mesmo corpo.Parabéns a toda equipe 
pela iniciativa brilhante ,esse projeto já é um sucesso...
Postado por 
Rosa Maria
 em 11/03/2013 16:19

Parabéns!Ao EDI (Espaço de Desenvolvimento Infantil) Heloísa Marinho, pelo 
Projeto 
Deixa que Eu Conto”, Projeto Pedagógico 2013 da unidade 
Postado por 
Helena(by troia)
 em 11/03/2013 23:31

Queridas amigas diretoras... Muito obrigado pelo convite! Contem sempre comigo! 
Fiquei emocionado com o evento!
Postado por 
José Luiz
 em 12/03/2013 14:53

Sensacional!!! Começamos muito bem! :D
Postado por 
Roberto Belgoni
 em 12/03/2013 22:46
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 18/03/2013
<TÍTULO>
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Quanto mais Rio, Melhor!

<TAGS>
Tags: 
1ªcre.

O mês de março começou com muitas homenagens aos 448 anos da Cidade Maravilhosa.
As belezas naturais do Rio de Janeiro foram escritas em verso e prosa por alunos
e professores da maior rede de educação municipal da América Latina.

Entre tantos trabalhos, destacamos a comemoração do aniversário da cidade na 
Escola Municipal João de Camargo
, e também o texto enviado pelo 
Ginásio Experimental Olímpico Juan Antonio Saramanch.

[FOTO]

Crianças da E.M Floriano Peixoto fazem homenagem ao Rio de Janeiro com o cartaz 
produzido pela turma.

A E.M João de Camargo, localizada no bairro de São Cristovão, envolveu todas as 
turmas em um grande projeto. Adultos e crianças comemoraram o aniversário do 
Rio, realizando atividades e manifestações de carinho. Os alunos da turma 1403 
conheceram a história da cidade a partir do livro 
História de uma cidade contada por ela mesma
. Em todas as turmas houve debates, pesquisas, atividades de artes, m
sicas e até mesmo um painel para a hora do parabéns.

[FOTO]

Alunos da Escola Municipal João de Camargo 
confeccionaram um cartaz e demonstraram 

carinho pela cidade do Rio de Janeiro.

Cidade Maravilhosa

O Ginásio Experimental Olímpico Juan Antonio Saramanch, em Santa Teresa, enviou 
para o Rioeduca o texto 
O Encanto Desta Cidade é Meu
:

Dizem que sou turista do próprio lugar. É que tenho mania de sair

     fotografando os lindos espaços da Cidade
Maravilhosa. E o resto do mundo que me

     perdoe, mas o Rio continua lindo. Aqui 
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temos uma rara combinação de montanhas e

     mares, que só faz confirmar a máxima: Se
Deus é brasileiro, nasceu no Rio de

     Janeiro.

Não é a toa que a cidade tem sido escolhida para diversos eventos. Aqui tudo

     é muito intenso. É da hora. E não é caô 
não, meu brother, se for pra marcar um dez,

     já é. Desculpem o 
carioquês
, mas faz parte do tal encantamento.

O povo também é paisagem. Milimetricamente distribuído nas ladeiras, nos

     points, nas praias, 
do Leme ao Pontal
, da Central a Santa Cruz. O brasileiro é

     cordial sim, mas o carioca chega a ser 
over
. Afinal, o que é aquela vista

     panor
mica do Cristo Redentor que não se cansa de ficar de braços abertos para

     acolher turistas do mundo inteiro? E o 
Pão de Aç
car, com seu incansável bondinho

     que desliza pelas linhas invisíveis 
dando a sensação de se estar flutuando no que

     há de mais fantástico sobre a face da 
Terra? Foi mal, tá? É que a alma carioca tem

     um certo orgulho do lugar no qual 
vagueia.
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E se virem notícias nos jornais de coisas que contrastam com toda essa

     modéstia belezura que por aqui descrevi,
não culpem a cidade, nem tentem evitá-la.

     Há sempre um sol despontando, uma lua 
sorrindo... porque se em um dia 
deu

     ruim
, amanhã, com certeza, o show vai continuar.

Preparamos um vídeo especial com imagens de trabalhos produzidos pelas Escolas 
João de Camargo e Floriano Peixoto.

[VÍDEO]

Para saber mais sobre os projetos, conheça os blogs das escolas.

Escola Municipal Floriano Peixoto

 Escola Municipal João de Camargo

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com 
o representante do Rioeduca em sua Coordenadoria
 e participe. *

Professora Rute Albanita

 Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

     ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: @Rute_Albanita

[FOTO]
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1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Nosso Rio é maravilhoso, merece essa homenagem!!! Parabéns às escolas!!!
Postado por 
Lilia Martins
 em 18/03/2013 15:27

EU AMO O RIO! Quando eu era criança, viajava em excursões com meus pais e não 
conseguia dormir enquanto não passasse pela Ponte Rio-Niterói... Colocava minha 
cabeça para fora do ônibus e ficava olhando aquelas luzinhas piscando e 
imaginando onde eu moraria aqui... Já moro no Rio há 25 anos, sou feliz aqui! É 
a cidade que mais amo e que escolhi viver... Obrigado RIO por me acolher! 
Parabéns às escolas pelo belo trabalho... vocês todos me dão muito orgulho! Sou 
carioca de coração!
Postado por 
José Luiz
 em 19/03/2013 10:10

Parabéns a Escola Municipal João de Camargo pelo texto e trabalhos realizados. A
qualidade de uma escola e seus alunos é vista e concretizada em tarefas como 
esta.
Postado por 
Helena(by troia)
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 em 01/04/2013 21:54
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 05/03/2013
<TÍTULO>
Entenda o Pacto pela Alfabetização

<TAGS>
Tags: 
pactopelaalfabetização, alfabetização.

<TÍTULO>

     O que é o Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa?

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso formal 
assumido pelos governos federal, do Distrito Federal, dos estados e municípios 
de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de 
idade, ao final do 3
 ano do ensino fundamental. Ao aderir ao Pacto, os entes governamentais se 
comprometem a:

I 
 alfabetizar todas as crianças em língua portuguesa e em matemática;

II 
 realizar avaliações anuais universais, aplicadas pelo INEP, junto aos 
concluintes do 3
 ano do ensino fundamental;

III 
 no caso dos estados, apoiar os municípios que tenham aderido às Ações do Pacto,
para sua efetiva implementação.

O que significa estar alfabetizado?

Estar alfabetizado significa ser capaz de interagir por meio de textos escritos 
em diferentes situações; significa ler e produzir textos para atender a 
diferentes propósitos. A criança alfabetizada compreende o sistema alfabético de
escrita, sendo capaz de ler e escrever, com autonomia, textos de circulação 
social que tratem de temáticas familiares ao aprendiz.

Página 4367



RIOEDUCA 2
Existe uma idade apropriada para a alfabeti

zação das crianças?

Sim, a criança deverá estar alfabetizada ao final do ciclo de alfabetização do 
ensino fundamental que, nos termos da Lei 11.274/2006 (que ampliou ensino 
fundamental obrigatório para 9 anos, com inicio aos 6 anos de idade), se dá aos 
oito anos de idade. As crianças têm direito de se apropriarem do sistema 
alfabético de escrita e, de forma autônoma, de participarem de situações de 
leitura e escrita. Aquelas que não sabem ler e escrever textos com autonomia tem
dificuldades para dar continuidade ao processo de escolarização e de participar 
de várias situações extraescolares.

CLIQUE NA IMAGEM ABAIXO E ACESSE A ÍNTEGRA DO TEXTO: 

ENTENDENDO O PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA

[FOTO]

[FOTO]
tweet

alfabetização
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pactopelaalfabetização
(3)

<COMENTÁRIOS>

Garantir que todas as crianças estejam plenamente alfabetizadas na idade 
apropriada é a meta do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 06/03/2013 00:51
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 05/03/2013
<TÍTULO>
Resultados da Votação na Biblioteca do Professor

<TAGS>
Tags: 
cidadedeleitores.

A Coleção da Biblioteca do Professor está de volta!

Resultado da Votação:

Estrangeiros:

Persuasão - Jane Austen

     As mulheres de meu pai - José Eduardo 
Agualusa

Nacionais:

200 crônicas escolhidas -Rubem Braga

     Nova antologia poética - Vinicius de 
Moraes
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[FOTO]

[FOTO]

cidadedeleitores
(7)

<COMENTÁRIOS>

Já escolhi os meus. Eleja o seu também!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 06/03/2013 00:52
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 13/03/2013
<TÍTULO>
Por Um Rio de Paz!

<TAGS>
Tags: 
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8ªcre.

O Rio de Janeiro completou 448 anos no dia primeiro de março.

 As comemorações que celebraram o aniversário da cidade marcaram presença nas 
escolas da Rede Municipal.

 Na 8
 CRE, pelo segundo ano consecutivo, a Gerência de Educação propõe que essa data 
seja o momento para um grande pedido de Paz!

[FOTO]

Pombinhas brancas feitas pelos alunos do 1
 ano simbolizam a Paz!

Por Um Rio de Paz
 é o tema que a Gerência de Educação da 8
 Coorde

nadoria de Educação desenvolve junto às escolas.

Mais uma vez, no dia primeiro de março, aniversário da Cidade do Rio de Ja

neiro, as unidades escolares se unem num objetivo que vai muito além da 
comemoração, é um dia de reflexão e busca da Paz!

Alunos, professores, funcionários e familiares se unem em ações que buscam 
alcançar o melhor convívio entre os que pertencem a sua comunidade escolar.

O que se espera é que os sentimentos de toler
ncia, respeito e amizade, que são semeados no ambiente escolar, sejam capazes de
contagiar toda a cidade!

[FOTO]

Na E.M. Leonardo da Vinci, os alunos assistiram a vídeos que mostram as belezas 
do Rio de Janeiro.

Os professores planejaram atividades voltadas para destacar as paisagens que 
identificam nossa cidade.

Os alunos assistiram a vídeos, prepararam cartazes e cantaram m
sicas em homenagem ao Rio de Janeiro.

A cor predominante foi o branco. Professores e funcionários vestiram camisetas 
brancas para participarem do movimento pela Paz.

[FOTO]

Alunos em apresentação dos símbolos do Rio no Ciep Poeta Cruz e Sousa.
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[FOTO]

Alunos assistem ao vídeo que mostra as belezas naturais do Rio de Janeiro.

Nossa cidade é conhecida como 
Maravilhosa
 por sua beleza natural feita de paisagens deslumbrantes!

Os pontos turísticos do Rio de Janeiro inspiram poesias e canções.

Pensando em toda essa inspiração, o Rioeduca promoveu o Concurso Cultural 
O Encanto Desta Cidade É Meu
.

O concurso reuniu mais de duzentos textos de muita qualidade, que relataram todo
o amor dos cariocas por sua cidade.

Dentre estes textos, está o da professora de Educação Física Ana Magalhães, da 
Escola Municipal Jornalista Sandro Moreyra.

[FOTO]

Pombinhas da Paz feitas pelos alunos do 1
 ano da E.M. Carlos Maul.

[FOTO]

Alunos do 3
 ano unidos no pedido de Paz!

Rio e o amor por você!

Rio, a cada nascer de um novo dia, como não se apaixonar por você?

     Todas as vezes que o sol bate nas 
janelas das casas, invadindo nossas almas, faz-nos lembrar de suas maravilhas. 
Essas, que vemos ao passar pelas praias, em direção aos nossos destinos, 
trabalhos ou caminhos, mas que merecem, nem que seja por alguns segundos, o 
nosso respeito e contemplação.

     Da Lapa à Sapucaí.

     Méier, Leblon, Bangu, ou de Copacabana 
ao Andaraí.

     Não importando onde, mas amando o Rio e 
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admirando sua beleza indiscutível, que deixa o olhar deslumbrado de quem vê suas
construções passadas, como seus Arcos, museus e teatros e até mesmo com a 
grandiosidade do novo Maracanã.

     Seja observando as árvores de seus 
parques, bosques e florestas, ou no gingado do samba e da bossa, através de suas
notas, vão das ondas do mar às curvas das mulatas que dançam no balanço dos 
bambas.

     O Rio do futebol, das lagoas e mares, 
montanhas e olhares que tornam essa cidade maravilhosa, como diz a canção.

     E dentre tantas belezas, aquela que 
talvez seja o mais belo de seus patrimônios, o carioca. Aquele por escolha ou 
nascimento, que com um abraço ou um talento, está disposto a te prestigiar. Com 
sua fala marcante, de malandragem empolgante e sorriso contagiante, tornando uma
tarefa fácil por você se apaixonar.

Professora Ana Magalhães

[FOTO]

Alunos em uma demonstração de afeto e amizade na E. M. Juracy Silveira.

[FOTO]

Os pequenos da E.M. Taquaral cantam parabéns para a Cidade Maravilhosa!

O Rioeduca parabeniza a professora Ana Magalhães pelo belo texto em homenagem ao
Rio de Janeiro e a todas as escolas que participaram do movimento
 Por Um Rio de Paz!

[FOTO]

Professores e funcionários da E.M. Roberto Simonsen vestem branco pela Paz na 
cidade!

Que a Paz faça parte de todos os dias letivos das escolas do Rio de Janeiro!

O Rioeduca quer compartilhar as ações da sua escola!

Procure o representante da sua CRE.

Neilda Silva

Representante Rioeduca da 8
 CRE

Página 4373



RIOEDUCA 2
neildasilva@rioeduca.net

Twitter: @Prof_Neilda

[FOTO]
tweet

8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

Ótimo projeto! Adorei as pombinhas! Alguém sabe onde encontro o modelo para 
fazer?
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 13/03/2013 07:58

O Rio de Janeiro necessita de ações assim! Estamos vivendo uma época de muita 
violência. Nossas crianças precisam ser trabalhadas desde cedo para criaram uma 
cultura de paz. Parabéns pela matéria!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 13/03/2013 08:47
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Momentos de grande importância estes, onde despertamos nas crianças o carinho e 
o amor por nossa cidade que, apesar de  maravilhosa, está carente de Paz...
Postado por 
Isabela Pires do Ciep Amílcar Cabral
 em 13/03/2013 09:35

O mundo precisa de PAZ! Que bom que este movimento começa na escola. Parabéns, 
8ª CRE!
Postado por 
Nilza
 em 13/03/2013 21:11

Parabéns as escolas da 8ª CRE por prestigiar a nossa cidade maravilhosa que 
merece todo nosso amor, carinho e cuidado. Crianças lindas e com educação de 
qualidade! 
Postado por 
Helena(by troia)
 em 13/03/2013 22:45

Adorei a ideia do professor Marcelo, gerente da GED da 8ª CRE. Todas as escolas 
da Rede poderiam adotar essa data e aumentar esse movimento em nome da PAZ nas 
escolas!
Postado por 
Regina 
 em 14/03/2013 07:59

Paz pela Paz, pelas crianças... Paz pela Paz por um mundo novo... Paz pela Paz 
pela coragem de mudar ...
 Que atravé de pequenas ações como estas consigamos no futuro ter grandes 
resuultado.
Postado por 
Celia  Regina Vimercate S. Oliveira
 em 14/03/2013 15:26
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 20/03/2013
<TÍTULO>
Capacitar para Crescer: Esta Equipe Bate um Bolão!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, capacitação.

A Semana de Formação da Educação Infantil aconteceu de
 4 a 7 de fevereiro em todas as unidades da Prefeitura do Rio de Janeiro. A 
Creche Municipal Célia Alencar vivenciou momentos importantes para estreitar os 
laços e estabelecer as metas de sua equipe. Veja como a experiência foi 
importante para todos!
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[FOTO]

Partindo da esquerda, está a professora Ariane Lacerda as Agentes Auxiliares de 
Creche Ana L
cia Teixeira, Andréa Vaz, Martha Regina e Márcia Dias.

Gostar de crianças, ter disposição física e saber contar histórias faz parte do 
perfil de um profissional de Educação Infantil, mas está longe de ser o 
essencial para que o trabalho com os pequenos seja satisfatório.

Sendo a Educação Infantil a fase inicial da vida escolar da criança, torna-se 
necessário que os profissionais envolvidos neste processo estejam conscientes da
sua import
ncia para mediar e estimular o desenvolvimento das crianças.

Todas as equipes das escolas de Educação Infantil precisam conhecer a proposta 
Pedagógica da unidade para, assim, terem embasamento teórico das ações 
realizadas no espaço.

Na semana de 4 a 7 de fevereiro, as Creches e Espaços de Desenvolvimento 
Infantil (EDI) da Prefeitura do Rio de Janeiro realizaram a Semana de Formação 
da Educação Infantil.

Nestes dias, os profissionais da Educação Infantil reuniram-se para estudar as 
propostas pedagógicas para o ano letivo, estabelecer metas e prepararem-se para 
receber os pequenos.

A Semana de Formação da Educação Infantil é um momento de reflexão, estudo e 
preparo de estratégias para que os alunos recebam o melhor ao iniciarem suas 
atividades escolares.

[FOTO]

 esquerda, Nélia Mattos, Agente Auxiliar de Creche; ao centro Janaína Prado, 
Professora de Educação Infantil e Iara Santos, também Agente Auxiliar de Creche.

A Direção da Creche Municipal Célia Alencar recepcionou seus profissionais para 
a Semana de Formação ofertando um porta-trecos em forma de bola de futebol. Ao 
fundo, tocava a m
sica 
Partida de Futebol
, do Skank.

O texto apresentado foi 
O Time de Futebol como Equipe
, do autor Moscovini. A partir do texto, foi estabelecida uma analogia com a 
equipe de trabalho, objetivando destacar a import
ncia da união entre todos os segmentos, de forma que os objetivos sejam 
alcançados no grande campeonato que será o ano letivo de 2013!

A Semana de Formação foi para nós como um grande 
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treino tático
 para aperfeiçoarmos nosso desempenho em campo e para marcarmos muitos gols, 
garantindo vitórias para todos os envolvidos no processo educativo de nossa 
Unidade.

Viviane Bomfim - Diretora Geral da Creche Célia Alencar 

No primeiro dia da Semana de Formação, a equipe refletiu sobre o papel do adulto
como mediador no processo do desenvolvimento infantil.

Todos concluíram que é preciso reconhecer as potencialidades de cada indivíduo, 
mas sabendo que o estabelecimento de vínculos afetivos são fundamentais neste 
trabalho.

O destaque neste dia foi a leitura do livro 
A Ponte
, de Heinz Janisch, da Editora Brinque-Book, que trouxe uma importante mensagem 
sobre o uso do diálogo e a união entre os pares para solução de conflitos.

No dia seguinte, após a leitura do texto 
Quando a Criança começa a Frequentar a Creche ou Pré-Escola
, que faz parte do livro 
Os Fazeres da Educação Infantil
, de Rossetti-Ferreira e Maria Clotilde, os presentes se mobilizaram na reflexão
de situações que fortalecem o vínculo criança-creche-família, produzindo um 
cartaz com as propostas dos educadores.

Deste dia resultou também um painel com as silhuetas das mãos de cada educador 
da Creche, com as respostas às seguintes perguntas:

 Quais as marcas que quero deixar nas crianças?

 E nas famílias?

 E nos meus pares?

 E em mim mesmo?

[FOTO]

As Agentes Auxiiares de Creche Ticiane Ribeiro e 
Andréa Coelho.

Os dias da Semana de Formação da Educação Infantil foram marcados por din
micas, debates e estudos que contribuíram e muito para a formação dos 
profissionais da Creche Célia Alencar.

No 
ltimo dia, em que o tema de estudo ficou a critério de cada instituição, a 
Creche resolveu realizar um 
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treino especial
 para definição de maiores detalhes da proposta pedagógica anual.

Ficou então decidido que a Creche Célia Alencar viajará pelo mundo do Faz de 
Conta, embarcados na Literatura Infantil.

Certamente, a Creche marcará muitos gols no campo da aprendizagem e do 
desenvolvimento dos pequenos!

[FOTO]

Partindo da esquerda: Renata Mello, Rosimere Cunha e Carollina Barcelos, Agentes
Auxiliares de Creche. 

Se você gostou e quer saber mais, clique abaixo e conheça o 

Blog da Creche Municipal Célia Alencar:

http://crecheceliaalencar.blogspot.com.br/

Agradeço à diretora Viviane Bomfim pela colaboração na postagem.

O Rioeduca quer conhecer você e sua escola!

Clique aqui
 e procure o representante da sua CRE.

Professora Neilda Silva - Representante Rioeduca da 8
 CRE

neildasilva@rioeduca.net

Twitter: @Prof_Neilda

[FOTO]
tweet
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8ªcre
(193)

capacitação
(52)

<COMENTÁRIOS>

Nossa PA e Diretora Adjunta é responsável por esse sucesso!!! Parabéns 
Claudinha! Bjos
Postado por 
viviane bomfim de sousa bernardes
 em 20/03/2013 20:34

A equipe estando preparada todos saem ganhando!! Parabéns pelo capricho e 
empenho de Viviane e Claudia à frente da equipe!
Postado por 
Nilza
 em 20/03/2013 23:27

Parabéns a todos vocês que acreditam em dias melhores para nossos pequenos, 
através da Educação! Tudo muito lindo!!! E não posso deixar de dizer...Ééééé da 
oitava!!!
Postado por 
Jô Cruz
 em 21/03/2013 06:26

Muito bom saber das atividades dos profissionais da rede pública! Já é coisa do 
passado achar que instituição 
boa
 era só a particular... Parabéns, 8ª CRE!
Postado por 
Vitória Cristina
 em 21/03/2013 07:34

Cuidar dos pequenos que estão distantes de suas mães durante todo o dia, precisa
ser uma ação bem pensada, planejada, desejada e abraçada por toda a escola! 
desde a direção até o porteiro, todos precisam se unir pelo bem comum: o bem das
crianças! Muito boa esta Creche!
Postado por 
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Flávia dos Anjos Santos
 em 21/03/2013 21:08

A 8ª Cre sempre dando um Show de competência, eficácia e eficiência. Parabéns a 
Creche Municipal Célia Alencar  e todo seu corpo docente!
Postado por 
Helena(bytroia)
 em 25/03/2013 22:41
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 12/03/2013
<TÍTULO>
Acolhendo com Carinho e Amizade 

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, protagonismojuvenil, gec.

Os alunos do Ginásio Experimental Carioca Epitácio Pessoa participaram 
ativamente do acolhimento de seus colegas na primeira semana de aula do ano 
letivo de
2013.

A Semana de Acolhimento é um momento muito especial, pois antigos amigos de 
escola se encontram e se re
n

em para receber os alunos que estão chegando, construindo assim novas amizades.

O acolhimento dos alunos no GEC Epitácio Pessoa aconteceu no período de 19 a 21 
de fevereiro. Cada dia, uma turma do 7
ao 9
 ano do Ensino Fundamental foi recebida na escola.

[FOTO]

A professora Sandra Vallim, regente da Sala de Leitura, enviou ao portal 
Rioeduca um relato sobre as atividades desenvolvidas durante a Semana de 
Acolhimento dos alunos.

Sandra Vallim nos conta que esta é uma atividade pedagógica em que grupos de 
alunos protagonistas recebem os colegas para uma troca de experiências. O 
objetivo é vivenciar din
micas que promovam os quatro pilares fundamentais em que se estrutura toda a 
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filosofia dos GECs: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver com 
os outros, aprender a ser.

Os alunos protagonistas são escolhidos mediante seu desempenho no ano letivo 
anterior entre aqueles que demonstram características essenciais para a prática 
do protagonismo juvenil. São alunos proativos, de perfil responsável e com 
capacidade de liderança. Atuam como coordenadores e monitores e são acompanhados
por professores e pela direção que fornecem todo o apoio e suporte para a 
realização das din
micas de acolhimento.

A turma do nono ano foi uma exceção na Semana de Acolhimento, pois foi recebida 
diretamente por seus professores, como uma forma de demonstrar carinho pela 
turma que estará na escola em seu 
ltimo ano. A interação entre alunos e professores foi além das expectativas.

[FOTO]

Uma das atividades realizadas neste período que
agradou aos alunos foi o 
Balão dos Sonhos
. Nesta din
mica cada aluno escreveu seu maior sonho em um papelzinho de seda que foi 
amarrado numa espécie de rabiola de um balão de gás hélio. O balão foi solto na 
quadra da escola e o vento foi levando os sonhos de cada um até o infinito.

Além desta, outra din
mica que movimentou a Semana de Acolhimento foi a 
Aconteceu com Quem? Verdade ou Mentira?
. Nesta atividade, os professores narraram histórias inusitadas e os alunos do 
nono ano tinham que adivinhar com quem foi, ou se era falso ou verdadeiro. Todos
se divertiram e conheceram melhor seus mestres, inclusive os novos, que chegaram
agora à escola e foram rapidamente acolhidos no grupo.

[FOTO]

Além de colaborar na recepção dos colegas, alguns alunos do GEC Epitácio Pessoa 
também participaram, junto com seus professores, do acolhimento dos alunos do 
Ginásio Experimental de Novas Tecnologias André Urani. 

[FOTO]

Os alunos protagonistas e acolhedores também enviaram ao portal Rioeduca seus 
relatos sobre a Semana de Acolhimento no GEC Epitácio Pessoa.
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Estava todo mundo assustado com o primeiro dia de aula e com o acolhimento 
ficamos mais tranquilos porque os alunos antigos nos receberam muito bem, 
conversaram com a gente e logo todos ficaram amigos. As din
micas e brincadeiras em grupo, com um ajudando o outro, fez com que ficássemos 
mais unidos e conhecendo melhor a escola, os professores brincavam com a gente, 
pareciam até alunos, e foi tudo muito bom!
. Marcelle Ven
ncio, turma:1701.

[FOTO]

Como foi acolher? Acolher alunos novos foi muito legal, superou qualquer 
preconceito que a gente tinha, porque a gente sempre julga o colega antes de 
conhecer. As atividades foram importantes para conhecer os novos alunos e os 
novos professores. Não podia ser melhor. Quero participar novamente no próximo 
ano como aluna protagonista e acolhedora
. Ana Maria Ara
jo, turma 1802.

No nono ano, os alunos se sentiram especiais porque foram os 
nicos a serem acolhidos pelos professores. As din
micas foram divertidas, foi um 
acolhimento coração
, sentimentos de carinho e amizade foram despertados com muita emoção à flor da 
pele, inclusive alunos que estavam brigados voltaram a se falar
.
 Anna Beatriz Rodrigues, turma 1901.

[FOTO]

Agradecimentos à professora Sandra Vallim por enviar o relato sobre a Semana de 
Acolhimento. Muito sucesso aos alunos e equipe do GEC Epitácio Pessoa! 

Professores e escolas, participem também do portal Rioeduca. Entrem em contato 
com o representante de sua CRE para divulgar o trabalho de vocês. Cliquem

 aqui 

para conhecê-lo!

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Renata Carvalho 
 Professora da Rede e representante da 2
CRE, no portal Rioeduca

Página 4382



RIOEDUCA 2

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet

2ªcre
(192)

protagonismojuvenil
(73)

gec
(66)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns aos alunos do Ginásio Experimental Carioca Epitácio Pessoa que 
auxiliaram no acolhimento dos novos alunos. A solidariedade é tudo neste 
momento.
Postado por 
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Helena(bytroia)
 em 17/03/2013 14:25
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 06/03/2013
<TÍTULO>
Abertas as Inscrições para Estagiários e Voluntários

<TAGS>
Tags: 
cidadeeducadora.

O projeto Rio, Cidade Educadora, que tem como objetivo envolver toda a sociedade
na construção de uma educação p
blica de qualidade na cidade, é o responsável pelo recrutamento de Estagiários e
de Voluntários, que atuam nas nossas Unidades Escolares

As inscrições para o ano de 2013 já se encontram abertas!

Venha você também somar-se às milhares de pessoas que já contribuíram, com seu 
trabalho, para a melhoria não só da Escola P
blica, mas para o futuro de mais de 700 mil crianças e jovens matriculados nesta
rede: a maior rede de Educação P
blica Municipal da América Latina. Deixe esse registro em seu currículo.

É Preciso toda uma Aldeia para Educar uma Criança

(provérbio africano)

Junte-se a nós. Alie-se à educação!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Sobre d
vidas em relação ao programa de estagiários e de voluntários:

Ligar para
2976-2338

[FOTO]
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cidadeeducadora
(1)

<COMENTÁRIOS>

Uma boa chance para fazer o bem, o útil e o proveitoso também!
Postado por 
Helena(bytroia)
 em 06/03/2013 19:46
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 11/03/2013
<TÍTULO>
Ser Mulher é uma Arte! Ser Guerreira faz Parte!

<TAGS>
Tags: 
6ªcre.
Ser guerreira faz parte da rotina das mulheres da 6
 CRE, pois exige muito compromisso e determinação para transformar histórias de 
vida com criatividade e coragem. Queremos mostrar a todas essas mulheres que, 
apesar de serem conhecidas como sexo frágil, demonstram força na realização de 
seu trabalho.

Página 4385



RIOEDUCA 2
Ser mulher é ter a capacidade de se reinventar rapidamente; é
 perdoar sem dor; é ser intensa e superficial se for preciso; é ser sensível e 
racional quando necessário. Viver a mulher que existe dentro de cada uma de nós 
muitas vezes é difícil, pois faltam coragem e ousadia em diversos momentos. 
Faltam força e disciplina para acreditar em seus sonhos.
[VÍDEO]

Essa é a 6
 CRE! Formada, em sua grande maioria, por mulheres. Guerreiras por natureza, 
algumas vezes pensam em desistir, mas não desistem. Pensam em fugir, mas não 
fogem! Se sentem medo, não o deixa dominá-las, tampouco invadi-las.

[FOTO]

[FOTO]

Quando querem alguma coisa, o universo inteiro conspira a seu favor, fazendo 
tudo valer a pena; tentando sempre, desistindo jamais. Tornam o sonho em 
verdade, o erro em acerto e a barreira em passagem. Essas guerreiras - 
professoras, diretoras, coordenadoras pedagógicas, serventes, merendeiras e 
tantas outras - caminham com
transparência, simplicidade, decisão e objetividade; fazendo a diferença na 
educação carioca.

[FOTO]

[FOTO]

As merendeiras da Creche Municipal Zilka Salaberry são como mães para os alunos.
Elas cuidam da alimentação de cada criança com grande responsabilidade e 
carinho.

[FOTO]

A alegria das funcionárias da Creche Municipal Jurema Gomes
se espalha e contagia a todos. A aprendizagem e vida dos alunos ficam muito mais
agradáveis
 com o sorriso dessas mulheres.

[FOTO]

A equipe do CIEP Doutor Adão Pereira Nunes é muito comprometida com a formação 
do verdadeiro cidadão. Procura, em todas as suas ações, demonstrar aos alunos a 
força, a inteligência, a trajetória
e a coragem da mulher negra na sociedade.

[FOTO]

As mulheres da Escola Municipal Otávio Kelly são conhecidas por toda comunidade
devido ao trabalho de excelência que realizam com os alunos da rede municipal
de ensino. Nenhum obstáculo é capaz de detê-las! Quando as
situações difíceis aparecem, se unem e criam estratégias para alcançar a 
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vitória.

E aí, você ainda acha que elas são do sexo frágil? Feliz Dia Internacional da 
Mulher!

Professora Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca na 6
 CRE

Twitter: @PatriciaGed

Facebook: Patrícia Fernandes

E-mail: 
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

6ªcre
(247)

<COMENTÁRIOS>

Ser mulher é realmente encantador! Vemos, sentimos, agimos, falamos (dentre 
tantas outras habilidades)com o coração. Temos a humanidade em nosso ventre e 
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vivemos por ela. Sabemos nossa força e determinação a cada um de nossos 
projetos. Lutamos e vencemos as batalhas do dia a dia que nos tornam mais 
grandiosas e cada vez mais seres especiais. PARABÉNS a todas as mulheres e aos 
homens que reconhecem o valor da humanidade.
Postado por 
Lúcia Brizzio
 em 11/03/2013 20:45

Parabéns a todas mulheres profissionais da 6ª CRE pelo nosso dia que na 
realidade é todo dia!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 11/03/2013 23:25
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 06/03/2013
<TÍTULO>
Informativo Semanal MultiRio 
Interc
mbio de programas entre a MultiRio e o Canal Futura
A premiada série 
Detetives da Ciência
, produzida pela MultiRio, agora vai ao ar todo domingo, no Canal Futura, às 
10h30. Com consultoria do Instituto Ciência Hoje, a série apresenta temas 
científicos com uma linguagem que relaciona a ciência ao cotidiano. 
Detetives da Ciência
 incentiva o espírito investigativo de crianças e jovens, além de servir de 
recurso para que o professor desenvolva atividades complementares. Na série de 
ficção, os personagens Sofia e Pedro desvendam pequenos mistérios do dia a dia 
por meio da experimentação e da dedução.
 Nessa parceria, a MultiRio cedeu, também, os programas das séries 
Escolher Dá Trabalho
, 
Quem Disse que Estou Só Brincando?
 e a campanha sobre 
bullying
, que ainda não têm previsão de estreia. Já a MultiRio exibe em sua 
programação
 as seguintes séries do Canal Futura: 
Globo Ecologia
, 
Globo Ciência
, 
Passagem Para ...
, 
Pegada Ecológica
 e 
Caminhos da Energia
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.

Educação em Rede
explica a psicomotricidade
O 
Educação em Rede
 desta semana fala sobre a psicomotricidade, a ciência que estuda o homem 
através do seu corpo em movimento. Para debater o assunto, Carla Ramos recebe no
est
dio o fonoaudiólogo e psicomotricista Carlos Alberto de Mattos Ferreira e o 
Gerente de Esporte e Educação Física da SME Maurício Pinto. Eles conversam sobre
como a psicomotricidade desenvolve a área cognitiva, a afetividade, as relações 
sociais e a coordenação motora e pontuam maneiras como o professor pode explorar
melhor essas capacidades de seus alunos. 
Educação em Rede
vai ao ar nesta sexta-feira (8), às 12h, no 
canal 14 da NET
.
A MultiRio não tem um perfil oficial no Facebook. Informações sobre a Empresa 
você encontra no 
Portal MultiRio
 e na nossa página no Twitter. Se você já faz parte desta rede social, seja um 
seguidor:
www.twitter.com/multirio
.

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

MultiRio sempre com suas dicas interessantes. Adoro os programas da MultiRio, 
com eles aprendi bastante.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 11/04/2013 23:40
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 28/03/2013
<TÍTULO>
O Encanto Desta Cidade é Meu. Muito Bom!

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, concursos.

A cidade do Rio de Janeiro é agraciada por uma formação geográfica, onde terra e
mar a fazem detentora de uma combinação visual ímpar. Assim, todo carioca

sente orgulho por ter certeza de viver em um dos lugares mais bonitos do 
planeta.

A proposta da redação para o Concurso 
O encanto dessa cidade é meu
 foi apresentada a partir da discussão de temas relacionados ao aniversário da 
cidade.

O trabalho nas turmas de 9
 ano suscita uma discussão mais aprofundada, pois os alunos levantam questões 
positivas sobre a beleza da cidade, sua tradição, seus atributos naturais mas, 
também, os problemas inerentes a uma grande cidade.

Assim inspirei-me para escrever o texto, pensando nessa perspectiva...

Acredito que esse tipo de concurso promove o gosto pela escrita. E 2013 começou 
bem, com a produção textual das turmas de 9
 ano, que receberam seus textos corrigidos para que pudessem aprimorar a prática
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textual.

Parabéns ao Rioeduca pela iniciativa!

Fragmento do Relato enviado pela

Professora Lília Paranhos Langhi 
 Língua Portuguesa 
 E.M. Odilon de Andrade

[FOTO]

Conheçam O Poema
O Rio de Janeiro continua lindo!
, por
Lília Paranhos Langhi

O ENCANTO DESTA CIDADE É MEU

Categoria I Professor

O encanto dessa cidade é meu

Lília F.G.T.Paranhos Langhi

Encantada...essa poderia ser uma palavra que bem substituísse o adjetivo que 
caracteriza nossa cidade MA-RA-VI-LHO-SA! O Rio de Janeiro tem essa 
particularidade, a de produzir encantamento, ainda que revele estranhamentos 
como qualquer outra grande metrópole.

Seus cantos revelam singularidades, entre morros e diferentes tons de verde, 
entre sons arrebatadores das comunidades, ecoando entre ruelas e grandes 
avenidas, cantos de força e de fé, de alegria e de celebração. Tão diferentes 
nos tons e semitons, tão iguais na essência, no jeito carioca de ser!
Acolhedora a quem a visita, sedutora para quem procura conhecê-la, aos poucos a 
cidade encantada descortina sem pudores seus maiores atributos: a calçada 
sinuosa de Copacabana, a gente bacana que adora dar informações a um 
desconhecido, o povo trabalhador e feliz que circula pelos trens e BRT
s, cada degrau de fervorosa religiosidade expressa na escadaria da Penha, os 
foliões que ocupam os espaços urbanos atrás dos blocos ou desfilam seu orgulho 
sambista pela Avenida, todos parecem colaborar - a sua maneira - para dar vida à
paisagem que, por si só, é uma obra-prima.

Feliz cidade essa, encantada, onde a informalidade impera, onde tive a 
felicidade de nascer. No sub
rbio, Zona Oeste ou na Zona Sul, lugar de expressar o amor à vida, de celebrar o
novo que agora se materializa entre tapumes e canteiros para se tornar 
internacional, de grandes eventos, com
uma agenda de oportunidades para o carioca exercer seu melhor papel: o de 
anfitrião! Viva o Rio de Janeiro, a cidade encantada!

Ana Accioly é Professora da Rede Municipal
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e Representante Rioeduca da 4
 Coordenadoria Regional de Educação

E-mail: anaaccioly@rioeduca.net

Twitter: @Ana_Accioly

[FOTO]

4ªcre
(164)

concursos
(16)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a Professora Lília Paranhos Langhi da E.M. Odilon de Andrade. Parabéns 
4ª CRE!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 28/03/2013 22:49

Obrigada pela publicação , meus alunos gostaram de se ver na foto. O Diego 
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Barbosa foi vencedor na categoria Alunos com necessidades especiais e está feliz
por isso!
Postado por 
Lilia Gutman Paranhos Langhi
 em 09/04/2013 23:22

Parabéns, Profa. Lilia e aos alunos participantes ! Muito sucesso a todos !! 
Vamos que vamos !!
Postado por 
Andre
 em 28/05/2013 20:11
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 28/03/2013
<TÍTULO>
O Encanto Desta Cidade é Meu. Excelente!

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, concursos.

O texto produzido para o Concurso Cultural 
O Encanto Desta Cidade é Meu
, embora não tenha sido premiado, foi considerado excelente. Hoje, temos a 
alegria de compartilhar essas palavras tão bem tecidas pelo aluno
Cristiano Gomes Custódio da Silva
da E.M. Joracy Camargo.

Cristiano Gomes Custódio da Silva é aluno da E.M. Joracy Camargo desde a 
Educação Infantil. Participativo e amigável, sempre consegue notoriedade em suas
realizações.

     Prestes a completar 12 anos de idade, 
usa seu tempo livre para navegar na internet e fazer novos amigos, mas sem 
deixar os estudos de lado; o que alegra e enche de orgulho a Professora Zaira 
Florinda e todos os membros da família Joracy Camargo.

Relato enviado pela Equipe da Escola Municipal Joracy Camargo

[FOTO]

Com a palavra, o aluno
Cristiano Gomes Custódio da Silva, autor do texto 
O Encanto da Cidade do Rio de Janeiro
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Céu Azul, pássaros voando, cantando, distribuindo felicidade. Pessoas passeando,
desfilando, requebrando em escolas de samba, animando a cidade. Há vida na 
alegria carioca.

Andando pelo Morro do Corcovado, vemos o Rio de Janeiro, sua paisagem 
deslumbrante, sua beleza inconfundível. No Cristo Redentor recebemos todos de 
braços abertos sob a Guanabara
, como dizia Tom Jobim. Além, naturalmente, do calçadão de Copacabana, de 
Ipanema, onde conseguimos ver o nosso belo mar, com águas gostosas de sentir. 
Sem falar na Floresta da Tijuca, mata densa, intensa, cheirosa, rochas lisas, 
cascatas e águas cristalinas descendo pela encosta.

Esta é a minha cidade, onde nasci, cresci e me orgulho dela, que cada vez está 
ficando mais, mais, mais bonita, mais maravilhosa com sua nova urbanização.

Passado e presente se fundem; nosso Rio antigo está presente e sendo conservado 
com nosso novo Rio. Ao redor, o sol cintilante traz esperança, alimentos, e 
arco-íris colorindo o entardecer.

Com sorriso no rosto, sem saber ao menos o porquê, estarei correndo entre becos 
e vielas, esquinas e pontos de ônibus, vou caminhando em direção ao meu mundo. 
Moro no morro, sinto o vento no meu rosto ao subir a ladeira, sinto a luz do sol
que faz raiar o dia e, ao anoitecer, a luz da lua clareando a noite. É essa 
multidão de pessoas que combina com a cidade maravilhosa em diversos idiomas.

Este é o encantamento do meu Rio de Janeiro. Tenho orgulho da minha cidade, 
tenho orgulho de ser um cidadão carioca.

Ana Accioly é Professora da Rede Municipal

e Representante Rioeduca da 4
 Coordenadoria Regional de Educação

E-mail: anaaccioly@rioeduca.net

Twitter: @Ana_Accioly

[FOTO]
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4ªcre
(164)

concursos
(16)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns ao o aluno Cristiano Gomes Custódio da Silva, autor do texto  
O Encanto da Cidade do Rio de Janeiro
 da da E.M. Joracy Camargo. Parabéns Escola! Parabéns 4ª CRE!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 28/03/2013 22:51
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 13/03/2013
<TÍTULO>

 Trajetória de uma Educadora (Post transf. blog Professor) 

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, entrevistas, educaçãoinfantil, blogsderioeducadores.

Educar é uma atividade fascinante e envolvente que permanece no coração dos que 
já a experimentaram. Vamos conhecer um pouco das experiências da professora 
Alessandra Santos nesta entrevista. 

Hoje, o Rioeduca/3
 CRE entrevista a professora Alessandra Santos. Ela chamou nossa atenção pelo 
registro cuidadoso de suas atividades com os alunos e por sua trajetória dentro 
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da SME.

Rioeduca/3
 CRE
: Alessandra, fale um pouco sobre sua formação profissional.

Eu me formei como professora normalista em 1993 no Instituto São João Baptista, 
no Méier. Fiz estágio na própria escola e adorava dar aula, mas quis fazer uma 
outra faculdade. Era meu segundo sonho, além de ser professora: jornalismo. 
Conclusão, me formei em 1998 como jornalista pela Universidade Gama Filho e 
trabalhei até 2010 na área. Meu 
ltimo emprego foi na C
mara de Comércio e Industria Brasil-Alemanha.

Rioeduca/3
 CRE
: Então, do jornalismo deve vir esta sua capacidade de registrar suas 
atividades. E como foi seu retorno à educação?

Só que neste ano de 2010, senti saudades de lecionar e voltei a fazer uma nova 
graduação. Desta vez, foi em História. Portanto, me formo, no final do ano, como
professora de História.

[FOTO]

Rioeduca/3
 CRE
: 

E o trabalho na SME, como iniciou?

Como voltei para a área de educação, em 2011, eu queria voltar a fazer parte de 
uma sala de aula. Eu estava empolgada com minha faculdade de História. Então, 
fiz duas coisas: um concurso para professor de educação infantil do município do
Rio de Janeiro e o trabalho voluntário na 
E.M. Tagore
. Toda quinta-feira, eu lia historinhas para as turminhas da escola. No meio do 
ano, a direção, composta por Adriana Carvalho, Andreia Americo e Claudia 
Brittes, fez um convite para eu ser a estagiária da escola. Começou, então, um 
grande desafio: ser professora do projeto 
Nenhuma Criança a Menos na Escola
.
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Rioeduca/3
 CRE
: 

É a partir deste período que nós acompanhamos seu trabalho, como vimos na 
postagem 
Nenhuma Criança a Menos na Turma da Tagore
. Como foi essa experiência?

     Ao ver a turma, percebi que, mais do que
dificuldades com alfabetização, todos tinham uma característica: uma baixa 
autoestima marcante. Então, tive a ideia de fazer o blog 
Turma da Tagore
, em que tudo que a turminha fazia era postado. Na verdade, eu só tive a ideia 
do blog. O nome, o layout, as ideias partiram todas dos alunos. Pouco a pouco, 
eles foram se empolgando de ver o que produziam no blog. Isto estimulou o 
aprendizado e eles se sentiam melhores e com autoestima em alta num pulo. Este 
projeto até hoje mora no meu coração. 
Ainda sou amiga desta equipe incrível que faz parte da E.M. Tagore.

Rioeduca/3
 CRE
: O trabalho com o grupo do projeto 
Nenhuma Criança a Menos
 foi realmente muito rico, como podemos conferir no blog citado acima. Mas sua 
trajetória profissional não parou por aí.

     Fiquei na E.M. Tagore cerca de um ano e 
meio. Fui chamada para tomar posse como professora de educação infantil em maio 
de 2012. 
Estive cedida na E.M. Olavo Josino de Salles, onde lecionei de maio a dezembro. 
Agora, já estou na minha lotação que é o EDI Tania Lenz 
localizado em Tomaz Coelho.

     Além do blog 
Turma da Tagore
, tenho agora o 
Blog da Professora Alê
, no qual publico a minha rotina com as crianças. É uma forma de compartilhar 
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com os colegas e com os pais dos alunos o que as turminhas fazem e produzem. 
Afinal, educação infantil é mais do que uma folhinha para pintar... É a formação
do que a pessoa vai ser pelo resto da vida.

Rioeduca/3
 CRE
: A educação infantil é a base de todo o processo educativo. No seu blog, as 
atividades são registradas com detalhes. Como você pensa o trabalho com a 
primeira inf
ncia?

     O brincar na educação infantil é de suma
import
ncia. Sem brincar a criança não se abre para o mundo. O brincar é uma janela que
propicia a criança a se colocar como pessoa, cidadão, de se entender, de formar 
gostos e atitudes. Com isso, ela fica mais segura para o aprender.

[FOTO]

Rioeduca/3
 CRE
: E a alfabetização tem espaço neste contexto?

Eu acredito que, desde cedo, a criança deve ter contato com a escrita, com 
livros, com a palavra, mas sempre respeitando cada fase, o interesse, a idade. 
Sempre nas minhas atividades, de alguma forma, ocorre a alfabetização: numa m
sica, numa poesia, num teatro
 ou fantoches, na leitura de um livro. Esse estar em contato desde cedo com a 
palavra que facilita o aprendizado como um todo na vida deste aluno.

     Um exemplo: nesta semana, coloquei o 
nome dos meus alunos no cantinho das mochilas e em cada cadeira que eles sentam.
Isso causou curiosidade com o nome, com a letra. Com isso, queriam saber mais: 
como se escrevia o nome deles, qual a letra deles do alfabeto. E eles têm dois e
três anos. É assim, no dia a dia, que se desperta o desejo de aprender mais. 
Desta forma, a alfabetização se torna algo natural e não imposto. E claro, não 
esquecendo que, tão importante quanto a alfabetização, é ensinar aos pequenos a 
independência de se vestirem sozinhos, de escovarem os dentes, de serem 
responsáveis com suas coisas, de terem uma coordenação ampla e fina. Enfim, é um
conjunto de ações. Por isso, a educação infantil é tão importante e primordial 
na vida de um ser humano.

Página 4398



RIOEDUCA 2
[FOTO]

Rioeduca/3
 CRE
:
 Você destacou a frase acima. Como ela se relaciona com seu trabalho?

     Realmente acredito nisso. E é isso que 
aplico no meu trabalho. É apresentando o mundo aos meus alunos que eles vão ter 
a curiosidade e a motivação de aprender e, principalmente, de acharem seu lugar 
neste universo como um cidadão consciente dos seus direitos e deveres. E, é 
claro, felizes!

Para conhecer melhor o trabalho da 
professora Alessandra Santos
, acesse os blogs citados. São muitas sugestões de atividades que espelham seu 
modo de pensar. Ela vai ficar feliz com seu comentário.

Angela Freitas é Professora da Rede Municipal e

representante da 3
 CRE, no Portal Rioeduca.

E-mail: angela.freitas@rioeduca.net

twitter 
@angeladario

facebook 
Angela Regina de Freitas

RIOEDUCA/3
CRE

[FOTO]
tweet
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3ªcre
(223)

educaçãoinfantil
(100)

blogsderioeducadores
(64)

entrevistas
(28)

<COMENTÁRIOS>

Obrigada pela materia.
O blog do EDI Tania Lenz - onde trabalho - é: 
http://editanialenz.blogspot.com.br/
Postado por 
alessandra santos
 em 13/03/2013 02:21

Parabéns professora Alessandra! Seu trabalho reflete o compromisso com a 
educação carioca.
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 13/03/2013 08:54

Trabalho realmente gratificante! Parabéns pelo sucesso. Que Deus lhe conceda 
sempre muitas realizações no trabalho!
Postado por 
Ana Cristina
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 em 13/03/2013 13:05

Parabéns Alessandra!!! Já estou seguindo seu blog e adorando suas atividades. 
Bjus

Postado por 
Elidia
 em 13/03/2013 17:33

Parabéns Alessandra adorei seu blog já estou lá seguindo é claro. Fantásticas as
ideias. Muito bom compartilhar nossos trabalhos. bjão
Postado por 
MONICA FONSECA
 em 13/03/2013 19:00

Parabéns professora! O reconhecimento do nosso trabalho é tudo.  A 3ª cre está 
com tudo!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 13/03/2013 22:20

Parabéns professora! O reconhecimento do nosso trabalho é tudo.  A 3ª cre está 
com tudo!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 13/03/2013 22:21
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 26/03/2013
<TÍTULO>
Alimentação e Saúde na Escola

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos, alimentação.

A Escola Municipal Gastão Monteiro Moutinho está localizada em Jacarepaguá e 
atende crianças da 
Educação Infantil ao 6
ano do Ensino Fundamental. De 12 a 15 de março, a escola desenvolveu o projeto 
Sa
de na Escola, tendo como principal tema a Alimentação Saudável.

As professoras da Educação Infantil da E.M. Gastão Monteiro Moutinho trabalharam
as frutas na prática e vivência dos alunos. Apresentaram o alfabeto fazendo 
ligação com as letras iniciais das frutas, montaram uma mesa de alimentos com 
legumes, verduras e frutas, dando a oportunidade das crianças trabalharem os 
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sentidos e as cores. Dançaram a musica da Xuxa, 
Batatinha bem quentinha
, e brincaram de jogo da memória, utilizando o material confeccionado pelas 
professoras.

[FOTO]

As professoras Ana Paula Marques e Martha Rocha, da Educação Infantil, 
apresentando frutas, legumes e verduras para explorar os sentidos e as cores.

[FOTO]

As crianças da Educação Infantil brincando e aprendendo com o jogo da memória de
frutas.

Foi uma semana muito din
mica, criativa, movimentada e alegre! Na sexta-feira, como fechamento da semana,
as crianças saíram com enfeites relacionados ao tema.

Nas classes de alfabetização, a professora da sala de recursos trabalhou com 
contação de Histórias utilizando o livro: 
Não me Chame de Gorducha
, de autoria de Bárbara Philips. Cada professora regente elaborou atividades que
complementassem a abordagem. Foi um trabalho muito agradável e proveitoso para a
fixação do conte
do.

[FOTO]

A professora Andrea da Sala de Recursos contando a história 
Não me Chame de Gorducha
.

O quarto ano, baseado na atividade proposta do caderno pedagógico, montou um 
terrário e conversaram sobre os cuidados com o solo e plantio e a diferença da 
qualidade dos alimentos org
nicos e os que utilizam agrotóxico. Foi uma semana muito instrutiva e prática, 
em que os alunos trabalharam a construção.

O quinto e o sexto anos, partindo de gravuras ilustrativas referentes ao 
tabagismo, alcoolismo e drogas, realizaram produções de textos coletivas e 
debate em mesa redonda sobre o tema. Após muitas conversas e produções, as 
turmas montaram uma fl
mula que está exposta à comunidade na entrada da Unidade Escolar.

[FOTO]

Cartazes produzidos pelos alunos para exposição à comunidade escolar.

As professoras de inglês planejaram separar as produções para atender 
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diversificadamente as classes de alfabetização e o primário carioca. Nas classes
de alfabetização, apresentaram as frutas e legumes em inglês com exercícios de 
fixação e pintura. O Primário Carioca construiu sua pir
mide alimentar e conversaram sobre 
health food e unhealth food
 e foram para o laboratório de informática com um estudo de pesquisa dirigido.

[FOTO]

Aprendendo mais sobre a pir
mide alimentar na aula de inglês.

[FOTO]

Alunos no Laboratório de Informática para pesquisarem sobre alimentos.

As professoras de Educação Física realizaram as medições e pesagens de suas 
turmas, além de terem uma conversa informal sobre alimentação e higiene.

A proposta é que as atividades sejam realizadas novamente no segundo semetre, 
objetivando a comparação e acompanhamento.

A Alimentação Saudável é fundamental para se viver bem. Estimular esse hábito 
desde cedo nas crianças é muito importante, tanto em casa, como na escola. Em 
todas as escolas municipais do Rio de Janeiro, o cardápio é desenvolvido pelo 
Instituto Annes Dias.

No dia 31 de março é comemorado o Dia da Nutrição e da Alimentação, data também 
que se homenageia os preparadores de alimentos que trabalham nas escolas.

[FOTO]

A equipe de preparadoras de alimentos da Escola Gastão Monteiro Moutinho

Elas fazem com carinho, o chocolate com leitinho,

     também preparam um almoço, bastante 
gostosinho,

     Estão cedo na escola para a merenda 
aprontar,

     e hoje, no dia delas, vamos correr para 
abraçar!

     Parabéns meninas pelo tempero de cada 
dia,
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     Através de suas mãos, as crianças ganham
força para aprender mais.

     Sabemos, que de barriguinha cheia, todo 
mundo é capaz.

     Comprometimento com o ofício é algo 
primordial,

     Desejamos que o dia de vocês, seja sem 
igual!

Um beijo coletivo de toda equipe Gastão!

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca/sobrenos.php

Contato:

Roberta Vitagliano

é professora da rede municipal 

e representante do Rioeduca da 7
CRE

robertavitagliano@rioeduca.net

twitter: @robertacarmina

[FOTO]
tweet

 x

 p
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 x

 x

projetos
(334)

7ªcre
(192)

alimentação
(3)

<COMENTÁRIOS>

Nós da Gerência de Alimentação Escolar, parabenizamos a Unidade Escolar pelo 
trabalho pedagógico lúdico, dinâmico e envolvente,objetivando a promoção de 
saúde, a valorização da alimentação saudável em nossas escolas e a importância 
do manipulador de alimentos.
Linda iniciativa!
Postado por 
Tadeu
 em 26/03/2013 08:51

Adoramos a postagem, Roberta! Muito obrigada!

Página 4405



RIOEDUCA 2
Postado por 
Escola Gastão Monteiro Moutinho
 em 27/03/2013 08:53

Diante do quadro que vivemos hoje, onde nossas crianças comem de tudo e sem 
regras, cabe aos pais e educadores o esclarecimento da necessidade de uma 
alimentação saudável na escola, educar os seus a preferir alimentos naturais, e 
ofertá-los desde o lanche trazido de casa, como o fornecido pela escola.
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 27/03/2013 11:29

Parabéns a equipe da E.M. Gastão Monteiro Moutinho pelo incentivo a prática da 
alimentação saudável desde a infância.
Postado por 
Renata Carvalho
 em 27/03/2013 16:46

Alimentação, saúde, manipulação de alimentos, tudo conectado a educação e ao dia
à dia escolar. Parabéns a Roberta pela bela matéria. A valorização dos 
profissionais que cuidam da alimentação também foi maravilhosa!
Postado por 
Helena(bytroia)
 em 30/03/2013 21:33
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 11/03/2013
<TÍTULO>
Gente que faz o GENTE em Momento de Inauguração

<TAGS>
Tags: 
2ªcre.

No dia 1
 de março foi inaugurado 

O Ginásio Experimental de Novas Tecnologias Educacionais (GENTE)

Com a presença da Secretária Claudia Costin, do Subsecretário de Novas 
Tecnologias Educacionais, Rafael Parente e dos parceiros do projeto (MEC,
Fundação Telefônica, Vivo, Instituto Natura, Intel, MSTech, Tamboro, Instituto 
Ayrton Senna, Instituto Conecta, e UNESCO)
.

O GENTE funcionará na Escola Municipal André Urani, na Rocinha, com capacidade 
inicial para atender 180 alunos do 7
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 ao 9
 anos.

[FOTO]

[FOTO]

O GENTE é um novo conceito de escola, que agrega novas tecnologias educacionais 
e coloca o aluno no centro do processo de aprendizagem. O conte
do, as habilidades e as competências serão desenvolvidos nas aulas digitais da 
Educopédia, plataforma que inclui material de suporte para professores, como 
sequencias didáticas com jogos digitais, vídeos e testes. As provas serão 
aplicadas por meio do sistema avaliativo Máquina de Testes, com correção 
automática e resultados imediatos.

[FOTO]

Todos os alunos já matriculados no Ginásio Experimental Carioca André Urani 
foram automaticamente matriculados, sem qualquer pré-seleção. No entanto todos 
os familiares tomaram ciência da nova proposta educacional. Na nova escola, 
paredes foram derrubadas e séries tradicionais foram extintas. De tal forma, os 
alunos que estariam entre o 7
 e 9
 anos serão agrupados em equipes de seis membros, chamadas de 
times
, independentemente de sua série de origem. Para a formação e constante 
reformulação dos grupos, os alunos passarão por avaliações diagnósticas 
constantes que levarão em consideração as habilidades a serem desenvolvidas. Na 
lista de material escolar estão tablets, netbooks e demais recursos educacionais
tecnológicos, como quadro digital, por exemplo.

Mas de nada adiantaria mudar o cenário e a metodologia, sem pensar no perfil do 
professor que atuará nesta realidade. No GENTE, os professores são mentores de 
um grupo e os orientadores de projetos transdisciplinares 
 uma espécie de arquiteto da aprendizagem.

[FOTO]

Além disso, o GENTE continuará preservando a identidade dos demais Ginásios 
Experimentais Cariocas: excelência acadêmica, educação para valores e projeto de
vida do aluno.

Saiba mais sobre o Programa

Visite o Site do GENTE.
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Assista ao Vídeo da Inauguração: 

[VÍDEO]

[FOTO]
tweet

2ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns Márcia por essa conquista1 Vc merece!!! Bjs, Fátima (ex E.M. Pedro 
Bruno e atual E.. Afrânio Peixoto)
Postado por 
Fátima
 em 11/03/2013 16:04

Parabéns a SME pelo Projeto 
Gente que faz o GENTE
 que é um novo conceito de escola que preserva a identidade dos outros ginásios 
da prefeitura.
Postado por 
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Helena(by troia)
 em 11/03/2013 23:36

Parabéns a toda equipe, em especial a minha querida amiga Márcia Roberto. 
Sucesso!!!!
Postado por 
Cátia de Souza Barbosa Fontes
 em 15/03/2013 18:16
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 15/03/2013
<TÍTULO>
O Encanto desta Cidade é Meu” na 5ª CRE ( (Post transf. blog Professor)

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, rioeduca.
O Concurso Cultural 
O Encanto desta cidade é meu
 promovido pelo portal Rioeduca fez com que o gosto pela escrita encantasse 
responsáveis e alunos de nossas escolas.

O Concurso Cultural 
O encanto desta cidade é meu
, promovido pelo portal Rioeduca, recebeu mais de duzentos textos em prosa e 
poesia num pequeno período de inscrição, num claro depoimento de amor pela 
cidade do Rio de Janeiro.

[FOTO]

Perguntei por que quis participar do Concurso Cultural 
O Encanto desta cidade é meu
, mesmo sendo opcional?

[FOTO]
[VÍDEO]
Parabéns Tiago!

[FOTO]
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Ela, que mora com sua família no mesmo bairro da escola, é mãe de Fabrícia, nove
anos, e a filha menor de quatro anos. Pretende ano que vem matricular a caçula 
na rede municipal.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

5ªcre
(268)

rioeduca
(69)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns ao Tiago e a Fabiana!
Ficou ótima a entrevista!
Regina, obrigada pelo carinho!!

A E.M. Aspirante Carlos Alfredo está muito orgulhosa! 
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Postado por 
Isis Jatobá
 em 17/03/2013 14:56

Este concurso promove cultura, interessa e revela talentos das Letras. Concursos
culturais escolares são a base de um futuro de sucesso reservado aos alunos.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 28/04/2013 21:41
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 13/03/2013
<TÍTULO>
Celebre o Dia Mundial da Água

<TAGS>
Tags: 
meioambiente.
[VÍDEO]

No dia 22 de março é comemorado o Dia Mundial da Água.

     A data foi recomendada na ECO92, durante
conferência da ONU, e começou a valer no ano seguinte. A cada ano é proposta uma
nova discussão sobre o tema. 

Independente do tema elencado para discussão sobre o Dia Mundial da Água, seus 
desdobramentos enquanto import
ncia, utilização e qualidade são emergenciais.

Este ano teremos estabelecido pela ONU o 
Ano Internacional da Cooperação pela Água
, que irá focar nas ações de educação ambiental, conscientização e colaboração 
sobre os desafios da necessidade de gestão desse recurso finito.

[FOTO]

O Dia Mundial da Água foi instituído com o objetivo de levar à reflexão
desse recurso
essencial
à vida, assim como a 
Declaração Universal dos Direitos da Água
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.

Esse texto implica em dez artigos que levam a uma profunda reflexão e discussão 
sobre o tema e quanto ao uso sustentável.

Saiba mais em: 

http://www.suapesquisa.com/datascomemorativas/dia_mundial_da_agua.htm

[FOTO]

E como não deixar
também de prestar uma homenagem ao nosso Planeta Terra com a conhecida e 
belíssima canção 
Planeta Água
, na voz de
 Guilherme Arantes.
[VÍDEO]

Consciência ecológica e ações que levem ao desenvolvimento da sustentabilidade 
são necessárias e precisam ter muita divulgação, esclarencendo principalmente os
prejuízos irreversíveis ocasionados pela má utilização da água e seu 
desperdício.

Estas ações começam dentro do nosso próprio lar, com mudanças simples de grande 
import
ncia, deixando de 
varrer
 a calçada com a mangueira de água aberta, fechando o chuveiro no momento de 
ensaboar, deixando para lavar a louça toda de uma vez, entre in
meras outras atitudes.(
http://www.autossustentavel.com/2010/03/consumo-consciente-de-agua_22.html?showC
omment=1362832411286#c6516590098698916019
)

Pequenas e simples ações
que vão colaborar para a preservação consciente dos Recuros Hídricos e Equlíbrio
do Nosso Planeta.

Taís Ferraz Duarte é Professora da Rede Municipal

e colaboradora do Portal Rioeduca

E-mail
:
taisduarte@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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meioambiente
(95)

<COMENTÁRIOS>

Este tema é muito importante! Não pode passar em branco em nossas escolas.  
Nossos alunos precisam saber que, mesmo as pequenas ações, fazem diferença na 
preservação da água do planeta. Parabéns pela matéria!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 13/03/2013 08:52

ÁGUA é vida! E deve ser celebrada como tal.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 13/03/2013 22:27
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 08/03/2013
<TÍTULO>
Informativo Multirio - 8 de Março
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<TAGS>
Tags: 
multirio.

Tempo e Movimento
discute a família contempor
nea
O programa desta semana fala sobre a família como espaço de proteção e de 
pertencimento, bem como a import
ncia da filiação na construção de quem somos. Além disso, o programa fala da 
rede de laços afetivos que sustenta a vida.
Para debater estas questões, o ator e apresentador Isaac Bernardt recebe a 
jornalista Samantha Mendes e a antropóloga Ilana Strozenberg que vão ainda 
debater os novos arranjos e as transformações culturais advindas das novas 
descobertas e das diferentes experiências de vida.
Tempo e Movimento
vai ao ar neste sábado (9),às 13h30 na Web TV. Programe-se!
www.multirio.rj.gov.br/webtv

Pequenos Notáveis
 homenageia Chico Buarque
Aos cinco anos de idade o menino já mostrava interesse pela m
sica e mantinha um álbum de recortes com fotos de cantores do rádio. Aos oito, 
inventava marchinhas de carnaval. Criado entre irmãs cantoras em um lar de 
intelectuais, aos 12 anos de idade Chico compôs umas operetas, que apresentavam 
juntos. Na adolescência, sonhava ser cantor de rádio e imitava João Gilberto. O 
programa destaca o repertório infantil desse queé um dos maiores nomes da MPB, 
sua participação nos Festivais da Canção e, ainda, sua paixão pelo Fluminense.
Pequenos Notáveis
 vai ao ar domingo (10),às 20h, no 
canal 14 da NET
.
A MultiRio não tem um perfil oficial no Facebook. Informações sobre a Empresa 
você encontra no
Portal MultiRio
 e na nossa página no Twitter. Se você já faz parte desta rede social, seja um 
seguidor:
www.twitter.com/multirio
.

[FOTO]
tweet

Página 4414



RIOEDUCA 2

multirio
(3)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 08/03/2013
<TÍTULO>
As faces femininas da 11ª CRE

<TAGS>
Tags: 
11ªcre.

É muito importante a sociedade ter um olhar diferente do que estamos
 acostumados a ver com a velocidade das informações que nos cerca diariamente. 
Este é um momento gratificante para lembrar de grandes atuações e reconhecer a 
dedicação daquelas que se preocupam com uma educação de qualidade total. São 
elas as protagonistas da 11
 CRE.

Dia Internacional da Mulher 
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 mulheres que transformaram seu tempo.

Porque!! um dia é preciso parar de

     sonhar, tirar os planos das gavetas

     e, de algum modo, começar...

     Amyr Klink

...e assim tantas mulheres tiveram coragem, sempre, de ousar ou de fazer algo 
que pudesse transgredir o que aparentemente era algum impedimento para 
recomeços, continuidades ou inovações.

A novíssima 11
 CRE, oriunda da 4
 CRE, ganhou Unidades Escolares exclusivamente localizadas no bairro da Ilha do 
Governador. O prêmio casual foi herdar patronesses que, além de nomear suas 
escolas, foram personagens contribuintes de muitas discussões sobre o 
desenvolvimento do ambiente político e educacional, formal ou não. Essas 
mulheres, civicamente corretas, lutaram pela conquista e efetivação da sua 
import
ncia como transmissoras de cultura, de conhecimento, de sabedoria, de 
perspicácia feminina, misteriosa ou pouco compreendida. Cada uma deixou sua 
marca na construção de valores e práticas sociais.

Conheçamos essas personagens históricas femininas...

CIEP Olga Benário Prestes - Militante comunista alemã executada pelo regime 
nazista, casada com o político Luís Carlos Prestes, organizou atividades de 
solidariedade e resistência, com aulas de ginástica e história nos campos de 
concentração.

[FOTO]

Creche Municipal Cora Coralina 
 Cora Coralina foi o pseudônimo de Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, 
senhora das palavras que priorizavam a mensagem ao invés da forma. Escreveu 
poemas, contos brasileiros e teve seu primeiro livro publicado quando já tinha 
quase 76 anos de idade.

[FOTO]
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Creche Municipal Stella Maris - A Secretaria Municipal de Educação herdou parte 
do complexo social da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. A creche 
era um dos projetos do complexo social que ampliou e ganhou um novo olhar 
pedagógico. O nome 
Stella Maris
 significa 
estrela do mar
 e é uma expressão latina que se manteve. Embora haja in
meras histórias para explicar a escolha desse nome, ela evidencia um símbolo da 
presente e constante atuação do gênero feminino na história da educação.

Creche Municipal Maria Arminda F. Souza Aguiar 
 mãe do ator Miguel Falabella foi, de fato, muito mais que professora, mas uma 
educadora nata. Iniciou sua carreira como professora universitária e seu nome 
foi emprestado a um local que deve simbolizar o primeiro estágio da educação p
blica.

[FOTO]

Escola Municipal Alice Tibiriçá - Alice de Toledo Ribas Tibiriçá foi uma das 
grandes atuantes das causas sociais femininas no Brasil na primeira metade do 
século XX. 

[FOTO]

Escola Municipal Anita Garibaldi - Ana Maria de Jesus Ribeiro, mais conhecida 
como Anita Garibaldi, foi a companheira do revolucionário Giuseppe Garibaldi, 
sendo conhecida por lutar pela independência ga
cha e de outros territórios na América do Sul.

[FOTO]

Escola Municipal Madalena Tagliaferro - Magdalena Maria Yvonne Tagliaferro, 
conhecida como Magda Tagliaferro, foi pianista brasileira que recebeu prêmios e 
condecorações nacionais e internacionais. Desenvolveu a carreira artística, sem 
nunca esquecer da missão pedagógica.

[FOTO]

Escola Municipal Prof
. Lavínia de Oliveira E. Dória - Formou-se como professora aos 21 anos e foi 
regente de turma durante muitos anos. Foi escritora, trabalhava nas causas 
sociais e deixou manuscritos inéditos em prosa e verso. Foi um exemplo de 
Educadora durante toda a sua vida.

Espaço de Desenvolvimento Infantil Neusa Maria Goulart - Filha do ex-governador 
Leonel Brizola, fez sucesso na década de 1980 como cantora ao lançar hits 
new wave
. Além disso, debatia com o pai sobre mudanças que deveriam ocorrer no partido e
manifestava seu ponto de vista.

[FOTO]
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O elenco dos nomes das escolas p
blicas da 11
 CRE é aqui apresentado com a finalidade de homenagear o Dia Internacional da 
Mulher. São personagens de grande expressão social, política e educacional que, 
de alguma forma, transformaram o seu tempo e influenciaram na formação ou na 
transmissão da cultura sob a ótica feminina.

[FOTO]
[VÍDEO]

Nelilda Ormond é professora da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro

     É candidata a representar o Portal 
Rioeduca na 11
. CRE

twitter: @nelildaormond

 facebook: Nelilda Ormond

[FOTO]
tweet
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11ªcre
(4)

<COMENTÁRIOS>

Faço parte desta equipe de mulheres fortes e lutadoras com muito orgulho.
Postado por 
Rosa Seles
 em 08/03/2013 12:53

Ameeeiii o post. Matei saudades das companheiras e achei maravilhosa a pesquisa 
das famosas na Ilha. Parabéns e sucesso a tod@s!!!
Cláudia Reis
Postado por 
Cláudia Reis
 em 08/03/2013 18:56

Venho nesse portal para ver coisas novas para meus alunos e gostei da reportagem
das escolas da ilha. Legal de ler isso eu não sabia.

Postado por 
Nelio Leite
 em 09/03/2013 01:11

Parabéns 11ª Cre virando sucesso no Rioeduca! Parabéns a todas as mulheres que 
fazem parte desta equipe!
Postado por 
Helena (bytroia)
 em 09/03/2013 12:19

Linda e bem elaborada homenagem às 
Mulheres da Ilha
 (Isso dá bloco)tão bem coordenadas pela LíderMulher Tania. Parabéns 
Postado por 
Holem Martins
 em 09/03/2013 20:03

Parabéns as mulheres que acreditam e valorizam o seu trabalho. No passado ou no 
presente temos que fortalecer cada vez mais a atuação feminina.
Postado por 
Iara Lopes
 em 10/03/2013 14:20

Parabéns!!!!! Amo muito todas vcs!!!! Beijinhos
Postado por 
Rosâni Castilho de Almeida Gonçalves
 em 10/03/2013 16:08

Parabéns a todas.Orgulhosa das minhas meninas e de uma equipe tão competente.Bj 
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em todas as mulheres da 11ª pelo seu dia.
Postado por 
Tania
 em 12/03/2013 08:06

Amei a postagem e estou muito feliz em fazer parte da 11ªCRE.
Postado por 
Regina Helena
 em 12/03/2013 19:08

Também me orgulho em fazer parte da 11ª CRE.
Senti falta da Roberta (Info)
Postado por 
Gilda de Brito Bastos
 em 14/03/2013 13:54

Parabéns pela matéria desenvolvida com sensibilidade de modo objetivo e 
criativo, no que tange à escolha da música para o filme e um texto sem 
galanteios empobrecidos.Uma postagem realmente trabalhada.
Postado por 
Jorge Duarte Pereira
 em 18/03/2013 00:56
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 08/03/2013
<TÍTULO>
Estamos aqui!

<TAGS>
Tags: 
educaçãoinfantil.

O rioeducainfancia.blogspot está aqui!

[FOTO]

     É com muita alegria que a Gerência de 
Educação Infantil poderá compartilhar experiências com todos neste espaço tão 
especial!

     Sejam bem-vindos!

[FOTO]
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tweet

educaçãoinfantil
(100)

<COMENTÁRIOS>

Só consegui me inscrever no segundo dia. Talvez, por isso, não tenha conseguido 
uma vaga. Era só uma, mas não foi possível. Fiquei muito triste por não ter 
havido espaço maior, mais vagas, mais salas ou mais dias, para que outros 
professores pudessem ser incluídos também. É meu sonho trabalhar artes na 
educação infantil, mas com tão poucas vagas e uma demanda gigantesca fica 
parecendo inviável, apesar de extremamente necessário.
Postado por 
Ana Lúcia Aparecida Vieira
 em 09/04/2013 21:46

Muito bom! Dicas fresquinhas estão por vir!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 18/08/2013 22:13
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Sexta-feira, 22/03/2013
<TÍTULO>
Teste Andrea

     APAGUE ESTA LINHA E DIGITE SEU TEXTO

     colar

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 14/03/2013
<TÍTULO>
O Aulão Inaugural da Nelcy
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<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescola.

Com o objetivo de dar boas-vindas aos seus alunos, os professores da E. M. Dr. 
Nelcy Noronha prepararam o 
Aulão Inaugural
 que teve como uma das finalidades apresentar a escola e seus projetos aos novos
alunos.

[FOTO]

O aulão aconteceu no dia 21 de fevereiro para todos os alunos da escola. O 
objetivo era dar as boas-vindas aos alunos novos e antigos, apresentar o Patrono
Dr. Nelcy Noronha aos novos alunos, relatar o quantitativo de turmas, turnos, 
séries e alunos, aproveitar para expor as regras da escola, assim como os 
deveres e os direitos dos alunos.

[FOTO]

Foram apresentados os novos projetos para 2013: Mostra Cultural, FLINN, Aulões, 
Nelcy Movie e Show de Talentos. Os alunos novos também conheceram o 
Blog da escola
 e, desta forma, foi assegurado ao corpo discente o comprometimento de toda 
equipe da unidade com uma educação de qualidade.

Vamos conhecer o material preparado para este dia na apresentação abaixo:

Aulão em slides 1
, de 
nelnoronha
.

O mesmo material usado no aulão foi apresentado na íntegra aos pais na Reunião 
de Pais do 6
 ano que aconteceu no dia seguinte.

[FOTO]

Neste contexto, vale a pena conhecer o Projeto Político-Pedagógico da escola:

Histórias de nossa gente na construção de uma cidadania consciente.

Objetivos e princípios
: A E.M. Doutor Nelcy Noronha tem por objetivo acolher a diversidade, favorecer 
a criatividade, fortalecendo a identidade e enriquecendo a 
escrita
 da história da 
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nossa gente
, da nossa escola e da nossa cidade.

A proposta é uma escola de qualidade, democrática, participativa e comunitária, 
onde seja possível o acesso às diferentes formas de comunicação, formando o 
cidadão que fará a 
diferença
 na escrita de sua própria história.

Justificativa
: Favorecer a formação de uma cidadania consciente, enriquecida pelo passado, 
presente e futuro de nossa gente.

Missão
: Conhecer, compreender, integrar e enriquecer as histórias de 
nossa gente
 nesse mundo de diversidades, objetivando uma identidade cidadã de qualidade.

Parabéns a toda equipe da E. M. Dr. Nelcy Noronha por sempre inovar nas suas 
atividades.

Conheça esta e muitas outras atividades acessando o blog da escola na imagem 
abaixo.

[FOTO]

Prof
 Márcia Cristina Alves Representante da 9
 CRE:

E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

blogdeescola
(73)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns 9ª CRE por receber bem seus alunos, professores e funcionários, não 
podemos esquecer dos responsáveis tão participativos e ativos.
Postado por 
Helena(bytroia)
 em 17/03/2013 13:56
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 14/03/2013
<TÍTULO>
Alice - um Encanto da Cidade

<TAGS>
Tags: 
familia, protagonismoinfantil, 4ªcre.

Ela é filha 
nica, na escola se mostra um pouco tímida, porém em casa adora conversar muito 
conosco. Desde pequena contamos muitas histórias para ela, comprávamos livrinhos
e joguinhos de encaixe com o alfabeto. Com quatro anos, ela já sabia ler. Ela 
adora ler. E seu presente preferido é livro.
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Essa é a ganhadora do Concurso Cultural 
O Encanto dessa cidade é Meu
, na categoria 7 anos (
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?bid=18
id=3217
)

, promovido pelo Portal Rioeduca.net. O concurso tinha como objetivo despertar o
interesse cultural pela Cidade do Rio de Janeiro, que completou 448 anos, e 
estimular a prática de produção textual. 

[FOTO]

Alice segurando a redação vencedora.

Alice dos Santos Moraes nasceu em 15 de maio de 2005. Filha querida de Rogério 
da Silva Morais (autônomo) e Adriana Silva dos Santos (do lar). A menina estuda 
na Escola Municipal Lais Netto dos Reis (4
 CRE). 

No fim de semana, o pai trouxe quatro livrinhos de história. E a madrinha foi ao
shopping com ela comprar um outro exemplar da sua coleção preferida: Segredos do
Coração (Nat Girls) 
da
Lie
 Kobayashi
.

Adriana 
 Mãe de Alice

[FOTO]

Alice e sua mãe Adriana.

Pode se perceber claramente, nestes relatos, o orgulho, dedicação e atenção 
pontual da família em estimular os atos de ler e escrever. 

Desde o nascimento, a criança precisa de muito cuidado, dedicação e amor. Dessa 
forma, a família é o alicerce para que a formação das crianças e adolescentes 
seja construída de maneira sólida, garantia de que eles consigam conviver 
segundo os par
metros da sociedade (de cultura, regras, respeito, etc.).

Pai que acompanha a lição de casa. Mãe que não falta a nenhuma reunião. Pais 
cooperativos e atentos no desempenho escolar dos filhos na medida certa. Que 
incentivam desde cedo a leitura, lendo ou oferecendo a seus filhos o acesso aos 
livros. Esse é o desejo de qualquer professor. Sabemos que alunos que são 
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acompanhados pelos pais são os que mais mantêm um bom desempenho na escola.

[FOTO]

Alice, por sua vez, nos conta: 

Quando a professora falou do Concurso e mandou escrevermos uma redação, fiquei 
muito interessada, pensando em ganhar. Nunca participei de nenhum concurso, este
é o primeiro. Eu gosto muito de ler tudo e também poesias. 

Na Escola, adoro as professoras, todas são bem legais. E o lugar da escola que 
mais gosto é a Sala de Leitura, onde já peguei vários livros este ano para ler, 
sendo o meu preferido: 

A menina que não queria dormir

. Adorei esse livro por ser muito engraçado. 

Eu gosto de ir ao shopping, passear pela praia, brincar na pracinha e ir às 
livrarias. 

Estou muito feliz de ter ganhado o concurso!

[FOTO]

Na foto da esquerda para direita: Prof.
 Elaine Brito, Alice e Prof.
 Liliane Sader.

Alice é uma aluna muito organizada, dedicada e esforçada. Apresenta um excelente
comportamento e atende facilmente a tudo que lhe é solicitado. É um pouco 
tímida, porém mantém um bom relacionamento com todos os colegas
. 

Professora Elaine Brito, atual regente da turma de Alice

Durante o ano de 2012, quando Alice cursava o 3
 ano, mostrou ser uma aluna muito aplicada: organizada, esforçada, inteligente, 
com ótimo comportamento. Sempre prestava muita atenção nas aulas e terminava 
rapidamente todas as tarefas. Suas redações eram bem escritas com poucos ou até 
nenhum erro. Merecidamente ela venceu este concurso cultural. Parabéns, Alice!

Liliane Sader, professora do ano passado

Eu só sei de uma verdade

que nunca vou deixar de amar esta cidade!

O Canto dessa Cidade é meu!

Página 4427



RIOEDUCA 2
(Trecho da redação vencedora)

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal 

e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca

E-mail:
 mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
tweet

4ªcre
(164)

familia
(4)

protagonismoinfantil
(1)

<COMENTÁRIOS>
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Parabéns Alice!!!! Parabéns Família Laís Netto!!!
Postado por 
Simone Gremião
 em 14/03/2013 08:00

Parabéns, Alice!!!! Desejo que você continue trilhando o caminho do sucesso.Bjs
Postado por 
Mª Aparecida
 em 14/03/2013 09:03

Parabéns! Linda postagem! Alice é uma fofa! Continue assim,menina!
Postado por 
Neilda
 em 14/03/2013 16:15

Exelente matéria! Adorei Alice! Precisamos ter em nossa cidade e escolas 
milhares de Alices
.Parabéns a Escola, pais e aos professores pela dedicação.
Postado por 
Leonardo
 em 14/03/2013 16:16

Fiquei muito feliz e lisonjeada de ser a professora da Sala de Leitura da Escola
Lais Netto dos Reis e tendo a Alice como uma aluna aplicada e que disse ser a 
Sala de Leitura o lugar que ela mais gosta nesta Escola; estamos muito contentes
com a sua premiação.
Parabéns, Alice! Sucesso!
Postado por 
Sueli Rego
 em 14/03/2013 16:23

Fiquei encantada de conhecer a Alice.Parabéns aos professores desta escola e aos
pais da menina pelo empenho em criá-la tão bem, oferecendo livros e incentivando
desde cedo.Felicidades!
Postado por 
Ana Marie
 em 14/03/2013 16:24

Muito bom! Que o futuro promissor que se desenha para Alice se concretize!
Postado por 
Sueli Oliveira
 em 14/03/2013 22:06

Olá Alice! Parabéns por esta linda conquista! Fiquei muito feliz em saber que 
você é uma aluna tão esforçada, uma leitora muito dedicada e pelo que vejo, será
uma escritora que vai tocar muitos corações! Continue sempre assim. Já virei sua
fã! um beijo Lie Kobayashi
Postado por 
Lie Kobayashi
 em 14/03/2013 22:13
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Adorei a postagem, a Alice é um orgulho para a E.M. Laís Netto, para a 4ªCRE e 
para toda a nossa Rede! Parabéns!
Postado por 
Ana Accioly
 em 15/03/2013 09:02

Adorei a matéria. 
Parabéns, Alice!!! Que você continue sendo essa aluna especial. Parabéns, equipe
da Laís Netto dos Reis!
Postado por 
Liliane
 em 15/03/2013 09:31

Parabéns a Escola Municipal Lais Netto dos Reis e a Alice por ganhar o Concurso 
Cultural “O Encanto dessa cidade é Meu”. O certo, bonito , verdadeiro deve ser 
mostrado e compartilhado!
Postado por 
Helena(bytroia)
 em 17/03/2013 22:57
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 29/03/2013
<TÍTULO>
Reinauguração da Sala de Leitura da Escola Municipal IPEG 

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, evento, riocidadedeleitores..

Haydée Merola Junger, mãe das professoras Mara e Márcia, foi homenageada na Sala
de Leitura que recebeu o seu nome.

A comunidade de Palmares esteve em festa! No dia 7 de março, foi comemorado o 81
 aniversário da senhora Haydée Merola Junger, uma das primeiras moradoras do 
conjunto que fica localizado em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio de Janeiro. No dia
8 de março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Escola Municipal 
IPEG, da 10
 CRE, reinaugurou a Sala de Leitura que passou a denominar-se 
Tia Haydée
.

Quem é a 
Tia Haydée
? Que fatos justificam a escolha do seu nome para designar a Sala de Leitura da 
mais antiga escola municipal de Palmares?

Os alunos saíram em campo e foram pesquisar sobre a vida daquela senhora, mãe de
cinco filhos, três homens e duas mulheres que estudaram na Escola Municipal 
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IPEG.

Mara e Márcia Merola Junger são gêmeas, foram alunas e professoras da Escola 
Municipal IPEG, e 
Tia Haydée
, desde sempre, foi e é 
amiga da escola
, muito antes de qualquer campanha com este objetivo.

De acordo com informações obtidas a partir de reportagens publicadas no jornal 
O Quilombo
 e no 
Boletim Palmares
, citadas no jornal 
Quarteirão
, edição de março/abril de 2012, página 11, a família de Haydée Merola Junger 
veio morar em Santa Cruz no dia 30 de dezembro de 1967, no conjunto que havia 
sido criado no ano anterior pelo Instituto de Previdência do antigo Estado da 
Guanabara.

Na Escola Municipal IPEG, 
Tia Haydée
 é aquela pessoa lembrada sempre e cercada de carinhos e homenagens por todos 
que a conhecem há vários anos.

[FOTO]

Na homenagem que foi prestada à 
Tia Haydée
, na data comemorativa do 
Dia Internacional da Mulher
, alunos da Escola Municipal IPEG declamaram poesias, fizeram a leitura de 
textos e relembraram fatos que marcaram aquela efeméride, inclusive contando 
episódios relacionados ao acontecimento do dia 8 de março de 1857, quando 
operárias de uma fábrica de tecidos que reivindicavam condições dignas no 
trabalho acabaram sendo sacrificadas. Cerca de 130 tecelãs morreram 
carbonizadas, num ato criminoso e desumano.

Atendendo ao pedido da sua filha Márcia Merola Junger, Haydée contou que também 
trabalhou, ainda criança e adolescente, em uma fábrica de tecidos, na época em 
que o Brasil estava participando da Segunda Guerra Mundial.

Haydée relembrou os fatos, mesmo sabendo da import
ncia do seu trabalho como esforço de guerra, na sua persistência para continuar 
estudando no horário noturno, após sair da fábrica.

Para a reinauguração da Sala de Leitura, foi confeccionado um 
banner
 contendo fotos que marcaram alguns momentos da atuação da 
Tia Haydée
 na comunidade de Palmares e também na Escola Municipal IPEG.
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Sinvaldo do Nascimento Souza

     Representante do Rioeduca na 10
 CRE

     E-mail: sinvaldosouza@rioeduca.net

     Facebook.com/SinvaldoSouza

     Twitter: @SinvaldoNSouza

[FOTO]
tweet

Página 4432



RIOEDUCA 2

10ªcre
(292)

evento
(29)

riocidadedeleitores.
(1)

<COMENTÁRIOS>

A Equipe IPEG agradece a cobertura da  reinauguração da Sala de Leitura Tia 
Haydée. Parabéns Sinvaldo, por mais uma vez descrever tão bem as ações que 
realizamos com muito amor e comprometimento com a Educação de nossa Comunidade 
de Palmares.
Postado por 
angelina rodrigues
 em 29/03/2013 11:33

Excelente homenagem a Tia Haydée Merola Junger, seu histórico de participação na
construção do conteúdo educacional desta escola e de todo merecimento receber 
esta bela homenagem. Adorei a matéria! Nós que somos profissionais Realmente 
comprometidos no fazer melhor sabemos da importância desta ação..
Postado por 
Helena (by troia)
 em 30/03/2013 20:06
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 14/03/2013
<TÍTULO>
Nave do Conhecimento da Penha

<TAGS>
Tags: 
4ªcre.
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A Nave do Conhecimento da Penha, ou melhor, Nave
do Conhecimento

Joelmir Beting

, está geograficamente localizada nas imediações da 4
 CRE. Assim, os professores e os alunos da Rede Municipal de Ensino ganharam 
mais um espaço para pesquisa e, desse modo, beneficiando-se com seus serviços e 
eventos.

O espaço tem como proposta facilitar o ingresso de jovens e adultos no mercado 
de trabalho através da capacitação por meio das novas tecnologias. O acesso à 
internet banda larga permite consultar revistas, livros, conte
dos e demais acervos de bibliotecas de outas instituições nacionais e 
internacionais funcionando como uma Biblioteca Digital, promovendo de forma 
irrestrita a universalização do conhecimento.

[FOTO]

Nave do Conhecimento da Penha.

Nos dias 26 e 28 de fevereiro, aconteceu o minicurso de blog na Nave do 
Conhecimento da Penha, com profissionais do Extra Online. Nesses dois encontros,
o projeto ensinou aos inscritos como escrever em blogs, assim como explorar os 
recursos multimídia para se contar uma boa história.

[FOTO]

Dinamização da Oficina.

Na quinta-feira, 28/02, na Sala de Multimídia, o fotógrafo e jornalista Pedro 
Serra contou a sua experiência de blogueiro com o blog 
Sem destino
. Ele tem um site sobre viagens que lhe rendeu muitas oportunidades de conhecer 
outros países e outras pessoas, além disso, mostrou como fazer um bom vídeo para
a internet.

Já o fotógrafo Urbano Erbiste fez uma demonstração de como se fazer uma boa foto
para ajudar a contar a história. Como ele mesmo disse, uma foto deve prender a 
atenção do leitor, deve ser informativa e aguçar a curiosidade dos que leem o 
jornal.

[FOTO]

Cybercidadãos na Sala de Multimídia.

As Naves do Conhecimento são espaços verdadeiros de cultura e conhecimento. Lá 
podemos fazer várias atividades que nos beneficiarão tanto na vida pessoal, 
quanto na vida profissional.

Além desse, outros cursos serão oferecidos à população, como é o caso do curso 
de inglês que é gratuito nas 
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Naves do Conhecimento. As inscrições iniciaram em 8 de março e vão até 15 de 
março. São 840 vagas e as aulas serão às quartas e sextas-feiras. Fiquem de 
olho!

Outras Oficinas de Blogs acontecerão nas Naves do Conhecimento. Aguardem!

Ana Accioly é Professora da Rede Municipal

e Representante Rioeduca da 4
 Coordenadoria Regional de Educação

E-mail: anaaccioly@rioeduca.net

Twitter: @Ana_Accioly

[FOTO]

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

A Nave do Conhecimento está se espalhando pela cidade do Rio de Janeiro. Estes 
espaços proporcionam à população uma verdadeira inclusão nos meios digitais. Já 
participei de cursos na Nave de Irajá e gostei muito. Recomendo este espaço à 
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todos!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 15/03/2013 08:17

Estive na Nave do Conhecimento, na Penha, e gostei muito da interação dos 
profissionais do Jornal Extra, sempre parceiros da educação. A Nave do 
Conhecimento é um espaço assim: interativo, vivo, orgânico das diversas 
pesquisas. É um espaço que nossos alunos, alunos da Rede Municipal de 
Educação/RJ deveriam abraçar com afinco. Parabéns, e que criem mais Naves do 
Conhecimento no Rio!
Postado por 
Regina Bizarro
 em 15/03/2013 12:24

A Nave do Conhecimento tem cursos de Alfabetização Digital e de Produção de 
Blogs, o que é muito bom pois nos dias de hoje estar conectado com a conexão 
digital diz muito do seu conhecimento!

Postado por 
Helena (by troia)
 em 17/03/2013 13:49
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 18/03/2013
<TÍTULO>
Que Divertido É... Aprender Inglês!

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, riocriançaglobal.
A professora Thaís Duarte, da Escola Municipal Cláudio Ganns, ensina a língua 
inglesa para seus alunos de forma l
dica e prazerosa. Iniciou o mês de março trabalhando o alfabeto através da m
sica com as turmas do primeiro ano e, assim, estimulando a função cognitiva, o 
corpo, a emoção e a audição dos alunos.

As crianças nascem prontas para desenvolver muitas habilidades, entre elas, a 
linguagem

, diz Paula Giannini Corrêa de Melo, Coordenadora Pedagógica do Red Balloon. As 
que começam cedo, portanto, teriam mais facilidade para aprender inglês sem 
sotaque, dominando a língua com fluência e desenvoltura.

[FOTO]

[FOTO]
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A abordagem adotada pelo programa leva em conta o fato de que a cognição das 
crianças, nesta fase do aprendizado, ainda está se desenvolvendo. O material 
didático enfatiza a natureza l
dica sociointeracionista do aluno, que aprende o idioma brincando, enquanto o 
docente é o 
professor vygotskyano
, aquele que funciona intervindo e mediando a relação do aluno com o 
conhecimento.

O programa Rio Criança Global promove total interação entre os docentes e 
fornece amplo apoio pedagógico através de encontros de capacitação. Nesses 
encontros são discutidas as diferentes formas de utilização do material didático
para motivar as crianças e permitir que a aquisição do idioma se processe de 
forma eficaz.

Ao apresentar a língua inglesa de forma adequada ao desenvolvimento da 
oralidade, o programa Rio Criança Global contribui ainda mais para a capacitação
do futuro adulto, aumentando sua autoestima e suas chances de obter uma melhor 
colocação no mercado de trabalho, tornando-o um cidadão globalizado.

[FOTO]
Que Divertido é... Aprender Inglês!

A
docente 
Thaís Duarte

, professora de Inglês da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro, faz parte 
desse programa inovador. Há um ano atua na 
Escola Municipal Cláudio Ganns 

com alunos do 1
 segmento do Ensino Fundamental.

A harmonia existente entre a professora Thaís e seus alunos promove a 
aprendizagem da língua inglesa com mais entusiasmo e acaba inspirando-os no seu 
potencial criativo. Esta relação afetuosa deixa as aulas de inglês mais 
descontraídas e os alunos mais confortáveis.

[FOTO]

Antes de entrar na rede municipal, a professora Thaís trabalhou durante
quatro
anos na rede particular. Hoje, divide uma parte do seu tempo entre o trabalho e
 a escrita
 de sua monografia, que tem como tema a import
ncia do l
dico na aprendizagem da língua inglesa.

Para que essa aprendizagem se tornasse mais prazerosa, ela
realizou sua aula ao ar livre, utilizando o kit multimídia para apresentar aos 
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alunos o alfabeto a partir de uma m
sica. Está comprovado que este é um dos
melhores
métodos
 de aprendizagem. Aprender com m
sica é muito
mais afetivo, pois estimula a função cognitiva, o corpo, a emoção e a audição.
[VÍDEO]

[FOTO]

Segundo a professora Thaís Duarte, aprender coisas novas em um ambiene de 
descontração e interação é um incentivo para o desenvolvimento de novas 
habilidades, pois para a criança é mais fácil e agradável aprender.

Com a utilização da m
sica para ensinar o alfabeto, a professora teve como objetivo principal promover
a prática do vocabulário ativo, aquele que é adquirido através da fala. Para 
ajudar seus alunos a construírem as quatro habilidades de uma língua - ouvir, 
falar, ler e escrever -, ela utilizou brincadeiras e atividades de leitura, 
escrita e identificação do alfabeto em palavras do cotidiano deles.

Faça como a professora Thaís! Transforme sua aula em um momento de aprendizado l
dico, din
mico, motivador e significativo para seus alunos! Vocês e eles não vão se 
arrepender! Pode apostar!

Parabéns professora Thaís Duarte, por seu compromisso e dedicação! Os alunos só 
têm a ganhar com a forma competente com que conduz o seu trabalho!

[FOTO]
tweet
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riocriançaglobal
(2)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a Professora Thais pela empolgação, dinamismo e criatividade em suas 
aulas. É um prazer tê-la em nossa Equipe.

Obrigada Patricia Fernandes pela belíssima postagem. Nós somos a 6ªCRE.
Postado por 
Valdéris Dassi
 em 18/03/2013 09:02

Parabéns Profª Thaís pela excelência de seu trabalho! Parabéns Equipe Cláudio 
Ganns por valorizar esta maravilhosa professora!
Postado por 
KATIA BARBOZA
 em 18/03/2013 20:24

Parabéns Professora Thais pelo excelente trabalho que realiza! A dedicação 
sempre presente nas atividades realizadas com nossos alunos nos motivam ainda 
mais a contribuir, colaborar e dar suporte ao trabalho dos profissionais de 
nossa escola. Sucesso Sempre!
Postado por 
Marta
 em 19/03/2013 00:18

Parabéns a professora Thaís Duarte, da Escola Municipal Cláudio Ganns pela 
iniciativa do trabalho! Aprender com alegria e vontade são condições que o bom 
professor oferta aos alunos.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 01/04/2013 21:58

Muito sucesso para vocês. O trabalho de vocês é lindo!!!
Postado por 
Christiane Penha
 em 11/04/2013 19:57

Parabéns por seu trabalho!!!
Postado por 
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Maristela Porto
 em 03/10/2013 18:20
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 11/03/2013
<TÍTULO>
Viradão Esportivo-Artístico-Cultural

No dia 13 de julho de 2012, aconteceu no América Futebol Clube o Viradão 
Esportivo-Artístico-Cultural com alunos da Rede P
blica Municipal de Educação
.

Trata-se de uma Maratona de atividades esportivas, artísticas e culturais 
envolvendo os alunos da Rede P
blica Municipal de Ensino com a finalidade de promover o interc
mbio de conhecimentos e vivências.

Ao longo de todo o dia, os alunos das dez Coordenadorias Regionais de Educação 
participaram de oficinas de diferentes temas em um dia de muita animação.

Os alunos foram divididos em equipes logo que chegaram ao clube, em que cada 
equipe tinha monitores e professores que os acompanhavam em todas as oficinas.

Foram oferecidas oficinas de Forró, Jogos Cooperativos, Teatro Ambiental, 
Revezamento Recreativo, Criatividade Interativa, Harmônica Brasilis, Palavra e 
Movimento, Fantoches com Material Reciclável, Atividades Aquáticas.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Ao final do dia, todas as equipes de alunos foram reunidas no Ginásio do América
Futebol Clube e apreciaram um espetáculo cultural da Companhia Teatro de Roda.

Esse dia foi o fechamento de uma semana com muitas atividades entre os alunos da
Rede P
blica Municipal, pois durante o período de 10 a 12 de julho, as Coordenadorias 
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Regionais de Educação já tinham realizado variadas oficinas regionais.

Representante do Rioeduca na E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos

     Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

O Viradão Esportivo-Artístico-Cultural foi algo bastante diferente que 
conquistou toda uma comunidade. parabéns
Postado por 
Helena(by troia)
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 em 28/04/2013 23:27
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 13/03/2013
<TÍTULO>
Curso de Extensão 

<TAGS>
Tags: 
educaçãoinfantil, cursodeextensão.

Sr. Coordenador de CRE

     Sr. Gerente de Educação

     Sr. Diretor de unidade com Educação 
infantil

Reforçando a parceria entre a Secretaria de Educação e as Universidades, 
divulgamos o curso de extensão 
Educação infantil, Inf
ncia e Artes
, uma proposta da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, UFRJ.

     Entendemos a formação continuada como um
lugar privilegiado de aprimoramento e, portanto, julgamos que esta é uma 
excelente oportunidade de ampliar saberes e práticas de nossos professores.

Clique na imagem abaixo para acessar o folder com as informações referentes ao 
curso.

Solicitamos a todos a divulgação destas informações junto aos professores de 
Educação infantil.

Atenciosamente

     Gerência de Educação Infantil

[FOTO]
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[FOTO]
tweet

educaçãoinfantil
(100)

<COMENTÁRIOS>

Não estamos conseguindo visualizar o folder do curso de extensão e estamos 
muuuuuuuuuuuuuuuito interessadas. Como podemos ter acesso a essa informação? 
No aguardo
EQUIPE DO EDI
Postado por 
EDI (07.34.801) Jardim do Amanhã
 em 13/03/2013 10:17

Que todos não percam o desejo do conhecimento.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 13/03/2013 22:19
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Terça-feira, 19/03/2013
<TÍTULO>
Encontro Internacional de Educação 2012-2013 da Fundação Telefônica

Réplica da Circular E/SUBTE n.
 04/2013 de 12 de março de 2013

     Convite para o Congresso Internacional 
de Educação - Fundação Telefônica

A Fundação Telefônica, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação do Rio
de Janeiro, tem o prazer de convidar os coordenadores pedagógicos das 1100 
escolas de ensino fundamental da rede, a participarem do Encontro Internacional 
de Educação 2012-2013, sob o tema 
Como deveria ser a escola do sé

culo XXI
?, a ser realizado nos dias 2 e 3 de abril, no Vivo Rio.

Para cada um dos dias, serão ofertados 500 convites a serem destinados aos 
coordenadores pedagógicos que se interessarem em participar. Para tanto, basta 
acessar o link do formulário de inscrição, constante nesta circular, e 
preenchê-lo, assinalando a data de interesse.

Se a escola não possuir Coordenador Pedagógico ou este não desejar participar, 
poderão ser inscritos o regente de Sala de Leitura ou o diretor adjunto.

ATENÇÃO! INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 1
 DE ABRIL!

[FOTO]

Faça sua inscrição AQ

UI:

Carregando...

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Que todos os coordenadores pedagógicos participem e Sse a escola não possuir 
Coordenador Pedagógico ou este não desejar participar, poderão ser inscritos o 
regente de Sala de Leitura ou o diretor adjunto.. Existem na vida oportunidades 
únicas e esta é uma delas.
Postado por 
Helena (bytroia)
 em 19/03/2013 21:38
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 15/03/2013
<TÍTULO>
O Encanto desta Cidade é Meu

<TAGS>
Tags: 
10ªcre.

[FOTO]
Flavia Cristina - Ação Integradora da 10
CRE
Montagem: Texto/fotos Professor Rodrigo Abreu
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10ªcre
(292)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 19/03/2013
<TÍTULO>
Rio, Quero te Ver Sorrindo

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, blogsdeescolas.

No dia primeiro de março, a cidade do Rio de Janeiro completou 448 anos. A 
Escola Municipal Pedro Ernesto organizou uma exposição para homenagear o 
aniversário da cidade maravilhosa.
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O projeto didático da unidade escolar propõe o estudo de um tema muito rico, a 
cidade do Rio de Janeiro, e está inserido no Projeto Político-Pedagógico que tem
como título 
Caminhando Lado a Lado em Busca do Conhecimento
. Então, desde o início do ano letivo, o Rio de Janeiro tem sido um assunto 
muito comentado durante as aulas. Os alunos estão envolvidos em atividades e 
pesquisas que colaborem com o conhecimento e a valorização do patrimônio 
cultural de nossa cidade.

A fim de homenagear nossa cidade, os professores e a direção organizaram uma 
exposição de trabalhos feitos pelos alunos. Os trabalhos ficaram lindos e foram 
expostos nas áreas comuns da escola, com o objetivo de que todos conheçam um 
pouco da nossa cidade a partir de diferentes olhares.

[FOTO]

As turmas do primeiro e terceiro ano do Ensino Fundamental trabalharam com os 
livros 
Meus Rios
, de 
ngela Leite de Souza. Ouviram a história do livro e conversaram sobre os pontos 
turísticos do Rio de Janeiro. Sob orientação de seus professores, fizeram uma 
colagem em papel colorido sobre elementos que compõem a paisagem de um dos mais 
belos pontos turísticos de nossa cidade: o Pão de Aç
car.

[FOTO]

Na semana que comemoramos o aniversário do Rio de Janeiro, a professora de 
Inglês Fernanda junto com suas turmas também homenagearam a cidade. Os alunos 
fizeram desenhos representando seus pontos turísticos favoritos. Eles utilizaram
a Língua Inglesa para escrever frases de felicitações ao Rio de Janeiro.

[FOTO]

As turmas do quinto ano homenagearam a cidade inspiradas nas m
sicas 
Samba do Avião
 e 
Cidade Maravilhosa
. Durante a semana, os alunos pesquisaram sobre a fundação da cidade do Rio de 
Janeiro, ouviram canções que falam da beleza da cidade e conversaram sobre os 
pontos turísticos. Assim, resolveram retratar as belezas desta cidade em 
quadros, onde cada um desenhou o ponto turístico que mais lhe agrada.

[FOTO]

Os alunos do 2
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 ano do Ensino Fundamental trabalharam com o tema 
Rio, Quero te Ver Sorrindo
 e desenvolveram diversas atividades até chegar na confecção do material que foi
exposto na escola. A produção partiu da elaboração de uma autobiografia, em que 
as crianças fizeram pesquisas sobre o lugar onde nasceram, falaram sobre suas 
comidas preferidas e a profissão que desejam ter no futuro. Quando indagados 
sobre o que todas tinham em comum, uma aluna respondeu que todos moram no Rio de
Janeiro. A partir deste momento, começaram a realizar atividades que tivessem a 
cidade como tema.

As homenagens continuaram fazendo com que a exposição ficasse linda de verdade, 
demonstrando amor e admiração pelo Rio.

Além da exposição de trabalhos em comemoração ao aniversário de nossa cidade, os
alunos participaram da elaboração de um acróstico com as palavras Rio de 
Janeiro.

[FOTO]

A professora Débora, coordenadora pedagógica, preparou um cartaz com o nome da 
cidade escrito na vertical e este cartaz passou pelas salas. Nele, as turmas 
escreveram uma frase, produzida por elas, que homenageasse a cidade. Vale 
ressaltar, que a borda do cartaz foi preenchida com imagens de pontos turísticos
da cidade feitas pelos educandos. O resultado foi muito legal! Belas e criativas
frases foram elaboradas pelos alunos
.

A Escola Municipal Pedro Ernesto está com um blog novinho onde estão registradas
todas estas atividades. 

http://www.escolapedroernesto.blogspot.com.br/

Parabenizamos o Rio de Janeiro pelo seu aniversário de 448 anos e a E.M. Pedro 
Ernesto pela bela homenagem.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Renata Carvalho 
 Professora da Rede e representante do Rioeduca, na 2
CRE

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj
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[FOTO]
tweet

blogsdeescolas
(402)

2ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Nossa escola está linda!!! Parabéns a todos pelo empenho na realização do 
excelente trabalho em homenagem a nossa cidade. 
Postado por 
Elizabeth Mendes Pereira
 em 19/03/2013 10:44

Parabéns à cidade do Rio de Janeiro e à Escola Municipal Pedro Ernesto pelo belo
trabalho realizado!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 19/03/2013 12:48
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Parabéns a Escola Municipal Pedro Ernesto da 2ª CRE pela bela exposição de 
trabalhos sobre a nossa cidade maravilhosa. Renata Carvalho muito boa sua 
postagem.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 19/03/2013 21:35
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 19/03/2013
<TÍTULO>
A Floresta da Tijuca Encanta o Rio de Janeiro 

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, meioambiente, concursos.

O concurso 
O Encanto desta Cidade é Meu
 levou alunos, professores, responsáveis e funcionários de nossa Rede a 
demonstrarem amor pela nossa cidade através de seus textos.

O texto que apresentamos hoje foi escrito pela Agente Auxiliar de Creche Juracy 
Mourilhe de Oliveira. A funcionária está lotada no Espaço de Desenvolvimento 
Infantil Igor Moraes da Silva e também é voluntária no reforço escolar da Escola
Municipal Matta Machado.

Juracy é bióloga e pesquisadora na área de reflorestamento da Mata Atl
ntica, a Floresta da Tijuca. Ela nos conta que o motivo pelo qual resolveu
 fazer uma produção textual e participar do concurso foi mostrar a import
ncia de uma floresta dentro de uma metrópole.

[FOTO]

O carioca tem e deve se orgulhar de viver na Cidade do Rio de Janeiro. 

Nossa cidade encanta por ter uma beleza natural abençoada por Deus; ela é bonita
por natureza.

Viver no bairro do Alto da Boa Vista é uma pequena amostra do que é a beleza da 
Cidade do Rio de Janeiro.

O Alto da Boa Vista é um bairro nobre da Zona Norte, localizado no topo do 
Maciço da Tijuca, possuindo um dos locais mais belos da cidade, de grande 
interesse de 
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práticas esportivas, ecológicas e de educação ambiental, que é o Parque Nacional
da Tijuca.

O Parque Nacional da Tijuca possui a maior floresta urbana e heterogênea do 
mundo plantada pela mão do homem, graças à iniciativa de D. Pedro II, que deu 
início ao processo de restauração florestal, devido a severas secas que atingiu 
a cidade.

A Floresta da Tijuca contribui para a melhoria do clima, umidade, grau de 
pluviosidade e contém a erosão, diminuindo o desbarrancamento. É uma floresta 
que dialoga com a Metrópole.

Conhecendo, obtendo esclarecimentos da import
ncia de se conservar para preservar nossas florestas cariocas, teremos um mundo 
melhor para viver e, isto sim, será o orgulho maior de se viver na Cidade do Rio
de Janeiro.

[FOTO]

Parabéns ao Rio de Janeiro pelo seu aniversário e à Juracy pelo
belo texto em homenagem a nossa cidade
.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

[FOTO]
tweet
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2ªcre
(192)

meioambiente
(95)

concursos
(16)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a Agente Auxiliar de Creche Juracy Mourilhe de Oliveira que  está 
lotada no Espaço de Desenvolvimento Infantil Igor Moraes da Silva, por 
demonstrar todo amor por nossa cidade.
Postado por 
Helena (bytroia)
 em 19/03/2013 21:40

Parabéns a Juracy por valorizar, através de um belo texto, os encantos de nossa 
floresta e o maravilhoso bairro Alto da Boa Vista, onde fica situada nossa 
escola Matta Machado
Postado por 
Rita de Cássia Pestana Pinheiro
 em 03/04/2013 21:15
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 19/03/2013
<TÍTULO>
Professor Ganha Duas Sessões Gratuitas de Cinema em Março

Os professores da rede municipal poderão assistir gratuitamente aos filmes 
Tropicália
 em 26/3 e 
Copa Vidigal
 em 27/3 no Oi Futuro Ipanema. As sessões são sempre às 18h, seguidas de debate.
A ação é uma iniciativa do Projeto Cineclube nas Escolas, em parceria com o 
Cineduc 
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 Cinema e Educação. O Oi Futuro Ipanema fica na rua Visconde de Pirajá, 54, 3
 andar,
 Ipanema (ao lado da estação do metrô).

[FOTO]

O filme 
Tropicália 
tem direção de Marcelo Machado.

O que é Tropicalismo? É esta simples e complexa questão que o apresentador 
português faz a um exilado e melancólico Caetano Veloso logo no início do filme 
Tropicália
, de Marcelo Machado. O diretor, que cresceu ouvindo as ousadias sonoras de 
Gilberto Gil, Mutantes e Tom Zé e não entendia as letras em inglês, mas adorava 
os arranjos de um tal de 
rock and roll
, conduz o espectador por uma viagem de sons e imagens por meio da história de 
um dos mais emblemáticos movimentos culturais brasileiros.

Assista, a seguir, ao 
trailer 
do filme:
[VÍDEO]

Copa Vidigal

[FOTO]

O filme 
Copa Vidigal
 tem direção de Luciano Vidigal.

O filme 
Copa Vidigal
 conta a história de um campeonato de futebol de favelas organizado pelo 
professor Cypa no Morro do Vidigal. O objetivo é resgatar a paz através do 
esporte numa área que está traumatizada com uma recente guerra entre 
traficantes.

Assista ao 
trailer 
do documentário:

[VÍDEO]

Visite o 
blog do 
Projeto Cineclube nas Escolas

 e fique por dentro dessa e de muitas outras novidades!
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Luciana Bessa é professora da Rede Municipal e colaboradora do Blog dos 
professores.

     lucianabessa@rioeduca.net

     Blog do Professor

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Muito bom!!!!!!!!!!!!!!! Professor aproveite pois cultura é tudo de bom.
Postado por 
Helena (bytroia)
 em 19/03/2013 22:02
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Segunda-feira, 25/03/2013
<TÍTULO>
Nutrição para a Vida!

<TAGS>
Tags: 
1ªcre.

Os hábitos saudáveis da alimentação devem ser incentivados e praticados desde a 
inf
ncia. As unidades escolares do município do Rio de Janeiro estão atentas ao 
Programa de Alimentação Escolar, que tem o objetivo de promover uma merenda, ao 
mesmo tempo, variada e nutritiva.

O cardápio oferecido aos alunos é adequado às necessidades de cada idade, pois 
uma alimentação saudável melhora o desempenho escolar, facilita a assimilação 
dos conhecimentos, além de prevenir doenças.

A 
Creche Municipal Arara Azul,
 situada no bairro de Benfica, desenvolveu o Projeto: 
Alimentação Saudável, Vem Cá Sua Linda!
. A gestora Iracema conta que o objetivo era despertar o gosto das crianças por 
novos sabores. Os pequenos degustaram sucos e novas combinações de saladas. Em 
sala, as crianças conheceram frutas e legumes, e no quintal da creche foi criada
uma horta.

[FOTO]

Crianças plantam sementes na horta da Creche Municipal Arara Azul.

Iracema conta que as famílias participaram do projeto, que ganhou asas e voou 
para fora dos muros da creche. Os responsáveis se surpreenderam com o 
conhecimento dos filhos e relataram situações nas quais as crianças cobraram 
mudanças radicais nos cardápios de casa! 

Merendeiras Educadoras

Não é possível falar em Educação Alimentar sem pensar nas profissionais que 
diariamente preparam a refeição dos alunos. A merendeira exerce importante papel
no processo pedagógico, pois enquanto manipuladora de alimentos e em constante 
contato com as turmas, torna-se uma importante educadora na vida dos alunos. 

A professora 
Sônia Cristina,
 assistente da Gerência de Infraestrurura (GIN) e responsável pelo Programa de 
Alimentação Escolar da 1
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 CRE, presta homenagem às merendeiras de nossa rede.

[FOTO]

Sônia Cristina, professora e assistente da GIN da 1
 CRE.

Que Alquimia é essa?

Merendeira e merendeiro, manipulador(a) de alimentos, lactarista, cozinheiro(a),
agente preparador de alimentos 
 O que estas palavras têm em comum?
As letras 
A 
de amor, 
R 
de responsabilidade, 
I 
de identificação, 
E
 de ensinamento.

Quem não se lembra daquela hora gostosa onde a substituta da nossa mãe colocava 
a comida quentinha, ou nos fazia provar um alimento novo ou agradecia o prato 
raspado
 na Escola? Nos dias de hoje, são verdadeiras heroínas se misturando às panelas,
ao fogo, colheres, pratos e aventais. O cheiro da comida gostosa invade a 
memória dos adultos e instiga o olfato dos mais jovens. No passado, o mingau de 
sagu, o arroz com peixe e o macarrão com salsicha. Hoje, é o lanche, o sanduíche
tropical, o estrogonofe (ideia de uma merendeira da 1
 CRE e divulgada para toda a rede municipal), o escondidinho de carne, o doce de
banana e muito mais....

Frutas, legumes, verduras, carnes, ovos, peixe e afeto. Tudo junto e misturado. 
Tangerinas, pão, caqui, requeijão, leite, macarrão e alegria se misturando numa 
panela enorme repleta de sorriso e compromisso.

Que alquimia é essa? Além de merendeiras e merendeiros, também são pais, mães, 
tias, avós, amigos e Educadores. Ensinam hábitos e atitudes aos menores, dão 
conselhos aos maiores, sentam-se junto ao pessoal do PEJA (Programa de Educação 
de Jovens e Adultos).

No GEO (Ginásio Experimental Olímpico), servem cinco refeições. No GEC (Ginásio 
Experimental Carioca), servem três refeições. Nas Creches e EDIs (Espaços de 
Desenvolvimento Infantil), servem quatro refeições. Lanches, sobremesas, sucos, 
vitaminas ou um pedido de 
quero mais
 é a recompensa mais prazerosa.

Quando presenciam um sorriso ou recebem um elogio, o coração explode como uma 
panela de pressão sem manutenção. No dia a dia das merendeiras, geladeira, 
refeitório, fogão, sacos de batata e iogurte se embolam nos pensamentos...
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Da mesma forma que o cheiro bom da merenda invade o espaço da Unidade Escolar, 
merendeiras invadem nossas vidas. São parceiras, confidentes, fecham um olho pra
não ver o menino que pegou duas maçãs e vai dar uma pra tia. São capazes de 
enganar uma turma inteira servindo feijão que foi cozido com beterraba. Enfeitam
a salada de tomate com pepino como se tivessem aprendido com grandes ma
tres franceses.

Merendeiras e merendeiros, manipuladores de alimentos, lactaristas, 
cozinheiros(as)... São demais! São mais! São peças importantes no processo 
pedagógico. São fundamentais para que tudo aconteça de forma gostosa. Lembrando 
a fala de um aluno de uma de nossas Creches: 
Nossa! Que bom! Me dá um pão pra comer com esse cheiro!

(Texto enviado pela Professora Sônia Cristina)

Confira no vídeo abaixo a homenagem que as equipes das creches 
Sonho Infantil, 
Arara Azul
 e o EDI 
Dayse Malagole
 prestaram às merendeiras de suas unidades e de toda rede.

[VÍDEO]

Saiba mais acessando os links abaixo:

Merenda nas Escolas

Blog do EDI Dayse Malagole

Blog da C.M Arara Azul

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com 
o representante do Rioeduca em sua Coordenadoria
 e participe. *

Professora Rute Albanita

Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: 
@Rute_Albanita

COMPARTILHE !
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[FOTO]

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Nós da Gerência de Alimentação Escolar da SME, parabenizamos a C.M Arara Azul e 
o EDI Dayse Malagole, pelo trabalho realizado, proporcionando a valorização do 
profissional responsável pelo sucesso da alimentação escolar.
Linda iniciativa! 
Postado por 
Roberta Lopes
 em 25/03/2013 13:34

Eu me recordo da época em que estudava e da tia da merenda! Acho que todo mundo 
tem lembranças sobre esta época. É muito bom saber que os alunos recebem 
alimentação de qualidade!
Postado por 
Debora
 em 25/03/2013 15:16

Parabéns a Creche Municipal Arara Azul pelo projeto desenvolvido. Hábitos 
saudáveis devem ser desenvolvidos em qualquer idade.
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Postado por 
Helena(bytroia)
 em 25/03/2013 21:53
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 13/03/2013
<TÍTULO>
Informativo Multirio - 13 de março
Educação em Rede
 aborda a import
ncia dos monumentos cariocas
Nesta quarta (13), a apresentadora Carla Ramos recebe no est
dio Cristina Lodi, superintendente regional do Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (Iphan) do Rio de Janeiro. Elas conversam sobre a import
ncia da educação patrimonial para a preservação de todo o patrimônio material 
encontrado na cidade. Lodi também sugere como o professor pode aproveitar o 
acervo histórico do Rio para enriquecer as atividades em sala de aula.
Educação em Rede
 vai ao aràs 13h20, na
Band
 e no
canal 14 da NET
, com reapresentação na sexta-feira (15),às 12h, e no sábado (16),às 11h, no
canal 14 da NET
.

Conceito e Ação
 discute uso de álcool e drogas na adolescência
Pesquisas realizadas pela Universidade de São Paulo (USP) constatam que, 
atualmente, os adolescentes começam a experimentar bebidas alcoólicas cada vez 
mais cedo, em torno dos 12 anos, o que aumenta o risco de tornarem-se 
dependentes. Cristina Amaral entrevista Jairo Werner, psiquiatra e professor da 
Universidade Federal Fluminense (UFF) e da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (Uerj), sobre o consumo crescente deálcool e drogas por parte dos 
jovens. O especialista explica de que forma os pais podem identificar os sinais 
de transtorno e superar o desafio da dependência química dos filhos.
Conceito e Ação
 é exibido nesta quinta-feira (14), às 15h30 na Web TV. Programe-se!
www.multirio.rj.gov.br/webtv
.
A MultiRio não tem um perfil oficial no Facebook. Informações sobre a Empresa 
você encontra no
Portal MultiRio
 e na nossa página no Twitter. Se você já faz parte desta rede social, seja um 
seguidor:
www.twitter.com/multirio
.
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[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Multirio sempre com dicas ótimas para quem realmente deseja se enriquecer 
culturalmente. Estes problemas com dogras ilícitas sempre será um desafio para 
os verdadeiros educadores!
Postado por 
Helena(bytroia)
 em 17/03/2013 13:58
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 20/03/2013
<TÍTULO>
Permita a Infância à Criança
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<TAGS>
Tags: 
família.

Quantos pais e responsáveis não se perguntam diariamente se oferecem o 
suficiente para os seus filhos? A 
nica coisa que as crianças precisam é de amor, saber que são amadas, sem 
cobranças.

O instinto dos pais é sempre de proteger seus filhos. Porém essa ação protetora 
não pode subestimar que as crianças têm personalidade, estão se desenvolvendo, 
percebem e assimilam tudo o que se passa ao seu redor.

O ambiente de convívio familiar é um dos responsáveis na formação da criança, 
que deve receber, através desse ambiente, influências positivas, afetividade, 
bem-estar e equilíbrio.

[FOTO]

Infelizmente, muitos pais ignoram os sentimentos das crianças diante de impasses
de um casal. Poupá-los seria o correto. Instaurado o problema, normalmente nem 
se dão conta que os danos para a criança podem ser irreparáveis e que vão 
acompanhá-los desde a mais tenra inf
ncia até a vida adulta. 

Para haver harmonia não é preciso que a criança more necessariamente com ambos 
os pais. Mas que estes priorizem a educação e formação do seu filho com 
conversas e acordos sem envolvê-los diretamente, sem discussões. 

De acordo com Martha Medeiros: 
Crianças não conseguem processar direito o que vivenciam. Assumem culpas que não
possuem, fantasiam abandonos, se responsabilizam pela infelicidade dos pais e, 
pior do que tudo, se sentem desprotegidas em um lar briguento. Crescem e se 
tornam homens e mulheres paranoicos, inseguros, acovardados diante da vida.

Quando os pais envolvem os filhos em seus conflitos, temos a Síndrome da 
Alienação Parental. Em que um dos dois utiliza a criança como instrumento de 
agressividade em detrimento do outro. 

[FOTO]

O Alienamento Parental pode se dar de várias maneiras:

 desqualificando um dos pais;

 dificultando o contato de criança com um dos genitores;
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 omitindo informações pessoais, escolares, médicas assim como mudança de 
endereço;

 realizando den
ncia falsa;

 bajulando a criança oferecendo presentes.

Richard Gardner, responsável pelo termo Síndrome da Alienação Parental, descreve
estágios que vão desde quando se observa que a criança apresenta dificuldades no
momento da visita em que trocará de genitor, até quando os filhos já se 
encontram totalmente manipulados de maneira que demonstram p
nico com a visita do genitor alienado.

Deve-se estar atento aos sinais das crianças. Elas tendem a demonstrar 
favorecimento a somente um dos pais em detrimento do outro, utilizam com 
frequência frases que não são suas e sim do pai alienante, afirmam com convicção
que a decisão de rejeitar o pai é somente dela. Pode manifestar, também, 
insegurança, tristeza, isolamento, dificuldade escolar, desorganização mental, 
culpa e até dupla personalidade.

Proteja seu filho sim, mas deixe-o caminhar, permita-o crescer.

Não é prudente envolver uma criança em conflitos familiares e conjugais.

Ame-o, permitindo que seja criança. Não roube sua inf
ncia, pois essa etapa é 
nica, linda e determinante para toda a vida.

Taís Ferraz Duarte é Professora da Rede Municipal

     e colaboradora do Portal Rioeduca

     E-mail:
taisduarte@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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família
(2)

<COMENTÁRIOS>

Assunto muito importante para os dias atuais. Infelizmente, conheço muitos 
casais que envolvem seus filhos em seus conflitos e não se preocupam em 
poupá-los. Sabia que este tipo de atitude causava danos, mas não sabia todos os 
detalhes desta Síndrome, conforme relatado. Parabéns Tais pelo artigo e que 
muitos outros sejam publicados! 
Postado por 
Andressa
 em 24/03/2013 11:03

Alienação Parental é um tema muito importante para ser tratado na atualidade e a
forma na qual foi escrito deixa bem claro qual a consequencia causada, fui 
vitima desta sindrome e hoje busco coletar varias informações para minha 
pesquisa de trabalho de conclusão do curso de Pedagogia
Postado por 
Erika
 em 15/07/2013 23:15
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 19/03/2013
<TÍTULO>
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 O Encanto desta Cidade é Meu! (Post transf. blog Professor) 

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, concursos.

Alana Raquel da Silva Lino é uma das ganhadoras do concurso 
O Encanto desta Cidade É Meu
 promovido pelo Rioeduca, na categoria Alunos de 14 a 17 anos. Aluna da Escola 
Municipal D.Pedro I desde 2011 e, antes, da E.M. 25 de Abril,
 Alana está no 9
 ano do Ensino Fundamental.

Alana
 Raquel da Silva Lino tem catorze anos e conta
 que : 
Todos os dias
 acessava o site do Rioeduca para saber se já tinha saído o resultado. Quando eu
vi que tinha sido vencedora fiquei muito feliz, abracei todos que estavam à 
minha volta, pulei e corri para contar para minha mãe.

[FOTO]
Alana Raquel da Silva Lino, vencedora da categoria aluno, de 14 a 17 anos.

Confira agora, a entrevista que o Rioeduca fez com a Alana, para conhecer um 
pouco mais sobre uma das vencedoras do concurso 
O Encanto desta Cidade É Meu
 :

Rioeduca: Como foi que você resolveu se inscrever
 para o concurso? Algum professor incentivou?

Alana:
 Quando estava na Sala de Leitura, a professora Ana Maria Rodrigues da Sala de 
Leitura
 perguntou se eu queria participar e eu aceitei.

[FOTO]
Alana com a professora da Sala de Leitura, Ana Maria, conferindo o resultado do 
concurso no portal Rioeduca.

Rioeduca: Qual o livro que leu que mais gostou?

Alana:
 Foi o livro 
Uma Professora Muito Maluquinha
 do Ziraldo.
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Rioeduca: Qual o lugar do Rio de Janeiro que conhece ou gostaria de conhecer que
mais gosta?

Alana: 
Gostaria de conhecer o Museu Aeroespacial, em Sulacap.

Rioeduca: E sua família? Gostou do resultado? Costuma incentivá-la nos estudos?

Alana: 
Minha mãe me incentiva e quando soube ficou muito contente. Ela me acompanha nos
deveres e nas dificuldades. Diz que se eu não souber o que significa a palavra, 
para procurar no dicionário que tenho em casa. Fala para eu ir à livraria e 
comprar um livro. Ela diz para ler Vinícius de Moraes e Carlos Drummond de 
Andrade. Mas eu gosto de ler Ziraldo e Clarice Lispector.

Rioeduca: O que acha importante para um aluno escrever bem?

Alana: 
Acho que primeiro é gostar muito de ler porque você descobre as palavras que 
pode usar nas redações. E tirar d
vidas com professor, ele ajuda muito.

Rieduca:
Quais as disciplinas que mais gosta na escola?

Alana: 
Gosto de História, Geografia e Língua Portuguesa.

[FOTO]

Alana com seus colegas da turma 1902.

Rioeduca: Tem alguma idéia da área ou profissão que vai seguir?

Alana: 
Gostaria de ser professora de Geografia, História ou Ciências.

[FOTO]
Fatima Martins, professora de Portugues, Alana Raquel, professora Neyla Fialho, 
de Artes Visuais, e professora Ana Maria Rodrigues, professoras que incentivaram
a aluna

[FOTO]

A Coordenadora Pedagógica Marleyde Fernando, que ajudou a aluna Alana Raquel a 
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ativar seu e-mail Rioeduca para participar do concurso.

Veja abaixo, o texto vencedor de Alana:

Rio de Janeiro, Cidade Maravilhosa, referência de beleza em qualquer lugar, 
Cidade onde encontramos as mais belas paisagens, misturas e culturas.

Belíssimas são tuas praias: Copacabana, Arpoador, Ipanema... eis que o colorido 
de sua diversidade se mistura com a curiosidade de pessoas que viajam de países 
de todo o mundo e, simplesmente, chegam eufóricos e muito surpresos com tudo que
o Rio tem a oferecer.

O Rio de Janeiro re
ne perfeição, cultura, natureza e vida urbana. Eternamente nos encantará com a 
grandiosidade de tudo que nos é oferecido, e sempre será assim incomparável, 
lindo e maravilhoso, Rio de Janeiro.

Este é o carioca: peles bronzeadas, caminhada na orla, banho de mar, clima 
tropical, diversidade cultural e musical. Todos esses detalhes nos permitem 
parafrasear a canção 
O canto dessa cidade é meu
 dizendo: O canto dessa cidade é nosso. Estes cantos ecoam sempre no nosso 
Carnaval, mistura de nossa cultura latina com a alegria do povo. O Carnaval na 
Sapucaí desperta uma intensa vibração do povo demonstrando sua garra, energia, 
alegria e amor pela cidade. E emocionado renasce o desejo de rever este 
espetáculo de cores que anima a cidade.

Todos que aqui aportam vão com o desejo de sempre conseguir apreciar nossas 
belezas retornando novamente à Cidade Maravilhosa, cheia de encantos mil, Cidade
Maravilhosa, coração do meu Brasil.

O 
Projeto Político Pedagógico da E.M. Dom Pedro I é focado na Sustentabilidade e 
na Preservação Ambiental. Agora, em 2013, a unidade escolar também pretende, 
simultaneamente, intensificar a leitura e escrita dos alunos-autores que se 
encontram na escola. A Alana Raquel é uma dessas alunas, e está no caminho 
certo. Pelo jeito, o projeto já está rendendo seus frutos!

Parabéns, Alana! Continue escrevendo assim!

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca/sobrenos.php
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Roberta Vitagliano

professora da rede municipal 

e representante do Rioeduca da 7
CRE

robertavitagliano@rioeduca.net

twitter: @robertacarmina

[FOTO]
tweet
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 x

 x

7ªcre
(192)

concursos
(16)
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns! Alana Raquel da Silva Lino por participar do concurso “O Encanto desta
Cidade É Meu” e a sua Escola Municipal D.Pedro I por ter alunos deste gabarito!

 
Postado por 
Helena(by troia)
 em 02/05/2013 23:46

Parabéns Alana! Todos os alunos deveriam se espelhar no seu desempenho, 
dedicação e espírito competitivo.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 03/05/2013 14:32
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 15/03/2013
<TÍTULO>
Representante Rioeduca para a 11ª CRE

Processo Seletivo - Representante Rioeduca da 11
 CRE

REGULAMENTO

Atuação:

O representante do Rioeduca da Secretaria Municipal de Educação do Rio de 
Janeiro atuará como divulgador das iniciativas pedagógicas da SUBTE nas escolas 
da 11
 CRE.

Dedicação: 10 horas semanais

Remuneração: Bolsa no valor de R$1.100,00 mensais.

Perfil:

a. Ser professor (ativo ou inativo) da Secretaria Municipal de Educação do Rio 
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de Janeiro, estar atuando ou ter atuado em escolas que hoje estão sob a 
administração da 11
 CRE;

     b. Gostar e ter facilidade no trabalho 
com novas tecnologias educacionais;

     c. Ter facilidade de comunicação e bom 
relacionamento as escolas da 11
 CRE;

     d. Possuir domínio do uso da internet, 
informática básica e utilização de redes sociais;

     e. Ler assiduamente os e-mails e estar 
em contato constante com as redes sociais e os demais canais de comunicação do 
Rioeduca;

     f. Atuar de forma colaborativa e 
proativa dentro do ambiente escolar;

     g. Conhecer e saber navegar com 
facilidade no Rioeduca:

h. Possuir Curso de Graduação;

Como se inscrever:

1
 fase =
 O professor deverá enviar um email com seu currículo e preencher um formulário 
na web.

     Endereço de email: contato@rioeduca.net 
Assunto: Seleção 11
 CRE

     2
 fase =
 O professor selecionado na 1
 fase deverá enviar um texto divulgando o trabalho de uma escola da 11
 CRE, que será divulgado no Rioeduca. Seguindo o modelo das matérias publicadas 
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no Rioeduca.

     3
 fase=
 O texto será avaliado pela equipe da Subsecretaria de Novas Tecnologias 
Educacionais, equipe Rioeduca e 11
 CRE.

Datas de cada fase:

1
 fase: até 23 de março

Resultado da 1
 fase: 25 de março

2
 fase: até 29 de março

Publicação dos textos: de 01 de abril até 19 de abril

Resultado Final: 29 de abril

Início do Trabalho: 2 de maio

Vagas: 1

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Carregando...

Para acessar a versão maior do formulário clique aqui.

Versão em PDF do Regulamento

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Uma ótima oportunidade para quem gosta de se relacionar com as pessoas dentro e 
fora do mundo virtual que passou a ser nosso real. 
Postado por 
Helena(by troia)
 em 17/03/2013 22:34

Eu enviei meu currículo para o email contato@rioeduca.net, gostaria de saber se 
receberam?
Postado por 
Laura
 em 19/03/2013 23:47
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 22/03/2013
<TÍTULO>
O Encanto do Rio É Encanto no Rioeduca

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, rioeduca.
O concurso cultural 
O Encanto desta Cidade é Meu
 despertou nos professores da rede carioca uma grande vontade de escrever sobre 
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a cidade mais linda do mundo: o Rio de Janeiro.

[FOTO]

[FOTO]

O segundo texto é da professora Marcia Joseane Pereira Valença, diretora do CIEP
Augusto Pinheiro de Carvalho.

[FOTO]

Parabéns, professoras Luciane de Assis
e Marcia Valença pela oportunidade dos leitores do Portal Rioeduca em 
conhecê-las.
Parabéns a todos os vencedores, aos classificados e a todos os participantes!
Que venham mais concursos culturais como esse!!

[FOTO]
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5ªcre
(268)

rioeduca
(69)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns professoras pela participação e valorização da nossa cultura!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 22/03/2013 20:36

Parabéns às colegas pelos belos textos e pelo amor à nossa Cidade. É muito bom 
quando fazemos o que gostamos, e isso se reflete da alegria do escrito pro Rio 
de Janeiro!
Postado por 
Haila Rangel
 em 23/03/2013 19:55

Obrigada pela divulgação da equipe Rioeduca! Um professor escritor pode ser o 
empurrãozinho de que os alunos precisam para acreditarem em seu potencial. Essa 
foi a minha intenção, ao participar do concurso, além de deixar claro o quando 
amo o RJ e o que faço, mostrando que a escola pública tem qualidade. Nós somos o
Rio de verdade!
Postado por 
Luciane
 em 02/04/2013 21:43
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 19/03/2013
<TÍTULO>
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Escritor Faz Ciclo de Palestras nas Bibliotecas Escolares Municipais

No dia 20 de março, o escritor Luis Eduardo Matta percorrerá três Bibliotecas 
Escolares Municipais (BEM) para uma palestra sobre a import
ncia da leitura: BEM do Graja
 (10h), BEM do Engenho Novo (13h) e BEM do Méier (15h). 

Ele contará para alunos do 6
 e 7
 ano de escolas próximas às bibliotecas como passou de leitor a autor de livros.
No dia 25 de março, é a vez de o escritor ministrar sua palestra na BEM de 
Paquetá. Para fechar o ciclo, no dia 3 de abril, Matta estará na BEM de Santa 
Cruz. Essa é mais uma iniciativa do Programa Rio, Uma Cidade de Leitores.

[FOTO]

Luis Eduardo Matta comemorou seu aniversário durante visita à BEM do Dique.

Autor dos livros juvenis 
Roubo no Paço Imperial 
e 
O Diário Perdido de Pernambuco
, da editora Ática, Luis Eduardo Matta começou seu ciclo de palestras nas 
Bibliotecas Escolares Municipais no ano passado. A primeira a receber o escritor
foi a BEM do Dique, José Lins do Rego, em novembro de 2012. 

[FOTO]

Visitar as bibliotecas escolares do município do Rio de Janeiro tem sido, para 
mim, uma experiência extremamente gratificante. O contato com as pessoas, 
sobretudo com os jovens, é um aprendizado inspirador. Volto sempre renovado para
casa
,
 afirma Luis Eduardo Matta. 

Para o escritor de livros adultos e juvenis, é preciso desmistificar a leitura, 
mostrar como ela pode ser emocionante e como a vida pode melhorar quando nos 
tornamos leitores apaixonados. 
Cada livro é um universo mágico e infinito que se abre diante de nós, 
enriquecendo a nossa existência
, explica.

Curta as fotos da visita do autor às Bibliotecas Municipais Escolares no 
Facebook do Rio Cidade de Leitores.

Tome Nota na Agenda!

Dia 20 de março:
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10h
 BEM do Graja
 / Clarice Lispector

     Rua José Vicente, 55 
 Graja

     Tel.: 2214-3027

13h
 BEM do Engenho Novo / Agripino Grieco

     Rua 24 de Maio, 1305 
 Engenho Novo

     Tel.: 3277-1402

15h
 BEM do Méier / Biblioteca Infantil Carlos Alberto (Bica)

     Rua Rio Grande do Sul, 83 A - Méier

     Tel,: 3822-0683

Dia 25 de março:

13h
 BEM de Paquetá / Joaquim Manoel de Macedo

     Rua Adelaide Alambari, 41 
 Paquetá

     Tel.: 3397-0388

Dia 3 de abril:

10h
 BEM de Santa Cruz / - Joaquim Nabuco

     Rua das Palmeiras Imperiais, s/n
 - Santa Cruz
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     Tel.: 3395-2444

Luciana Bessa é professora da Rede Municipal e colaboradora do Blog dos 
professores

     lucianabessa@rioeduca.net

     Blog do Professor

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Sexta-feira, 01/03/2013
<TÍTULO>
Página em Construção

Aguarde. Novidades em breve.

<COMENTÁRIOS>

Lilian Ferreira estou ansiosa pelas Dicas de Ciências!
Postado por 
Helena (by troia) GED 10ªCRE
 em 25/05/2013 11:30
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 15/03/2013
<TÍTULO>
Informativo Multirio - 15 de Março

<TAGS>
Tags: 
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multirio.
Cidade de Leitores
 faz uma viagem pelo impressionismo
Para avaliar de que forma a escola impressionista de pintura francesa, surgida 
em 1874, influenciou as demais artes, especialmente a partir de Monet e Renoir, 
Leila Richers conversa com Vítor Hugo Adler Pereira, professor de Teoria da 
Literatura da Faculdade de Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(Uerj) e ex-professor da Faculdade de Letras da Universidade de Nantes, na 
França. Na literatura, o impressionismo está presente em obras de escritores 
importantes, como o irlandês James Joyce, o francês Marcel Proust, o russo Anton
Tchekhov e o português Eça de Queirós.
A jornalista também entrevista Marcelo Mendonça, diretor executivo do Centro 
Cultural Banco do Brasil, que
trouxe 85 obras do acervo do Museu d
Orsey para realizar a exposição
Impressionismo: Paris e a Modernidade.
 O diretor executivo do CCBB faz ainda um panorama completo desse movimento 
artístico
nico.
Cidade de Leitores
 será exibido neste sábado (16),às 9h30, na
BandRio
 e no
canal 14 da NET
. Outra opçãoé assistir o mesmo programa no canal MultiRioSME em
[VÍDEO]
www.youtube.com/multiriosme
.

Mart
nália e Sérgio Santos são os convidados especiais em
Cantos do Rio
Joyce Moreno recebe no est
dio da gravadora Biscoito Fino, no Rio de Janeiro, os cantores Sérgio Santos e 
Mart
nália para uma conversa sobre suas trajetórias musicais e se saber um pouco a 
respeito da influência da cultura africana na cultural musical brasileira. O 
programa destaca a m
sica que se faz por aqui em todos os seus gêneros e ritmos, apresentando a obra 
de compositores e intérpretes a partir do mapa a cidade, conforme o bairro de 
referência do entrevistado.
Cantos do Rio
 tem ainda como característica promover encontros informais entre m
sicos, levando o espectador aonde a m
sica acontece: palcos, teatros, museus, morros, entre outros; e revelar talentos
da m
sica popular brasileira.
Cantos do Rio
 será apresentado nesta sexta-feira (15),às 16h e 20h, na Web Rádio
www.multirio.rj.gov.br/webradio
. 
A MultiRio não tem um perfil oficial no Facebook. Informações sobre a Empresa 
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você encontra no
Portal MultiRio
 e na nossa página no Twitter. Se você já faz parte desta rede social, seja um 
seguidor:
www.twitter.com/multirio
.

multirio
(3)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 20/03/2013
<TÍTULO>
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Objetivo: Escola 100%

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, escoladafamília, protagonismojuvenil, blogsdeescolas.

Traçar objetivos e trabalhar para atingi-los é rotina na educação, mas, na 
Escola Municipal Sérvulo de Lima, 100% é o mínimo desejável em todas as 
atividades. Confiram!

Notas entre zero e dez quase nunca medem o desenvolvimento global de um aluno. A
aquisição do conhecimento se dá na interação com seus pares e com toda a 
comunidade escolar. As notas obtidas em provas e testes são, apenas, mais um 
elemento da avaliação do desempenho dos alunos. 

Na E.M. Sérvulo de Lima, atingir 
100%
 não se refere só ao desempenho dos alunos, mas também às atitudes de cada um em
toda a Comunidade Escolar. Amor ao próximo, justiça, amizade, solidariedade, 
fraternidade serão sempre a tônica do nosso trabalho. Assim, buscamos a escola 
ideal, com identidade própria. 

O projeto político pedagógico da escola, intitulado 
Sérvulo de Lima: uma escola 100%
, prevê muito mais que rendimento máximo nas avaliações. Eles pretendem que toda
a comunidade escolar supere suas dificuldades e atinja o melhor de si mesmo.

[FOTO]

No projeto, implementado em 1998, 
esforços foram voltados para que todas as nossas crianças alcançassem o sucesso 
esperado. Sabemos das in
meras dificuldades. Alcançar os 
100%
 é quase uma utopia, entretanto nossos esforços estão voltados para esse 
objetivo.
, conforme registrado no blog da escola. 

O 
blog
 ainda não tem um ano, mas registra um pouco da história e das ações da equipe 
escolar, como a Maratona de Histórias, em busca de alunos 100% leitores.

[FOTO]

No mês de março, foi proposto aos alunos o desafio de homenagear em texto a 
mulher 100% na vida deles. A comissão julgadora teve bastante trabalho, mas não 
conseguiu apresentar apenas uma vencedora. As alunas Bruna Barbosa e Michelle 
Dantas homenagearam suas mães e tiveram seus textos publicados no blog.

Página 4480



RIOEDUCA 2
[FOTO]

[FOTO]

P
blicos também são os comentários dos alunos atendidos pela escola e a homenagem 
à professora Lygia Almada, diretora aposentada - exemplos de amor e dedicação ao
trabalho desenvolvido na escola. Eles se orgulham de buscar 
aprimorar nosso 
olhar
 para cada criança, aprendendo que cada uma é diferente e especial. Trabalhamos 
vivenciando os valores morais para atingir nossas metas com sucesso.

[FOTO]

Objetivos claros, dedicação, esforço, valores precisos e o olhar especial para 
cada aluno são o segredo do sucesso dessa escola. Siga o exemplo das alunas 
acima. Toda a escola aguarda seu comentário no 
blog
 e segue a busca para ser sempre 100% melhor.

Angela Freitas é Professora da Rede Municipal e

representante da 3
 CRE, no Portal Rioeduca.

E-mail: angela.freitas@rioeduca.net

twitter 
@angeladario

facebook 
Angela Regina de Freitas

RIOEDUCA/3
CRE

[FOTO]
tweet
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blogsdeescolas
(402)

3ªcre
(223)

protagonismojuvenil
(73)

escoladafamília
(22)

<COMENTÁRIOS>

SENSACIONAL!!! Desejar 100% sempre em seus objetivos. Parabéns comunidade 
escolar pelo lindo trabalho. Angela ótima escolha para postagem. bjão a todos
Postado por 
MONICA FONSECA
 em 20/03/2013 08:43

Parabéns a equipe pedagógica da E.M. Sérvulo de Lima que pensa realmente em um 
ensino de  qualidade do seu aluno.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 01/04/2013 21:10
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 21/03/2013
<TÍTULO>
Amar Também é Dizer NÃO!
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<TAGS>
Tags: 
família.

Dizer não aos filhos nem sempre é fácil. Os pais devem estar preparados para 
ouvir choros, reclamações, caras emburradas. Porém, mesmo com essas 
chantagens emocionais
, deve manter a postura e continuar firme. Dizer 
não
 faz parte da educação e é um dos tópicos considerados importantes para a 
criação dos filhos.

Dizer 
não
 ajuda a criança a descobrir os limites entre 
o 
certo
 e o 
errado
. Colocar regras e ensinar o filho que algumas coisas podem e outras não se 
torna fundamental para um bom desenvolvimento da identidade emocional da 
criança.

[FOTO]

Educar é impor limites, com amor, zelo e paciência
.

Além disso, receber um 
não
 ensina a criança a lidar com um novo sentimento, muito comum a ser enfrentado 
na vida adulta: a frustração. A criança que desenvolve a capacidade de lidar com
a negação e entende que tem limites definidos, conseguirá adentrar às outras 
fases do desenvolvimento sem sofrimento maior quando perceber que certas coisas 
não darão certo para ela. Conseguirá, assim, enfrentar melhor as dificuldades 
que surgirem na sua vida adolescente e adulta.

Tenha em mente que dizer 
sim
 todo o tempo pode transformar seu filho em uma criança mimada, sem limites do 
que é certo ou errado e que não medirá esforços para ter o que quer, quando e 
como quiser. O 
não
 ajudará seu filho a desenvolver uma visão mais sólida do que é o mundo na 
verdade.

Como tudo em excesso é ruim, uma boa dica é saber dosar: saber dizer 
não
, mas também ceder quando julgar não haver problemas. A hora de dizer 
não
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 é aquela em que a criança ultrapassa o limite do que é certo e entra no 
contexto do que é errado. A negociação pode ser feita numa fase mais avançada do
desenvolvimento para situações que permitam isto.

[FOTO]

É preciso ressaltar ainda que o mais importante na hora de dizer 
não
, é seguir com a posição até o fim. Negar e não cumprir a negativa é um 
comportamento que pode fazer com que a criança viva uma vida inteira tentando 
expandir estes limites. A melhor forma para acertar é estipular regras desde a 
criança pequena e ensinar a cumpri-las.

Manter esse padrão de aceitação de todos os desejos das crianças pode resultar 
em uma geração de pessoas egoístas, que são apenas receptores no mundo, que 
acreditam que seus desejos devem ser imediatamente atendidos ou até mesmo 
adivinhados. Por isso é importante que você ensine seus filhos a esperar e a 
receber um 
não
: crianças comportadas, adultos sensatos.

E lembre-se: dizer 
não
 nunca é uma tarefa fácil! Paciência e persistência são características que não 
podem faltar nesses momentos. 

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal

e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
tweet
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família
(2)

<COMENTÁRIOS>

Adorei , muito legal a abordagem do texto ! 
Postado por 
Marie Mariah
 em 21/03/2013 08:57

Concordo plenamente com a matéria. Se todos os pais praticassem esses 
ensinamentos,metade dos problemas que temos seriam resolvidos. Crianças precisam
ter limites e cabe aos pais ensinarem com paciência e pesistência. Parabéns!
Postado por 
Ana Val
 em 21/03/2013 16:05

Gostei muito! E acho que todo pai deveria ler...pois hoje em dia as crianças 
andam sem limites. Os pais com medo de perderem seus filhos e como forma de 
recompensá-los por passarem muito tempo longe (a maioria hoje em dia trabalha 
fora), procuram fazer todas as vontades das crianças.A palavra Não ficou fora do
vocabulário. Educar é saber dizer Não nas horas certas! Abraços
Postado por 
Valeria
 em 21/03/2013 16:30

Devemos educar nossos filhos, para que no futuro eles não sofram ao serem 
educados pelos outros...amar não é fazer tudo que eles querem, é dizer não nos 
momentos certos. Eduque seu filho para o mundo! Gostei muito!Beijos
Postado por 
Daniele 
 em 22/03/2013 11:49

Dizer NÃO é fundamental na educação das crianças, elas estão crescendo sem 
limites; cabe aos pais educá-las e fazê-las entender que nem sempre temos ou 
podemos fazer o que elas desejam.
  Ótima matéria! Parabéns!
              Sueli Rego
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Postado por 
Sueli Rego
 em 27/03/2013 14:16
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 21/03/2013
<TÍTULO>
Rio, o Lugar onde Eu Vivo!

<TAGS>
Tags: 
11ª  cre, projetos.

A import
ncia da aprendizagem de História e Geografia nos Anos Iniciais, dimensionadas 
entre
o local e o global, reside na possibilidade do aluno se perceber e se posicionar
como sujeito

dentro dos processos sociais.

Assim, conhecer o Rio de Janeiro é um meio de

valorizar a

história local dentro do contexto mundial, no que tange a construção

da nossa identidade.

O sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu
gesto a relação dialógica em que confirma como inquietação e curiosidade, como 
inconclusão em permanente movimento da História.

Paulo Freire

[FOTO]

Mural com as produções dos alunos.

A Escola Municipal Holanda valoriza esta temática e entende que
o ensino de História e Geografia nos Anos Iniciais devem promover a reflexão do 
aluno, além de motivá-los a conhecer a história do
mundo e do povo que fazem parte.
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[FOTO]

Exposição de maquetes.

E o Rio continua lindo...

Os alunos da Escola Holanda retornaram das férias empolgados com o início de um 
novo ano e, como primeira tarefa, conhecer melhor o Rio de Janeiro. A culmin
ncia foi na comemoração do aniversário da Cidade do Rio de Janeiro, com a 
exposição dos trabalhos das turmas e com os alunos cantaram o hino da cidade.
Professora Regina, Gestora dessa Unidade.

[FOTO]

Maquetes dos pontos turísticos da cidade.

Seguindo essa ótica, a aula de História possibilita a construção do saber 
histórico
através da relação interativa entre educador e educando, transformando essa 
prática em ato político, no sentido de transformação consciente do fazer
histórico. 

Nesse contexto, salienta-se a import
ncia do professor ser também um pesquisador e produtor do conhecimento e não 
apenas um mero executor de saberes já produzidos.

O que enfatiza a compreensão do 
sentir-se sujeito histórico
 e sua contribuição para a 
formação de um cidadão crítico
, ou seja, um cidadão pensante, capaz de analisar e de se posicionar diante das 
situações vividas em cada momento pela sociedade.

Parabéns a todos da equipe Holanda por promover a História Local atuando no 
resgate da autoestima de sua comunidade escolar como um todo. Afinal, ao
desnudar o seu passado histórico, tem-se um novo sentido à questão de 
pertencimento local para todos que fizeram parte desse projeto.

Ana Accioly é Professora da Rede Municipal

e Representante Rioeduca da 4
 Coordenadoria Regional de Educação

E-mail: anaaccioly@rioeduca.net

Twitter: @Ana_Accioly

[FOTO]
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projetos
(334)

11ª  cre
(1)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todos os profissionais da Escola Holanda comprometidos com uma 
educação de qualidade.
Postado por 
Regina Helena Guimarães Amarante
 em 21/03/2013 09:56

Parabéns Regina e toda equipe da E.M.Holanda por desenvolverem sempre um 
trabalho de qualidade.
Postado por 
Cláudia Guedes
 em 21/03/2013 14:36

Lindos trabalhos!Parabéns à direção e à toda equipe. 
Stella - E/SUBE/11ªCRE/GED
Postado por 
Stella Reis
 em 21/03/2013 16:38
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Parabéns para essa equipe linda e comprometida.Muito orgulhosa de vocês.Um bj 
grande.Tania Bendas
Postado por 
Tania Bendas
 em 21/03/2013 17:47

Excelente trabalho desenvolvido pelos alunos e profissionais da Escola Municipal
Holanda. Nosso Rio merece este carinho!
Postado por 
Helena(bytroia)
 em 25/03/2013 22:17
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 27/03/2013
<TÍTULO>
Todo o Cuidado É Pouco! 

<TAGS>
Tags: 
protagonismoinfantil.

Navegar é o termo mais comum que ouvimos nas 
ltimas décadas. Quando o usamos, porém, não percebemos o sentido denotativo da 
palavra, da ação de trafegar nos leitos hídricos do nosso planeta, e, sim, em 
acessar pela rede mundial de computadores, a Internet.

A internet tem se mostrado um veículo cada vez mais indispensável em nossos 
dias, trazendo-nos benefícios na comunicação, conciliando tempo e espaço.

[FOTO]

A internet tem se tornado uma real atração para os jovens, desde a tenra idade. 
Por isso, merece maior atenção e vigil
ncia dos adultos.

É redundante afirmar que a internet tem inserido, no meio virtual, um maior 
contingente de pessoas em diversas partes do mundo, ultrapassando fronteiras e 
alcançando um p
blico de diferentes faixas etárias. Neste caso, o texto abordará a import
ncia do acompanhamento dos pais a seus filhos na rede.

Como no mundo real, o mundo virtual está repleto de pessoas bem e mal 
intencionadas, podendo, inclusive, tornar a vida de qualquer pessoa um pesadelo,
principalmente os mais jovens que, sem experiência ou acompanhamento pontual, 
podem ser alvo de situações perigosas.

Temos diversos casos de sequestros ou sedução de jovens que, por seu 
temperamento ativo e curiosidade, não pensam nos riscos de conversarem com um 
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desconhecido numa sala de bate-papo ou num mensageiro virtual (MSN, SKYPE, 
Yahoo, Google Talk etc.).

Já acompanhamos pelos noticiários histórias de adolescentes e crianças que 
desaparecem após interagirem através desses recursos, caindo em verdadeiras 
armadilhas. Há perigos como a pedofilia, entre outros, os quais podem trazer 
sérias consequências e prejuízos.

Pois bem, a melhor maneira de se extirpar os riscos é a orientação, 
principalmente dos pais e responsáveis destes jovens. 
 escola cabe, como instituição de ensino, auxiliar no domínio de técnicas 
básicas de informática e apresentar o computador como veículo de facilitação da 
aprendizagem, inserir o aluno em um novo espaço, o sociocultural, além de 
transmitir os cuidados e conscientização do seu bom uso no espaço virtual.

[FOTO]

[FOTO]

Alunos do Ginásio Experimental de Novas Tecnologias Educacionais, o 
GENTE
.

Os pais, por sua vez, como agentes primordiais na educação dos filhos, devem 
acompanhar e auxiliar maximamente a conscientização, conversando sempre e 
estando de 
olho
 nos sites e pessoas que estão entre as amizades do jovem.

[FOTO]

Em casa, o acompanhamento dos pais é de suma import
ncia tanto na hora de estudar quanto na hora de interagir com os amigos 
virtuais.

Parece, às vezes, que podemos ser duros ou intransigentes em alguns casos. Mas 
os nossos pequenos não têm maturidade ainda para discernir totalmente o bem do 
mal. É importante termos atitudes mais firmes, pois sabemos que o que fizermos 
será para o seu bem; ele também entenderá. Nossas crianças e adolescentes 
merecem essa atenção. Acompanhar, sim. Proibir, não!

Pense: Nossos jovens são nossas riquezas imensuráveis, nossa vida e nosso 
futuro!

Vilma Barbareto

Professora da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro

Colaboradora do Rioeduca.net

E-mail: vilmabarbareto@rioeduca.net
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Twitter: @VilmaBarbareto

[FOTO]
tweet

 src="http://platform.twitter.com/widgets.js">

protagonismoinfantil
(1)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pela matéria! Os perigos que envolvem a nevegação na internet para os 
nossos jovens são enormes. Precisamos estar atentos e orientá-los sobre como 
proceder neste ambiente virtual.
Postado por 
Patrícia Fernandes
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 em 27/03/2013 11:13
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 21/03/2013
<TÍTULO>
Acolhendo as Diferenças e Respeitando a Diversidade

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, edi, blogdeescolas.

Em seu Projeto Pedagógico Anual, o EDI Ludmila Máximo desenvolverá o tema 
Acolhendo as diferenças e respeitando a diversidade, com a Turma da Mônica fica 
bom em qualquer idade
. O objetivo é construir uma imagem positiva da criança e promover o respeito às
diferenças através das histórias dos personagens da Turma da Mônica.

O Espaço de Desenvolvimento Infantil (EDI) Ludmila Máximo Moreira Cardoso é uma 
das unidades da 9
 Coordenadoria Regional de Educação e atende a 150 crianças com idade entre 6 
meses e 5 anos e 11 meses. Tem como objetivo promover o cuidado e a educação de 
qualidade, num processo educacional sólido que contribua qualitativamente para a
formação de hábitos, entendendo a criança como um ser humano integral, 
protagonista da sua própria história, que aprende a ser sujeito de direitos e 
deveres para se tornar um cidadão crítico, criativo e consciente de seu papel na
transformação da sociedade.

[FOTO]

No 
B
log da Unidade
, podemos acompanhar a trajetória deste projeto que já vem mostrando resultados.

[FOTO]

Acreditamos que cada criança é capaz de desenvolver-se integralmente na medida 
em que se sente acolhida, querida, que se conhece e reconhece o outro, nas 
trocas e experiências. O trabalho na Educação Infantil tem como prioridade 
partir do interesse das crianças, contando com a ludicidade e a criatividade dos
envolvidos. Assim, transitaremos pelo respeito às diferenças com a parceria dos 
personagens da Turma da Mônica.

[FOTO]
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[FOTO]

Durante o acolhimento, exploramos os espaços externos do EDI Ludmila. Para 
brincar, socializar e tranquilizar nossas crianças, nada melhor do que o contato
com a natureza em atividades no quintal. No pátio ou no parque, com brinquedos 
ou com brincadeiras, quando estamos ao ar livre fica mais divertido aprender!

[FOTO]

As crianças na creche têm a experiência de viver cotidianamente em uma 
coletividade de meninos e meninas de idades diversas. Desde muito cedo, os bebês
procuram as outras crianças com olhares, esboçando sorrisos e sons, tentando 
tocar o colega com o corpo. A ação pedagógica na turma de bebês deve favorecer o
encontro entre eles em diferentes espaços e momentos do dia.

Maria Carmen Barbosa

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Para ampliar o trabalho de respeito às diferenças, o coelho Sansão nos trouxe as
d
vidas de um coelho curioso, que diz: 
Menina Bonita do Laço de fita, como você faz para ser tão pretinha?
.

Conversar com as crianças sobre a diversidade étnica do povo brasileiro e 
mostrar referenciais de origem negra são tarefas de um espaço de desenvolvimento
infantil que respeita as diferenças. A partir da curiosidade do coelho, 
abordaremos este assunto com nossas crianças. Assim, iremos conhecer o resultado
da união de diferentes raças e mistura de cores.

A EI-41 recontou a história da 
Menina Bonita do Laço de Fita
 de uma forma bem diferente: eles criaram o 
panô
, maneira usada na África para encantar as crianças.

[FOTO]
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[FOTO]

Parabéns a toda equipe do EDI Ludmila Máximo Moreira Cardoso pelo excelente 
trabalho que vem desenvolvendo e pela parceria na divulgação de suas atividades.

[FOTO]

Conheça estas e outras atividades do EDI Ludmila acessando o 
Blog da Unidade
.

Prof
 Márcia Cristina Alves Representante da 9
 CRE:

E-mail: 
marciacerqueira@rioeduca.net

Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

blogdeescolas
(54)

edi
(36)

<COMENTÁRIOS>

Show de bola o Projeto, adorei mesmo a iniciativa!!! abraços.
Fabio
Postado por 
Sine Curitiba
 em 21/03/2013 14:29

Parabéns ao EDI Ludmila Máximo e toda sua equipe pelo belo PPP. A beleza do 
trabalho de vocês pode ser vista aqui no Rioeduca que sempre nos enche de 
educação e cultura.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 22/03/2013 20:27
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 01/04/2013
<TÍTULO>
Ginásio Experimental de Artes Visuais

<TAGS>
Tags: 
1ªcre.

O Ginásio Experimental de Artes Visuais Vicente Licínio Cardoso (GEA) está 
localizado na rua Edgard Gordilho, Zona Portuária do Rio de Janeiro e atende 
cerca de 350 alunos dos 7
, 8
 e 9
 anos. O primeiro Ginásio de Artes Visuais da rede deixou de ser sonho para se 
transformar em realidade em fevereiro deste ano.

O GEA é vocacionada para as Artes Visuais, mas segue o mesmo currículo dos 
outros Ginásios Cariocas da rede. Os alunos também participam de disciplinas 
como Projeto de Vida e Protagonismo Juvenil. Veja a estrutura do Ginásio 
Experimental Carioca.
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[FOTO]

Os Ateliês

As salas de aula deram lugar a ateliês, que são oferecidos aos alunos devido ao 
caráter vocacional do Ginásio. São, ao todo, nove ateliês, atendendo a grupos de
quinze alunos de diferentes turmas e anos de escolaridade. Deste modo, é 
possível criar integração e espírito de equipe entre todos os estudantes do 
ginásio.

[FOTO]

Produção dos alunos sobre Projeto de Vida e 
Protagonismo Juvenil.

Logo na primeira semana de aula, os professores apresentaram trabalhos e 
propostas dos ateliês. Ao final das apresentações, os alunos preencheram fichas 
com os ateliês preferidos e foram divididos em grupos. Durante a semana, cada 
aluno participa de seis aulas de artes. Assista ao vídeo dos alunos e confira a 
excelência do trabalho realizado no GEA:
[VÍDEO]

Com o objetivo de enriquecer ainda mais as produções realizadas, os professores 
utilizam as aulas do GEA disponíveis na 
Educopédia
. Com este recurso, é possível que todos trabalhem as Artes de forma 
transdisciplinar.

Como os ateliês são semestrais, os alunos escolhem se querem permanecer ou mudar
de ateliê no semestre seguinte.

A equipe do GEA, liderada pelos diretores Niverton e Lucimara e pela 
coordenadora Inês, acredita que os alunos têm ensino de excelência e são muito 
felizes por vivenciarem experiências tão criativas e significativas.

Clique na imagem abaixo e conheça melhor as ações do 

Ginásio Experimental de Artes Visuais Vicente Licínio Cardoso.

[FOTO]

Saiba mais clicando nos links abaixo:

Ginásio Experimental Carioca

Ginásio Experimental do Samba

Ginásio Experimental Olímpico
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* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com
 o representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe
. *

Professora Rute Albanita

Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter:
 @Rute_Albanita

[FOTO]

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

O GEA é mesmo um espetáculo! Estou impressionada! parabéns e sucesso a todos!
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Postado por 
Elisete
 em 01/04/2013 08:07

Muito bom! Parabéns a todos!
Rute Albanita, minha linda, gostaria apenas de saber a quatas andam a questão da
disciplina por lá.

Abreijos,
Noronha.
Postado por 
Jorge Noronha
 em 01/04/2013 08:42

O GEA é a expressão da vida que, associada ao processo de criação, transforma-se
na capacidade de exercer plenamente a condição de ser humano. Parabéns a todos 
que pariticpam deste projeto inovador!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 01/04/2013 09:34

O GEA são um sucesso! Aprendizado aliado a atividades lúdicas que cativam o 
aluno. O 
cativar
 é o principio de qualquer aprendizado!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 01/04/2013 17:17

Muito bom fazer parte da equipe GEA! A proposta dos ginásios aliada às Artes 
deixou os alunos e professores bastante motivados. Esperamos colher muitos 
frutos deste trabalho durante o ano letivo.
Postado por 
Ines Resende
 em 01/04/2013 22:52

Muito boa a ideia, parabéns!!!
Postado por 
Jorge Claudio
 em 03/04/2013 07:57

O GEA vem se transformando a cada dia. Os alunos que resistiam ao horário 
integral, agora já ficam menos ansiosos para a saída. São mais participativos. 
Enfim, a escola está a cada dia mais humanizada. Perfil contente! :-)
Sejam todos bem-vindos para conhecer nosso Ginásio!

Postado por 
Lindomar Araujo
 em 05/04/2013 22:13

Sucesso à equipe de Direção, ao corpo docente e aos meus filhotinhos que agora 
devem estar 
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pintando o 7
 com toda a propriedade!
Postado por 
Hadriane Albertos
 em 07/04/2013 22:41
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 08/04/2013
<TÍTULO>
Resultado - Concorra ao Novo Livro de Andrea Ramal

O Portal Rioeduca irá sortear dez exemplares autografados do 

Novo Livro da Escritora Andrea Ramal, 

sendo cinco para nossos educadores e cinco para os familiares de nossos alunos. 

Quem pode participar e como:

I. Na categoria educadores, poderão concorrer professores e AACs 
regentes
 da 
SME/RJ
 e na categoria família, poderão concorrer pais, mães, tutores etc de alunos(as)
da 
SME/RJ
.

II.
Para concorrer, é necessário o preenchimento de um formulário, com dados 
pessoais, da unidade escolar.

III. Além desses dados, os concorrentes deverão completar a frase; 
Para ajudar meu filho/ aluno a ser um adulto bem sucedido eu...

IV. O
preenchimento do formulário deverá ser feito até as 23 horas do dia 4 de abril e
gerará um n
mero que servirá para o sorteio que ocorrerá no dia 05 de abril, ao meio-dia, 
através de um programa de sorteio veiculado pela web.

Sorteio do Livro

Professores:

Rovana Bandeira da Silva

Ana Lucia Rodrigues Portella
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Andrea Calonio de Castro

Lilian Machado de Oliveira

Fabíola Monteiro Vazes

Alessandra Regina de Oliveira

Família:

Sueli Escolacia da Silva

Valeria Maria Oliveira Santos

Chirley Francelino de Oliveira Soares

     Leandra Raposo da Rocha

     Mônica de Lima Noronha

Sobre o livro:

Sinopse

Trecho do Livro em PDF

[FOTO]

Sobre a Autora:

Andrea Ramal é Doutora em

Educação

pela PUC-Rio.

Atua como comentarista

sobre o tema na Rede Globo,

no Telejornal Bom Dia Rio.
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[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Vamos todos participar! Este livro dá dicas imperdíveis para todos. Serve até 
como ajudante e conselheiro para nossos amigos, pais de alunos e etc. Muito bom 
mesmo!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 22/03/2013 20:34
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 27/03/2013
<TÍTULO>
Benefícios dos Alimentos Orgânicos

<TAGS>
Tags: 
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saúde.

Alimentos org
nicos estão por toda parte. Além de mais saborosos que os convencionais, são 
livres de agrotóxicos, antibióticos e hormônios, que se forem consumidos em 
excesso serão prejudiciais à sa
de.

Alimentos org
nicos estão aos poucos ganhando popularidade. Seja numa feira livre, mercado, 
sacolão e até mesmo em reportagens, muito se vê e escuta falar sobre esse tipo 
de alimento.

Mas você sabe realmente o que são Alimentos Org
nicos e quais seus benefícios?

[FOTO]

Quando precisamos comprar frutas, verduras ou legumes, geralmente optamos por 
levar aqueles que são maiores, bonitos e com cores bem vivas. Porém esta 
apresentação
 pode ser consequência da utilização de agrotóxicos, que são aplicados nas 
plantações para combater pragas que com o passar dos anos acabam ficando cada 
vez mais resistentes.

Atualmente, o Brasil é um dos países que mais utilizam agrotóxicos em suas 
lavouras. O consumo de alimentos com índices de agrotóxicos acima do limite 
permitido provoca intoxicação, diarreia, vômito entre outras doenças. Além do 
fato desse produto químico trazer ao ambiente impactos seríssimos, como a 
contaminação da água, terra e ar, além da fauna e da flora.

[VÍDEO]
[VÍDEO]

De acordo com Wanderlei Antonio Pignati, médico e professor da Universidade 
Federal do Mato Grosso (UFMT), em entrevista exclusiva à página do Movimento Sem
Terra (MST): 
Os impactos negativos são no trabalhador, que aplica diretamente, na sua 
família, que mora dentro das plantações de soja, na periferia da cidade, porque 
a pulverização é quase em cima das casas. Tem também o impacto no ambiente, com 
a contaminação por agrotóxicos das águas
.
http://terradedireitos.org.br/biblioteca/agrotoxico-e-problema-de-saude-publica/

Normalmente é mais comum encontrarmos alimentos org
nicos de origem vegetal, mas também podemos consumir carnes e ovos dessa mesma 
origem. Isso porque os animais são criados sem a utilização de hormônios e a 
reprodução ocorre de maneira natural e não em laboratório.

[FOTO]

Fonte da imagem: 
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http://www.ideiasdeartista.com/2012/04/alimentos-organicos-patricia-barudi.html

Alimentos org
nicos das mais diversas origens.

Dê preferência aos alimentos org
nicos:

o sistema de cultivo é sustentável, não agredindo o meio ambiente;

alimentos mais saborosos, saudáveis e nutritivos;

sua produção valoriza a responsabilidade social, por oferecer menos riscos de 
exposição aos trabalhadores e suas famílias.

Lembre-se: 
Você é o que você come
!

     Uma boa alimentação é a base da nossa sa
de!

Taís Ferraz Duarte é Professora da Rede Municipal

     e colaboradora do Portal Rioeduca

     E-mail
: 
taisduarte@rioeduca.net

     .

[FOTO]
tweet
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saúde
(45)

<COMENTÁRIOS>

A única desvantagem é que são mais caros do que os convencionais, pois são 
produzidos em menor escala e os custos de produção também são maiores. É uma 
pena que a maior parte da população ainda não não possa se beneficiar destes 
alimentos.  Parabéns pela matéria! 

Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 27/03/2013 11:18
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 25/03/2013
<TÍTULO>
Mudar para Transformar!

<TAGS>
Tags: 
6ªcre.

A Escola Municipal Thomas Jefferson está sob nova direção, que chega com todo 
gás para conduzir os alunos e professores rumo ao sucesso. Vamos conhecer um 
pouco deste trio gestor, suas expectativas e suas metas para o ano de 2013.

O que é mudança para você? Mudar algo de lugar? Trocar a cor dos cabelos? Mudar 
de casa? Trocar de carro? Mudar ou trocar de carreira... Pois é! Tudo isso é uma
forma de mudança, mas a mudança de que falo aqui é a que transformar.

Mudar para transformar! Mudança de hábitos, aqueles que achamos que é muito 
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difícil, que já faz parte da gente. Inovar, crescer, sair do lugar comum, 
explorar novos caminhos, construir outras possibilidades de interação e 
engajamento, modificar a mesmice, acabar com o marasmo, bagunçar para 
simplificar.

Mudança de atitude com você e com o mundo, essa sim faz uma transformação! Isso 
implica em ter coragem de recomeçar, em ter coragem de apontar erros e passar a,
limpo a vida para tentar acertar.

Mudar é preciso! E para que a mudança aconteça e não seja apenas uma intenção, é
preciso traçar uma trajetória, planejar e criar soluções. Afinal, é preciso 
confrontar o planejamento com o real para que o sonho se torne realidade.

[VÍDEO]

Nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos!

É Tempo de Mudança na Escola Municipal Thomas Jefferson

O vídeo a que assistimos reflete o espírito de mudança e transformação dos novos
gestores da 
Escola Municipal Thomas Jefferson

, localizada em Acari. 
Felipe Ribeiro

 (Diretor Geral), 
Eloá Mendes

 (Diretora Adjunta) e 
Alessandra Oliveira

 (Coordenadora Pedagógica) formam o trio gestor desta escola, que necessita de 
muitas mudanças para tirar de si o fantasma da impossibilidade.

A missão destes gestores não é nada fácil! Mas, apesar disso, já é possível ver 
as mudanças acontecendo no espaço escolar e na atitude dos profissionais. Isso 
porque esta equipe apresenta características que estão influenciando de forma 
direta e positiva os alunos, professores, funcionários e responsáveis.

Como representante do Rioeduca, fui visitar a escola para conversar com essa 
equipe e conhecer um pouco melhor o trabalho deles. Antes da entrevista 
propriamente dita, conversamos informalmente e pude perceber entre eles várias 
características de uma equipe de sucesso. Dentre elas, destaco a confiança, o 
respeito m
tuo e a liderança compartilhada.

Durante a entrevista, os gestores falaram da sua estreia na nova função, da 
rotina de trabalho, dos desafios que irão enfrentar, dos seus sonhos e alegrias 
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da profissão. Vamos conferir a entrevista?

[FOTO]

Rioeduca 6
 CRE
: Quanto tempo você tem de magistério?

Felipe Ribeiro
: 
Na prefeitura eu tenho cinco anos e fiquei quase dois anos em escola particular.

Eloá Mendes
: 
Eu tenho 23 anos de magistério.

Alessandra Oliveira
: 
Eu tenho 18 anos.

Rioeduca 6
 CRE
: Qual é a sua formação acadêmica?

Felipe Ribeiro
: 
Eu sou graduado em Pedagogia, especi

alista em Docência do Ensino Superior e mestre em Educação pela UNIRIO.

Eloá Mendes
: Sou professora de Língua Portuguesa e Espanhol. Acabei agora a pós graduação 
em Neurociência Aplicada à Aprendizagem pela UFRJ.

Alessandra Oliveira
: Eu fiz Pedagogia pela UFF e Psicopedagogia pela Estácio.

[FOTO]

Rioeduca 6
 CRE
: Como surgiu a oportunidade de assumir um cargo de direção escolar?

Felipe Ribeiro
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: Quem me conhece, sabe que eu cheguei à escola querendo ser diretor. Eu fiz o 
curso de gestão da SME já com a intenção de assumir esta função. Surgiu a 
oportunidade de eu ser diretor adjunto em uma escola em São Conrado, porque eu 
estava morando próximo. Quando eu tive a oportunidade de voltar para a 6
 CRE, eu não pensei duas vezes e resolvi tentar.

Rioeduca 6
 CRE
: Quando soube que havia passado pela banca, qual foi a sua reação diante do 
desafio que iria enfrentar?

Felipe Ribeiro
: 
Desde o primeiro momento em que eu decidi me inscrever, comecei a fazer algumas 
pesquisas sobre a escola, pegar algumas referências. Eu tinha uma visão ao me 
inscrever, mas no primeiro dia em que pisei na escola com a Eloá, para ser 
apresentado ao grupo, o que eu pensava foi totalmente desconstruído, por não 
saber ainda de que forma a gente ia conseguir alcançar as pessoas. Deu bastante 
medo! Aquele medo de professor que chega em uma escola nova e não conhece 
ninguém. Foi bastante assustador, mas eu sou movido a desafios!

[FOTO]

Rioeduca 6
 CRE
: Como foi o sei primeiro contato com os responsáveis?

Felipe Ribeiro
: 
Esse ponto era o que mais preocupava a gente. Como iríamos estabelecer essa 
relação de parceria com eles? No primeiro dia letivo, nós convocamos todos os 
responsáveis para uma apresentação, pois eles saíram de férias com uma situação 
em que eles não estavam bem e voltaram em uma outra realidade. Isso causou um 
burburinho entre os pais dos alunos. Eles lotaram o auditório! Vieram com aquela
vontade de saber quem éramos nós, que chegamos aqui e passamos a gerir a escola 
do filho deles. O desafio é grande, mas a presença dos responsáveis em massa nos
deixou bastante tranquilos.
Rioeduca 6
 CRE

: Qual é a maior dificuldade na realização do seu trabalho?

Felipe Ribeiro
: 
Nesse momento, é a grande demanda de trabalho. É praticamente tudo ao mesmo 
tempo! Coisas que eu sei e coisas que eu preciso aprender. Isso tudo pra mim é 
novo! Eu estou conversando com o oficineiro já pensando na dentista que vai 
chegar. A dificuldade existe, mas aos poucos a gente vai tomando pé de tudo e 
conseguindo fazer o trabalho render.
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[FOTO]
Rioeduca 6
 CRE

: Como você define a sua equipe?

Felipe Ribeiro
:
 Pensando no tema do projeto da escola, a minha equipe sou eu, como eu sou elas.
Isso porque nós estamos fazendo um trabalho buscando a unidade. Pensando a 
unidade escolar em que todos sejam um, buscando os mesmos objetivos, cada um no 
seu segmento.
Rioeduca 6
 CRE

: Qual é o seu ponto forte para a melhora da qualidade da educação?

Felipe Ribeiro
: 
É difícil a gente chegar numa escola nova com várias necessidades e ter um 
nico ponto. Eu acho que a palavra para essa situação, para a Escola Municipal 
Thomas Jefferson, é transformação. E uma transformação que passa pela sala de 
aula e pela vida de todos que fazem parte desta instituição. É transformando 
esse espaço, que a gente vai poder oportunizar momentos de transformação para 
eles e para a vida deles. Assim poderão ter uma perspectiva de vida ao sair da 
escola.

Eloá Mendes
: Enquanto direção, proporcionar aos alunos um ambiente facilitador da 
aprendizagem desde a sala de aula arrumada até as regras de convivência. É muito
importante mostrar aos alunos o quanto eles são especiais!

Alessandra Oliveira
: 
O professor não está dentro da escola só para ensinar a ler e a escrever. Ele é 
também um grande transformador social. Procuro estar sempre junto dos 
professores nos momentos de planejamento para ajudar nessa articulação.

[FOTO]

Rioeduca 6
 CRE
: Se você não fosse professor (a) seria....

Felipe Ribeiro
: 
Eu não me vejo fazendo outra coisa. Mas se eu não estivesse aqui, acho que ainda

Página 4508



RIOEDUCA 2
estaria no Mc Donalds. Eu fiz o concurso trabalhando lá. Saí de manhã, o gerente
não me deu folga, fiz a prova e voltei para o trabalho.

Eloá Mendes
: Eu seria psicóloga.

Alessandra Oliveira
: Professora. Não me vejo em outra profissão. Desde criança eu sempre quis ser 
professora.
Rioeduca 6
 CRE

: Qual palavra define você?

Felipe Ribeiro
: 
Determinação.
Eloá Mendes

: 
Persistência.

Alessandra Oliveira
: 
Organização.

[FOTO]

Rioeduca 6
 CRE
: O que você acha que ainda pode ser melhorado em você?

Felipe Ribeiro
: Sou muito agitado! Preciso aprender a ser mais tranquilo diante das situações.
Eloá Mendes

: 
Sou muito preocupada, perfeccionista ao extremo.

Alessandra Oliveira
: 
Preciso trabalhar a minha memória.

[FOTO]

Rioeduca 6
 CRE
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: 
Indique um filme que você assistiu e que deixou boas lembranças.

Felipe Ribeiro
: 
Escola da Vida
.

Eloá Mendes
: 
Foi um filme de dois meninos. Um deles tinha uma deficiência física e o outro 
intelectual. Eles se ajudavam por conta disso. Ele passa uma linda mensagem, mas
eu não lembro o nome do filme.

Alessandra Oliveira
:
Prova de Amor
.
Rioeduca 6
 CRE

: Deixe uma mensagem para os leitores.

Felipe Ribeiro
: Tudo o que a gente sonha, deseja é possível de ser alcançado através do 
trabalho, dedicação, organização e respeito. Essa é a receita do sucesso! É isso
que a gente deseja para a nossa escola.

Eloá Mendes
: 
Sem saber que era impossível, ele foi lá e fez! Foi meu filho que me falou essa 
frase e ela me marcou muito.

Alessandra Oliveira
: 
Acreditar no potencial do outro, trabalhar em equipe, ter compromisso e 
dedicação com o aluno e o professor é a nossa meta.

[FOTO]

O Rioeduca deseja muito sucesso em 2013, 2014, 2015... para os gestores, 
professores, alunos e funcionários da Escola Municipal Thomas Jefferson!

Você gostou desta entrevista? Indique um professor, aluno, funcionário ou 
responsável que esteja realizando um trabalho de destaque na sua escola para ser
entrevistado pelo Portal Rioeduca. Aproveite este espaço para divulgar o 
trabalho de sua escola.

Professora Patrícia Fernandes 
 Representante do Rioeduca 6
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CRE

     Twitter: @PatriciaGed

     Facebbok: Patrícia Fernandes

     E-mail: pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

6ªcre
(247)

<COMENTÁRIOS>

Um gestor líder além de desenvolver as relações interpessoais na escola, investe
principalmente na completa satisfação dos atores envolvidos. Felipe Ribeiro está
no caminho certo e logo teremos mais bons exemplos de sua administração. 
Parabéns!
Postado por 
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Emyli
 em 25/03/2013 08:48

Sempre falo e repito: A escola é o perfil construído pelo gestor!!! E a Escola 
Municipal Thomas Jefferson merece uma equipe que sabe e quer transformar  !!! 
Parabéns para esta Gestão INOVADORA - CONSCIENTE - PREOCUPADA !!!! 
 Quem acredita sempre alcança !!!
Postado por 
Simone Soares
 em 25/03/2013 11:30

Que a nova direção desenvolva belos projetos. Muita sabedoria a todos da equipe 
escolar. Gostar do que se faz é um grande passo para o sucesso. 
Postado por 
Helena(bytroia)
 em 25/03/2013 21:59

Dedicação, preocupação com o bem estar, interação e inovação devem estar sempre 
presente nas ações do gestor. Seguindo essa linha, certamente vocês darão muito 
certo. Felicidades nesse novo caminhar com a Thomas Jefferson.
Postado por 
Catia Cristina
 em 25/03/2013 22:19

Parabéns a escola pelo belo trabalho realizado.
Parabéns a Patricia Fernandes, a matéria e as fotos estão lindas!!!
Postado por 
Christiane Penha
 em 11/04/2013 19:53
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 21/03/2013
<TÍTULO>
CIRCULAR nº 32

<TAGS>
Tags: 
educaçãoinfantil, circular.

No dia 23 de março ocorrerá a primeira Reunião de Responsáveis do ano.

Segue, abaixo, o 
link 
da Circular E/SUBE n
 32, que faz referência à Escola de Pais. 

O planejamento sugerido para esta primeira reunião do ano foi encaminhado por 
e-mail para todas as instituições e para as GEDs.
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Clique na imagem para abrir a Circular.

[FOTO]

[FOTO]
tweet

educaçãoinfantil
(100)

circular
(1)

<COMENTÁRIOS>

Estas reuniões têm sido importantes para estarmos em constante acompanhamento do
que ocorre  na escola do nosso filho e com ele.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 18/08/2013 14:09
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 25/03/2013
<TÍTULO>
News

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 26/03/2013
<TÍTULO>
O Encanto desta Cidade É Meu ( (Post transf. blog Professor)

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, concursos, entrevistas.
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O concurso 
O Encanto desta Cidade É Meu
 estimulou nossos alunos a escreverem textos demonstrando admiração pelo Rio de 
Janeiro, cidade maravilhosa.

O pequeno Robert Vasconcelos dos Santos tem apenas nove anos e cursa o 4
 ano do Ensino Fundamental na Escola Municipal Capistrano de Abreu no Jardim Bot
nico.

Robert participou do concurso 
O Encanto desta Cidade É Meu
 e foi vencedor na categoria aluno de oito anos a nove anos e onze meses. 

A professora Renata Carvalho, representante do portal Rioeduca na 2
CRE, foi à escola conversar com o Robert, sua família, professora e direção da 
unidade escolar. Vejamos a entrevista que o aluno concedeu ao portal Rioeduca.

[FOTO]

Rioeduca:
 Como ficou sabendo do concurso 
O Encanto desta Cidade é Meu
?

Robert:
 Porque a professora falou.

Rioeduca:
 Por que se interessou em participar do concurso? Quem incentivou?

Robert:
A professora foi quem incentivou.

[FOTO]

Rioeduca:
 No que pensou quando escreveu o texto sobre o Rio de Janeiro?

Robert:
 Estava pensando em como fazer uma m
sica, depois decidi fazer uma poesia. Pensei que a cidade tem muitos lugares 
interessantes e bonitos não só para quem mora aqui, mas também para os turistas.

Rioeduca:
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 Você gosta de ler? Que tipo de leitura? Gosta de escrever?

Robert:
Sim. Gosto de ler livros infantis com figuras. Gosto de escrever também.

Rioeduca:
 O que faz para se divertir?

Robert:
Gosto de jogar futebol e brincar com meus primos.

Rioeduca:
 O que mais lhe agrada na escola?

Robert:
 Eu gosto muito do recreio e de escrever textos.

Rioeduca:
 Como se sentiu ao saber que seu texto foi vencedor na categoria alunos?

Robert:
Fiquei feliz e me senti bem, vi que fui bem no texto. Na escola ganhei 
presentes, medalha, tirei fotos, dei entrevista e meu pai veio à escola.

Rioeduca:
 E a família, como se sentiu? 

Robert:
Minha mãe, meu pai e minha avó me acham pequeno para fazer um texto tão bom. 
Minha avó até chorou quando meu pai leu o texto. Todos ficaram felizes.

[FOTO]

Rioeduca:
 Deixe uma mensagem para a cidade pelos seus 448 anos.

Robert:
Parabéns ao Rio de Janeiro pelos 448 anos. Muitas felicidades.

A professora Mariana Lousada, regente da turma 1.401, foi a grande incentivadora
da participação de Robert no concurso. Ela nos conta um pouco sobre o desempenho
do aluno na escola.
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O aluno Robert Vasconcelos dos Santos é um menino muito educado e tranquilo. É 
amigo de todos e gosta de ajudar os colegas.

Realiza suas atividades com facilidade e autonomia, geralmente as conclui 
rapidamente.

Robert está há quatro anos na E.M. Capistrano de Abreu e todas as professoras 
anteriores concordam que ele sempre demonstrou interesse em aprender, prestar 
atenção e fazer as tarefas.

Fico feliz, na verdade todas nós, que seu texto tenha sido escolhido! No dia em 
que a atividade foi realizada, o Robert manteve-se muito concentrado e quando me
mostrou sua produção fiquei maravilhada com tanta criatividade e sensibilidade 
para expressar seu carinho à nossa cidade

.

     Parabéns! Curta esse momento tão legal 
que visa reconhecer e valorizar grandes trabalhos.

Professora Mariana Lousada

[FOTO]

A notícia que o texto de Robert venceu o concurso foi motivo de alegria e 
comemoração. O aluno foi homenageado pela direção e seus colegas. Além disto, o 
texto escrito por Robert foi exposto na entrada da escola. Clique 
aqui
 para ler o texto.

[FOTO]

Parabéns ao Robert, sua família e à equipe da E.M. Capistrano de Abreu!

Conheça o trabalho da E.M. Capistrano de Abreu visitando seu blog

https://emcapistranodeabreu.wordpress.com/

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Renata Carvalho 
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 Professora da Rede e representante da 2
CRE, no portal Rioeduca

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet

2ªcre
(192)

entrevistas
(28)

concursos
(16)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns ao aluno Robert, a sua família, a professora Mariana e toda equipe da 
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E.M. Capistrano de Abreu. Que você continue sempre trilhando o caminho do 
sucesso! Parabéns Renata pela entrevista.
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 26/03/2013 13:49

Parabéns! Robert Vasconcelos dos Santos da Escola Municipal Capistrano de Abreu 
por participar do concurso e sair vencedor!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 02/05/2013 23:43
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 26/03/2013
<TÍTULO>
Alimentação Saudável Também se Aprende na Escola

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, saúde.

Falar sobre a import
ncia da alimentação é uma boa estratégia para incentivar os pequeninos a 
adquirirem bons hábitos alimentares desde a inf
ncia.

Cultivar bons hábitos alimentares, principalmente desde criança, é sinônimo de 
vida saudável. Este incentivo a atitudes saudáveis também é desenvolvido por 
nossas escolas através de projetos e ações que envolvem os alunos e suas 
famílias.

Cultivando uma alimentação saudável, é possível se proteger de doenças e 
melhorar a qualidade de vida. Alimentos como frutas, verduras e legumes contêm 
vitaminas e compostos necessários para o bom funcionamento do corpo. Com isto, 
percebemos a import
ncia de conscientizarmos os pequeninos sobre o valor de uma alimentação 
saudável.

Os Agentes Preparadores de Alimentos de nossas escolas têm uma grande 
participação neste incentivo. São eles que preparam diariamente a merenda de 
nossos alunos. Estes funcionários seguem um cardápio e as orientações dadas pelo
Instituto de Nutrição Annes Dias. Queremos parabenizá-los e agradecer pela 
dedicação na preparação da alimentação escolar, pois no dia 31 de março 
comemoramos o dia da Nutrição e Alimentação.
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

A professora Valéria Cristina, diretora-adjunta da Escola Municipal Bárbara 
Ottoni, contou ao portal Rioeduca como a unidade escolar incentiva a alimentação
saudável e a valorização da merenda escolar.

A escola faz um trabalho de reeducação alimentar junto aos responsáveis e 
alunos. No momento da matrícula, explicamos o cardápio alimentar da escola e que
o Instituto Annes Dias faz esse cardápio. Solicitamos um comprometimento por 
parte dos responsáveis a fim de que eles não forneçam balas, biscoitos, doces, 
iogurtes e outros lanches, pois, somente assim, o aluno poderá experimentar e se
habituar com o cardápio escolar. No desjejum, temos leite com chocolate, 
baunilha, café ou vitamina de banana. O almoço e a janta contam com arroz ou 
macarrão, feijão, legumes e como sobremesa frutas que podem variar entre banana,
mamão, laranja, maçã, melancia, abacaxi ou doce de banana.

No início do ano letivo, frutas e outros alimentos, antes de serem descascados, 
são apresentados aos alunos para que possam tocar, cheirar e provar.

Na semana de acolhimento, os responsáveis estiveram presentes na escola e 
conheceram o refeitório, como forma de estimular as crianças a provarem e a 
comerem a merenda escolar. Foi um dia de descobertas para os responsáveis e 
alunos, que conheceram quem irá preparar a merenda escolar durante todo o ano 
letivo.
 Professora Valéria Cristina.

Dicas para uma Alimentação Saudável

Como saber se estou cultivando e incentivando hábitos alimentares saudáveis? O 
portal do Governo Federal
, relacionado com o 
Ministério da Sa
de, informa algumas dicas necessárias para manter bons hábitos alimentares.

 Evite refrigerantes e sucos industrializados, bolos, biscoitos doces e 
recheados, sobremesas e outras guloseimas como regra da alimentação;

 Diminua a quantidade de sal na comida e retire o saleiro da mesa;

 Beba pelo menos dois litros (seis a oito copos) de água por dia. Dê preferência
ao consumo de água nos intervalos das refeições;
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 Torne sua vida mais saudável. Pratique pelo menos 30 minutos de atividade 
física todos os dias e evite as bebidas alcoólicas e o fumo;

 Faça pelo menos três refeições (café-da-manhã, almoço e jantar) e 2 lanches 
saudáveis por dia. Não pule as refeições.

O portal Brasil Escola também fala sobre como é importante desenvolver bons 
hábitos alimentares desde a inf
ncia e incentivá-los na escola. O portal mostra um teste que pode ser usado com 
os alunos para promover a conscientização sobre a alimentação saudável. Clique 
aqui

 para acessar o portal e fazer o teste.

O livro 
A Cesta de Dona Maricota
, de Tatiana Belinky, é uma boa opção de leitura para iniciar uma conversa sobre
a import
ncia dos alimentos e bons hábitos alimentares. Assista abaixo ao vídeo sobre o 
livro.
[VÍDEO]

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Renata Carvalho 
 Professora da Rede e representante da 2
CRE, no portal Rioeduca

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet
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2ªcre
(192)

saúde
(45)

<COMENTÁRIOS>

Parabenizamos as Unidades Escolares da 2ª CRE que desenvolvem a promoção do 
Programa de Alimentação Escolar,envolvendo toda comunidade escolar, assim como a
valorização dos Manipuladores de Alimentos. 
Postado por 
Tadeu
 em 26/03/2013 08:38

Adorei a matéria e ver nossas queridas merendeiras sendo homenagiadas.
Também estamos com um projeto pedagógico com o mesmo título da sua postagem! 
Trnsmissão de pensamentos! bjs Fernanda
Postado por 
Fernanda Vargas
 em 26/03/2013 15:17

Saudade das minhas queridas da Sergio Vieira. Elas são nota 1000!
Postado por 
Andrea Fernandes
 em 26/03/2013 20:51

Parabéns a toda equipe da Escola Municipal Bárbara Ottoni que faz este trabalho 
de  reeducação alimentar junto aos responsáveis e alunos. Reeducação alimentar é
matéria a ser aprendida na escola também!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 01/04/2013 20:54
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 09/04/2013
<TÍTULO>
O Encanto desta Cidade é Meu

<TAGS>
Tags: 
10ªcre.
<TÍTULO>

 O texto produzido para o Concurso Cultural 
O Encanto Desta Cidade é Meu
, embora não tenha sido premiado, foi considerado excelente. Hoje, temos a 
alegria de compartilhar a poesia da professora Flávia Cristina de Macedo Melo 
Barbosa - Ação Integradora da 10
 CRE.

[FOTO]
Professora Flavia Cristina - Ação Integradora da 10
CRE

     Montagem: Texto/fotos Professor Rodrigo 
Abreu

[FOTO]
tweet
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10ªcre
(292)

<COMENTÁRIOS>

Muito obrigada! Amei a publicação! Fiquei muito feliz!
Postado por 
Flavia Cristina Barbosa
 em 09/04/2013 13:10

Excelente texto, Flávia! Deus te abençoe!
Postado por 
Ricardo Carvalho
 em 09/04/2013 18:40

Linda homenagem ao Rio e aos Cariocas! Parabéns pelo texto, pela diagramação!
Lúcia Brizzio
GED 6ªCRE
Postado por 
Lúcia Brizzio
 em 09/04/2013 21:14

Parabéns Flávia Cristina pelo excelente texto. Descreveu bem nosso rio e nosso 
povo! O Rio é nosso lar mais que amado!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 09/04/2013 21:20

Parabéns seu texto realmente traduz o nosso Rio e o que sentimos por ele.
Postado por 
Martha Nogueira
 em 10/04/2013 07:52
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 19/03/2013
<TÍTULO>
Informativo Multirio - 19 de março
A hora do professor na Web TV
Na quarta-feira (20), o curso
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Ideias e Caminhos
aborda mais um episódio de
Mestre do Tempo
, apresentando dicas práticas para uso da série na sala de aula. O programa 
mostra o Rio do século XVIII, promovendo um passeio pelo Paço Imperial, o 
Convento de Santo Antônio, a Igreja de São Francisco, os Arcos da Lapa, o Largo 
da Carioca, as ruas Uruguaiana e Sete de Setembro, a Praça XV e o bonde de Santa
Teresa. A Matemática tambémé destaque no curso de aperfeiçoamento de 
professores. O episódio
A medida da fantasia
(série
Adoro Problemas
) aborda temas relevantes, como o cálculo do perímetro e daárea de figuras 
desenhadas. A professora Kátia Nunes sugere atividades que auxiliam os 
estudantes a calcular os contornos de uma superfície e conhecer o comprimento de
todos os seus lados.
Ideias e Caminhos
, inédito, vai ao ar nesta quarta-feira,às 12h, 16h e 20h, na Web TV:
www.multirio.rj.gov.br/webtv
.

Compositores da MPB
homenageia Milton Nascimento
O cantor e compositor mineiroé o homenageado do programa
Compositores da MPB
que vai ao ar nesta quinta-feira (21) na Web Rádio. Os apresentadores Lica 
Oliveira e Daniel Sant
Anna fazem um percurso pela carreira do cantor mineiro, que está comemorando 70 
anos de vida. Milton Nascimento, considerado uma das mais belas vozes do 
Brasil,é conhecido por sucessos como Maria, Maria; Nada Será Como Antes; Fé Cega
e Faca Amolada. O programa
Compositores da MPB
é transmitido na quinta-feiraàs 8h, 12h, 16h, 20h e meia-noite, com reprises no 
sábado, na Web Rádio
(
www.multirio.rj.gov.br/webradio
).
A MultiRio não tem um perfil oficial no Facebook. Informações sobre a Empresa 
você encontra no
Portal MultiRio
 e na nossa página no Twitter. Se você já faz parte desta rede social, seja um 
seguidor:
www.twitter.com/multirio
.
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 21/03/2013
<TÍTULO>
Informativo Multirio - 21 de março

<TAGS>
Tags: 
multirio.
Heloisa Seixas abre a nova temporada de
Cidade de Leitores
A série volta ao ar nesta quinta-feira (21), com novidades. A escritora, 
jornalista e tradutora Heloisa Seixasé a convidada especial de Leila Richers. A 
conversa gira em torno do livro
O Lugar Escuro
 uma História de Senilidade e Loucura,
 de Heloisa Seixas, que foi adaptado para o teatro com direção de André Paes 
Leme. O enredo autobiográficoé um relato emocionante sobre a doença de sua mãe, 
vítima de mal de Alzheimer. Com dez romances publicados e três vezes finalista 
do Prêmio Jabuti, Heloisa lançou sua primeira obra de não ficção por influência 
dos amigos, que a incentivaram a fazer o registro da dolorosa experiência. Foi 
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ela, também, quem cuidou da adaptação do texto para a montagem teatral. A peça 
tem Camilla Amado, Clarice Niskier e Laila Zaid nos papéis de avó, mãe e filha, 
respectivamente.
Cidade de Leitores
 reestreia nesta quinta-feira com mais um cenário, que traz a montagem de um 
miniteatro no est
dio. A sérieé exibida toda quinta-feira,às 13h20, na
BandRio
 e no
 canal 14 da NET
, com reapresentação no sábado,às 9h30, nos mesmos canais.

Dia Mundial da Água
A data, comemorada nesta sexta-feira (22), será lembrada na programação da 
MultiRio.
s 20h, no
canal 14 da NET
, vai ao ar a série de documentários 
Água, a Gota da Vida
, que aborda a escassez de água e seu uso diário, a privatização em grande 
escala, o seu gerenciamento na agricultura e a intervenção do homem no curso 
natural de rios e bacias. Também nos intervalos da programação será exibida uma
[VÍDEO]
campanha
 que alerta a população sobre a import
ncia de se respeitar e preservar esse bem natural essencialà vida. O Dia Mundial
daÁgua foi criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1993, com o 
objetivo de incentivar a conscientização p
blica da import
ncia do uso sustentável daágua.
[VÍDEO]
A MultiRio não tem um perfil oficial no Facebook. Informações sobre a Empresa 
você encontra no
Portal MultiRio
 e na nossa página no Twitter. Se você já faz parte desta rede social, seja um 
seguidor:
www.twitter.com/multirio
.
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multirio
(3)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 02/04/2013
<TÍTULO>
Educação Especial e Dia Mundial de Conscientização do Autismo 

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos, educação especial.

A ONU (Organização das Nações Unidas) instituiu o dia 2 de abril como sendo o 
Dia Mundial de Conscientização do Autismo no final de 2007, iniciando a primeira
campanha em 2 de abril de 2008. Este é o sexto ano do evento mundial, que pede 
mais atenção ao transtorno do espectro autista.

A proposta do Dia Mundial da Conscientização do Autismo é iluminar de azul os 
principais monumentos de vários países, incluindo o Brasil, em homenagem à data,
celebrada no dia 2 de abril. No nosso país, vários prédios e monumentos 
importantes participarão da campanha, entre eles, podemos citar a Ponte Estaiada
e o Monumento das Bandeiras em São Paulo; o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro; 
o Prédio do Senado, em Brasília; Elevador Lacerda na Bahia; e o prédio da 
Justiça Federal, na Paraíba.
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A grande festa será no segundo maior templo católico do mundo, em Aparecida do 
Norte, São Paulo, com uma comemoração especial: a apresentação da orquestra 
sinfônica na Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Nesta data, além da iluminação
azul da Basílica, muitas pessoas se vestem com esta cor para prestigiar a 
campanha.

[FOTO]

Imagem do Cristo Redentor iluminada de azul em 2 de abril de 2012, na campanha 
do Dia Mundial de Conscientização do Autismo.

Responsável pela educação especial nas escolas da Prefei

tura do Rio, o Instituto Helena Antipoff atua na perspectiva da educação 
inclusiva, acompanhando as diretrizes e metas propostas pela Política Nacional 
de Educação Especial. Incluem-se nesse grupo alunos com autismo, síndrome do 
espectro de autismo e psicose infantil, além de crianças com altas 
habilidades/superdotação.

Dentro dessa ótica, a educação especial passa a integrar o projeto pedagógico da
escola regular, promovendo o atendimento às necessidades educacionais especiais 
de alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação. 

O IHA mantém equipes junto às Coordenadorias Regionais de Educação para 
acompanhar os alunos integrados nas turmas regulares e nas salas de recursos 
multifuncionais, classes hospitalares, classes especiais e escolas especiais. 

Conhecendo o trabalho da Sala de Recursos localizada na E.M. Octavio Frias de 
Oliveira

A Sala de Recursos da Escola Municipal Octavio Frias foi criada em 2011 e atende
alunos com necessidades especiais das escolas próximas, como a E.M. Victor Hugo,
E.M. Marechal Canrobert Pereira da Costa, E.M. Maria Florinda Paiva da Cruz, 
alunos da própria Octavio Frias e alunos que residem próximos à unidade escolar 
e que sejam alunos da 7
 CRE.

Em 2013, as professoras responsáveis pelo atendimento são Silvia Regina Gouvêa 
Leite Giraoi e Claudia Gomes.

O atendimento ocorre de acordo com a necessidade de cada aluno, podendo ser duas
ou três vezes na semana, com uma média de atendimento diário de cerca de duas 
horas.

[FOTO]

Espaço da Sala de Recursos que conta com jogos pedagógicos l
dicos e computador para atividades dirigidas.
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O primeiro contato é a entrevista com a família para conhecer a história do 
aluno desde o início. Logo em seguida, o aluno é recebido e observado em suas 
possibilidades e limitações. Após este contato, busca-se um encontro com a 
escola, com o professor da turma do aluno e com outros profissionais que o 
atendem.

A partir deste diálogo, são propostas as adaptações que darão possibilidade para
superar os desafios, que podem ser em sua vida escolar, e o conduzirão a ampliar
sua visão de mundo.

A professora Claudia Gomes lembra que: 
A escola é responsável por acolher a diversidade. A educação é um direito de 
todos, cabe à instituição oferecer um currículo voltado a novas ações para 
estimular novas idéias, mobilizando a todos em prol de um planejamento 
participativo numa proposta reflexiva capaz de quebrar barreiras do preconceito
.

A professora Sílvia completa que é preciso 
tornar os alunos mais autônomos dentro de suas potencialidades e limitações, 
fazendo um paralelo de suas vivências com os acontecimentos do mundo e 
favorecendo o diálogo dos educadores que acompanham esses alunos
.

[FOTO]

Acima, a professora Silvia Regina e, na foto abaixo, 

professora Claudia.

Conhecendo a Escola Especial Municipal Professora Maria Therezinha de Carvalho 
Machado

A E.E.M. Maria Therezinha está localizada em Jacarepaguá e atende alunos da 
Educação Especial e Educação Infantil.

Projeto Político Pedagógico

Numa escola que se pretende inclusiva, que respeite as diversidades dos 
sujeitos, tem como condição premente a ideia de adequar ao seu currículo 
características pertinentes aos seus sujeitos. Uma vez que isso ocorra, estará 
colaborando para o não distanciamento do que se aprende na escola e às demandas 
da vida real.

Nós, da E.E.M. Prof
 Maria Therezinha de Carvalho Machado, acreditamos que o PPP representa a 
identidade da escola que constrói, mas principalmente evidencia a intenção de 
reconhecer as singularidades dos aprendizes acreditando no desenvolvimento de 
suas potencialidades.
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[FOTO]

Quando refletimos sobre esta intencionalidade (para que, por que e o que 
ensinar), consideramos que construir um PPP com características inclusivas 
envolve todos os sujeitos que atuam no cenário escolar. Não é uma decisão do 
gestor ou do coordenador pedagógico, mas sim de todos os que são responsáveis 
por dar movimento ao cotidiano escolar.

Esta sociedade moderna que vem se configurando, onde é possível percebermos o 
entrecruzamento de diferentes vozes, deve ser o mesmo espaço de saberes 
científicos e culturais, contribuindo para uma sociedade mais justa e feliz.

[FOTO]

Mas , afinal, como 
é possível promover o respeito às diversidades no mundo atual? E dentro das 
escolas?

É fato que, hoje, vivemos as vantagens e dificuldades da transformação de ideias
que surgem a partir da mudança que nossa sociedade vem sofrendo e que nos levam 
à reflexão sobre as concepções do que seja uma sociedade inclusiva de fato e que
lugar a escola ocupa neste cenário.

Promover o respeito às diversidades no mundo atual nos convoca a discutir sobre 
a sociedade que vivemos e a sociedade que desejamos viver. Para tanto, é 
necessário que se abra diálogos em que diferentes vozes falarão de diferentes 
lugares, inclusive do lugar de quem vive a exclusão na pele diariamente e 
necessita ter sua voz ouvida de fato.

Na escola, abrir espaço para este confronto de ideias e vivências faz com que 
pais, professores, funcionários e gestores contribuam para a construção de uma 
nova prática pedagógica que certamente terá como foco discussões sobre as 
adaptações curriculares. A promoção das adaptações curriculares oferece, segundo
Edler Carvalho (2010), possibilidades de maior participação dos alunos com 
demandas especiais, levando-os a uma efetiva experiência de aprendizagem escolar
e consequentemente à sua inclusão no espaço educacional.

Resposta enviada pela diretora Soraia Pessanha e pela diretora adjunta Andréia 
dos Santos.

[FOTO]

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!
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CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca/sobrenos.php

Contato:

Roberta Vitagliano

professora da rede municipal 

e representante do Rioeduca da 7
CRE

robertavitagliano@rioeduca.net

twitter: @robertacarmina

[FOTO]
tweet

 x

 p
 x

 x
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projetos
(334)

7ªcre
(192)

educação especial
(1)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pelo belo trabalho realizado com a Classe Especial está tudo lindo 
mesmo e a aprendizagem está sendo muito significativa para essa turminha!!!
Postado por 
Fernanda Oliveira
 em 02/04/2013 11:13

Parabéns pelo trabalho desenvolvido pelas professoras, pelos funcionários de 
apoio e pela nova equipe da Direção que está vibrando com o trabalho!
Mônica Melo
Assessora da Subsecretaria de Ensino
Postado por 
Mônica Melo
 em 02/04/2013 16:43

Pessoas com deficiência
São aquelas que têm
impedimentos de natureza física, 
intelectual ou sensorial, os quais, 
em interação com diversas
barreiras, podem obstruir sua
participação plena e efetiva na
sociedade com as demais
pessoas.
(ONU, 2006)
Postado por 
Helena(by troia)
 em 06/04/2013 19:21
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 21/03/2013

Página 4533



RIOEDUCA 2
<TÍTULO>
Hábitos Alimentares Saudáveis nas Escolas

A escola e o professor têm um grande papel no incentivo aos hábitos alimentares 
dos alunos

Segundo algumas pesquisas da UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro), os 
brasileiros correm risco do índice de obesidade no Brasil chegar a 
empatar
 ou até mesmo superar os EUA.

Página sobre obesidade Infantil no Brasil na Wikipedia

A criação do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) tem como objetivo 
contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a 
aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de práticas alimentares 
saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da
oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o 
período letivo.

Os cardápios são elaborados por nutricionistas do Instituto de Nutrição Annes 
Dias (INAD). Criado em 1956 e vinculado à Secretaria Municipal de Sa
de, o órgão trabalha para conceber, implementar e avaliar as políticas de 
alimentação e nutrição da prefeitura, fornecendo cardápios e promovendo ações 
educativas destinadas a profissionais de educação e alunos.

Estes cardápios são divididos em quatro semanas, de acordo com o tipo de 
refeição a ser fornecido. Os cardápios são os mesmos para toda a rede municipal 
de ensino.

[FOTO]

O vídeo abaixo mostra a ação desta parceria.

[VÍDEO]

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 21/03/2013
<TÍTULO>
Concurso Grêmio Estudantil

SME promove Concurso de Imagem e Slogan do Grêmio Estudantil 2013.

A imagem 
tem como objetivo divulgar à população da cidade o período de eleição do Grêmio 
Estudantil nas escolas no ano 2013 e o slogan tem como objetivo a import
ncia de destacar a representatividade do Grêmio Estudantil.

Quanto aos prazos:

Divulgação - a partir de 20 de março;

Envio dos trabalhos à E/SUBE/CRE até 27 de março;

Envio dos trabalhos à E/SUBG/CGG até 02 de abril. 

Mas antes de participar, não deixe de ler o regulamento! Basta clicar na imagem 
abaixo!

[FOTO]
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tweet

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 21/03/2013
<TÍTULO>
Concurso de Imagem e Slogan do Grêmio Estudantil 2013

<TAGS>
Tags: 
grêmioestudantil; concurso; alunos.

SME promove Concurso de Imagem e Slogan do Grêmio Estudantil 2013.

A imagem 
tem como objetivo divulgar à população da cidade o período de eleição do Grêmio 
Estudantil nas escolas no ano 2013 e o slogan tem como objetivo a import
ncia de destacar a representatividade do Grêmio Estudantil.
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Quanto aos prazos:

Divulgação - a partir de 20 de março;

Envio dos trabalhos à E/SUBE/CRE até 27 de março;

Envio dos trabalhos à E/SUBG/CGG até 02 de abril. 

Veja como participar e também as fichas para inscrição no 
REGULAMENTO
.

Se você clicar na imagem abaixo também será direcionado para o regulamento. 

Leia com atenção. Peça ajuda a seu professor e participe.

[FOTO]

D
vidas através do telefone:
2976 2304

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 05/04/2013
<TÍTULO>
Descobertas, Esperança, Transformação, Respeito, Valorização: Educação Especial

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, educaçãoespecial.
A curta experiência de trabalho e a convivência com os alunos com deficiência 
proporcionam grandes descobertas à professora Fernanda Oliveira, que tem 
esperanças de que haja um movimento de transformação da realidade. 

[FOTO]

[FOTO]

Acompanhem e comentem nos blogs das Escolas da Rede Municipal de Educação da 
Cidade do Rio de Janeiro. A lista dos blogs da 5
 CRE vocês encontram
aqui
.

[FOTO]
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5ªcre
(268)

educaçãoespecial
(7)

<COMENTÁRIOS>

Que emoção compartilhar a minha experiência com tantos colegas. è bonito ver um 
trabalho de tanta dedicação exposto em um portal que acredita e investe na nossa
Educação. Estamos felizes com o resultado.
Postado por 
Fernanda Oliveira
 em 05/04/2013 09:05

Lindo trabalho, desenvolvido a partir do nosso PPP: 
Redescobrindo Saberes
, onde visamos proporcionar aos alunos e professores a valorização de si mesmos,
sua habilidades e competências que são diferenciadas e por isso são tão 
importantes. Fico imensamente feliz em ver os resultados desse trabalho.Parabéns
Fernanda Santos, que você continue nessa caminhada tão bela. Um grande beijo. 
Patricia Tavares - Coordenadora da E.M. Figueiredo Pimentel
Postado por 
Patricia Tavares
 em 05/04/2013 09:19

Parabéns  Fernanda,é muito legal ver seu trabalho reconhecido e essa turminha 
desenvolvendo....Você merece!!!!
Postado por 
christina
 em 05/04/2013 17:15
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Lindo trabalho, com uma turminha bem alegre, nos fazendo sempre respeitar ás 
diferenças.
Postado por 
Daniela
 em 05/04/2013 19:46

muito proveitosa a matéria e desperta para os ensinamentos e aprendizados de 
alunos especiais e abre um leque para novas formas de educacionar , parabéns !
Postado por 
Nei
 em 05/04/2013 20:17

Conviver com a disposição da Fernanda sempre me 
contamina
 muito bem!!! Parabéns, Fernanda, que DEUS lhe dê sempre muita saúde e força 
para continuar com seu emprenho e amor pela educação !!!
Postado por 
Giselle Esteves
 em 05/04/2013 21:08

Parabéns pelo belíssimo trabalho, envolvente e contagiante! Todos de azul se 
unindo a classe especial. Fantástico!
Postado por 
Karine Melo
 em 06/04/2013 14:15

Fernanda sempre admirei a sua arte de ensinar os alunos, agora com vc na Classe 
Especial fico encantado com o seu desabrochar, amor e dedicação a essas 
crianças. Parabéns minha amiga você merece toda essa visibilidade!
Postado por 
Fabio Torres
 em 06/04/2013 14:22

Bom dia fÊ. A materializção do seu trabalho vem gerando frutos, os quais eu 
venho acompanhado e percebendo que seus alunos e os proprios familiares vem 
colhendo bons frutos, frutos esses, ainda nem todos maduros para consumo, mais 
percebemos que são de boa qualidade. Continue os cultivando, mesmo que seja a 
longo prazo, pois, o sucesso será certo. Bjs do seu marido e filho.
Postado por 
marcio oliveira
 em 07/04/2013 09:01

Art. 6º Em casos de Atendimento Educacional Especializado em ambiente hospitalar
ou 
domiciliar, será ofertada aos alunos, pelo respectivo sistema de ensino, a 
Educação Especial 
de forma complementar ou suplementar.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 07/04/2013 14:00

Amiga, querida! É com grande prazer que mais uma vez seu trabalho é exposto no 
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Rioeduca. Se um dia vc e os pais tiverem tempo, vejam: 
http://www.youtube.com/watch?v=b6J0CCuA11w
feature=share 
É um filme emocionante!
Parabéns pela sua alegria e  persistência. Sua recompensa não está exatamente no
dinheiro [embora seja necessário], mas está nessas vidas que foram-lhe entregues
durante essas + ou - 4 horas. Deus a abençoe, sempre! 
Postado por 
Regina Bizarro
 em 07/04/2013 20:56

Parabéns Amiga Fernanda Oliveira pelo seu trabalho lindo...Pela dedicação e Amor
a educação!Que Deus sempre esteja renovando suas forças. Mega feliz por você!! 
beijos 
Postado por 
Joana  D arc
 em 08/04/2013 00:38
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 05/04/2013
<TÍTULO>
Samuel, Merendeiro Nota 10!

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, alimentação.
Na semana em que homenageamos os merendeiros e merendeiras, não poderíamos 
deixar de mencioná-los no
Portal Rioeduca.
São eles
os responsáveis pelo n
cleo alimentar das escolas.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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5ªcre
(268)

alimentação
(3)

<COMENTÁRIOS>

Adoro o Samuel! Sou adjunta desta escola e ele é excelente pessoa e 
profissional!

Postado por 
anna
 em 05/04/2013 15:26

Parabéns Samuel! Cada funcionário de uma equipe tem um papel importante para o 
desempenho desta com qualidade e eficiência!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 07/04/2013 13:42
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 10/04/2013
<TÍTULO>
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Primeiros Passos do Projeto Cantando e Encantando com Vinicius 

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.

No ano do centenário de Vinicius de Moraes, a Escola Municipal Ernesto 
Franciscone lança o Projeto 
Cantando e Encantando com Vinicius
.

Na comemoração do aniversário do Rio de Janeiro e do Dia Internacional da 
Mulher,

o projeto

dá seus primeiros passos e homenageia a cidade e as mulheres com belas canções e
poesias de Vinicius de Moraes.

[FOTO]

Professora Ana Claudia exibindo com orgulho o mural feito pelos alunos do 4
 ano da E.M. Ernesto Franciscone.

Vinicius de Moraes foi um poeta que marcou a literatura e a m
sica brasileira. Até hoje o artista é lembrado, inclusive em nomes de avenidas e
ruas. 

Pela sua import
ncia, o poeta é o tema do projeto que está sendo desenvolvido na Escola 
Municipal Ernesto Franciscone. Assim, suas belas canções e poemas, além de 
apreciados, direcionaram as ações na unidade escolar em 2013.

Para iniciar o trabalho, no mês em que se 

comemora o aniversário da cidade do Rio de Janeiro e o Dia Internacional da 
Mulher, as professoras Ana Claudia e Giselle Coutinho 

prepara
ram atividades para as turmas do 4
 ano, priorizando a cria

tividade, a livre expressão e a manifestação poética.

[FOTO]

Homenagens à Cidade do Rio de Janeiro foram expostas na escola. Imagens, poesia 
e arte!

Para o dia 01 de março, aniversário do Rio de Janeiro, as turmas do 4
 ano prepararam um lindo mural, que retratou as imagens dos pontos turísticos da
cidade.
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Os alunos demonstraram o orgulho de ser carioca através de belos desenhos e 
textos.

Já no Dia Internacional da Mulher, foram as bolsinhas enfeitadas de versos e 
frases feitas pelos alunos que homenagearam todas mulheres.

Reunidas, as bolsinhas formaram também um mural repleto de poesia e declarações 
de admiração à mulher!

[FOTO]

Bolsinhas que levam o registro de frases e versinhos feitos pelos alunos da E.M.
Ernesto Franciscone.

Ao apresentar as criações de Vinicius de Moraes aos alunos, a equipe pedagógica 
da Escola Municipal Ernesto Franciscone espera despertar não só a apreciação do 
aluno às obras poéticas e musicais, mas também despertar a capacidade criadora 
de cada um deles.

Refletir sobre a arte amplia o conhecimento e a sensibilidade, portanto é 
importante para a formação dos alunos.

O projeto está dando os primeiros passos, mas já promete se revelar como um 
grande sucesso!

O projeto 
Cantando e Encantando com Vinicius 
presta homenagem ao centenário do grande poeta!

[FOTO]

Turma 1401 em mais um dia de muitas atividades e aprendizagem na E.M. Ernesto 
Franciscone.

O Rioeduca parabeniza a equipe pedagógica da E.M. Ernesto Franciscone e deseja 
que as próximas ações do projeto encham o espaço escolar de poesia e beleza!

Professor, procure o representante da sua CRE e compartilhe as ações e projetos 
da sua escola!

Clique 
aqui

E se você quer conhecer melhor a escola Ernesto Franciscone, clique abaixo:

http://em-francisconi.blogspot.com.br/

Professora Neilda Silva - Rioeduca 8
 CRE

neildasilva@rioeduca.net
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Twitter: Prof_Neilda

[FOTO]
tweet

8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

VINÍCIUS DE MORAES inspira... Que trabalho lindo desta escola, transbordando de 
alegria em cada produção!!!  Parabéns!!!
Postado por 
Viviane Lazarini Guimarães
 em 10/04/2013 17:26

Muito bonito! Parabéns!
Postado por 
Nilza
 em 10/04/2013 23:42

Agradeço a profª Neilda Silva - representante Rioeduca 8ªCRE- por nos ajudar na 
divulgação de mais um projeto elaborado pelo time da E.M.Ernesto Francisconi. 
Postado por 
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Ana Claudia
 em 11/04/2013 09:52

Parabéns  Escola Municipal Ernesto Franciscone pelo Projeto 
Cantando e Encantando com Vinicius
..Vinícius nos deixou uma extensa obra para ser esmiuçada por nos educadores 
Postado por 
Helena(by troia)
 em 11/04/2013 22:55

Parabéns, pessoal! Belo trabalho em homenagem ao poetinha! Sucesso para todos 
vocês!!!
Postado por 
Jô Cruz
 em 12/04/2013 22:06
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 27/03/2013
<TÍTULO>
Saber Comer, um Aprendizado que Faz Bem!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.

Para ter uma boa qualidade de vida é fundamental ter hábitos saudáveis. 

Uma alimentação balanceada

é essencial para manter o corpo preparado para se desenvolver. O Programa de 
Alimentação Escolar da Prefeitura do Rio de Janeiro possui esta finalidade: 
oferecer merenda escolar saborosa, atrativa e nutritiva!

[FOTO]

Hoje, a obesidade infantil transformou-se num problema sério de sa
de.

 Muitas crianças com excesso de peso apresentam alterações nos níveis de 
colesterol e de glicose.

Geralmente o excesso de peso está associado a uma alimentação rica em 
carboidratos, gordura e aç
car.

Com o objetivo de prevenir doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, além 
de orientar a comunidade escolar a promover a sa
de dos alunos, a Secretaria Municipal de Educação em parceria com o Instituto 
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Annes Dias, criou o programa de Alimentação Escolar do Rio de Janeiro.

[FOTO]

A Agente Preparadora de Alimentos Valéria Rodrigues servindo a merenda no EDI 
Rep
blica Árabe Unida.

O Instituto de Nutrição Annes Dias é o órgão normativo e regulador do município 
para ações de alimentação e nutrição.

O cardápio criado pelo Instituto é variado.

O feijão e o arroz são valorizados e legumes e verduras estão sempre presentes. 
Combinados com carne, frango, peixe ou ovos, os alimentos são preparados nas 
escolas da Rede para proporcionar uma refeição saudável e muito saborosa!

A sobremesa fica por conta de frutas fresquinhas da estação.

[FOTO]

Aluno da turma 25 lavando as mãos antes da merenda: uma ação importante!

No Espaço de Desenvolvimento Infantil Rep
blica Árabe Unida, junto com os hábitos de alimentação saudável, os pequenos 
aprendem logo que é preciso se habituar a lavar as mãos antes das refeições para
prevenir possíveis contaminações.

Com as mãos bem limpinhas, os alunos já podem saborear a refeição e a fruta que 
será servida.

E depois da merenda, todos vão para outro momento muito importante: cuidar dos 
dentes!

[FOTO]

No EDI Rep
blica Árabe Unida, escovar os dentes após a merenda é indispensável!

O dia a dia no EDI Rep
blica Árabe Unida é pleno de aprendizado e internalização de atitudes saudáveis.

O que a equipe pedagógica da escola deseja é acompanhar o desenvolvimento de 
crianças cheias de energia, prontas para aprender cada vez mais.

Para alcançar este objetivo, é preciso que os responsáveis façam a sua parte, 
oferecendo também em casa uma alimentação balanceada.

Para auxiliar os pais nesta tarefa, o Instituto Annes Dias criou um livro com 
receitas gostosas e coloridas.

O livro
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traz o modo de preparar alguns dos pratos oferecidos nas escolas.

O livro foi criado pensando nos pais dos alunos matriculados nas escolas da 
Prefeitura, mas está disponível para pesquisa e cópia no link abaixo:

Receitas do Programa de Alimentação Escolar

[FOTO]

Alunos do EDI Rep
blica Árabe Unida brincando no parquinho.

Os funcionários que preparam a alimentação escolar recebem hoje a homenagem do 
Portal Rioeduca.

Esta homenagem nasce do reconhecimento da import
ncia de seu trabalho que contribui para a mudança de hábitos alimentares de 
crianças e jovens, promovendo sa
de e qualidade de vida!

[FOTO]

As Agentes Preparadoras de Alimentos do EDI Rep
blica Árabe Unida: à esquerda, Ana Paula,
 e Valéria, à direita.

* * *

Professor, queremos saber mais sobre você e sua escola!

Entre em contato e participe do Portal Rioeduca.

Professora Neilda Silva

neildasilva@rioeduca.net

Twitter: @Prof_Neilda

Fonte:
http://inad-smsdc.blogspot.com.br/

[FOTO]
tweet
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8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

Parabenizamos a Unidade Escolar pela promoção do Programa de Alimentação 
Escolar,a preocupação em desenvolver hábitos que contribuem para o 
desenvolvimento saudável dos nossos alunos e a valorização do Manipulador de 
Alimentos.

Postado por 
Gerência de Alimentação Escolar
 em 27/03/2013 09:03

Esses profissionais devem ser consideradas grandes artistas. São eles que 
transformam simples alimentos em verdadeiras delícias, colocando em cada prato o
mais valioso ingrediente: o amor. Parabéns a todos os merendeiros! 
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 27/03/2013 11:22

Um reconhecimento mais do que merecido! Parabéns para estes que fazem a merenda 
com carinho e dedicação às crianças.
Grande iniciativa do site!
Postado por 
Nilza
 em 27/03/2013 18:40

Desenvolver hábitos que contribuem para o desenvolvimento saudável dos nossos 
alunos é muito importante. Alimentação saudável é udo!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 27/03/2013 23:03
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Parabéns a todos!!! A escola é, com certeza, o espaço em que nossas crianças 
aprendem a desenvolver certos hábitos para o resto da vida!!! Belo trabalho, 
pessoal da nossa querida RAU!!!
Postado por 
Jô Cruz
 em 30/03/2013 15:39
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 12/04/2013
<TÍTULO>
Princípios para uma Gestão Escolar Democrática

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, conselhos, evento.

Encontro de representantes dos Conselhos de Diretores, Alunos, Funcionários, 
Professores e Responsáveis das unidades escolares da 10
 Coordenadoria Regional de Educação.

Com a presença de representantes de alunos, diretores, funcionários, professores
e responsáveis foi realizada no dia 22 de março de 2013, a primeira reunião de 
Conselhos da 10
 Coordenadoria Regional de Educação.

Os Conselhos são inst
ncias democráticas criadas no 
mbito de Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura do Rio de Janeiro para 
facilitar a comunicação das unidades escolares e dos seus representantes legais 
sempre que se torna preciso alguma comunicação, demanda, debate ou reivindicação
partindo de cada representante ou do coletivo.

Na 10
 Coordenadoria Regional de Educação, assim como em todas as unidades escolares 
da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, os conselhos vêm 
ampliando e fortalecendo as experiências democráticas das instituições de 
ensino.

[FOTO]

Foto acima: Professora Gracinha Muller, coordenadora da 10
 CRE, fazendo a abertura do encontro.

Foto: Sinvaldo do N. Souza.

Fazendo a abertura da primeira reunião, prevista no calendário de conselhos da 
10
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 CRE para este ano de 2013, a coordenadora Gracinha Muller, após agradecer a 
presença de todos, fez questão de chamar a atenção para a composição dos 
conselhos e sua responsabilidade em zelar pela manutenção da escola e de 
participar da gestão administrativa, pedagógica e financeira, contribuindo com 
as ações dos diretores, sempre visando assegurar a qualidade de ensino.

A professora Gracinha Muller mostrou a sacola confeccionada em tecido org
nico retornável, fruto da preocupação com a sustentabilidade, destacando o seu 
conte
do, incluindo resumos das palestras apresentadas, legislação de interesse dos 
conselheiros, calendários e outros documentos pertinentes, além da ficha de 
avaliação do encontro.

[FOTO]

Professora Gracinha Muller, coordenadora da 10
 CRE (de costas) falando na abertura do Encontro de Conselhos.

[FOTO]

Fotos acima: Presença dos representantes dos Conselhos da 10
 CRE.

Após o café da manhã, din
mica de integração e palavras de abertura da coordenadora da 10
 CRE foram apresentadas palestras sobre: 

1) Portal do Rioeduca, com o professor Sinvaldo, representante do Rioeduca na 10
 CRE; 

2) Panorama da organização pedagógica das Unidades Escolares com a professora 
Rosa. Gerente da GED da 10
 CRE; 

3) Projetos e Programas Federais nas Escolas com a professora Rosana, 
representante do Comitê Regional da 10
 CRE; 

4) A Ouvidoria e a Comunidade Escolar com a professora Ros
ngela, ouvidora adjunta da 10
 CRE.

De acordo com a avaliação dos conselheiros presentes ao encontro do dia 23 de 
março de 2013, no auditório da 10
 CRE, tais momentos contribuem para proporcionar discussões que vão ajudar na 
democratização da gestão escolar em todos os níveis, sempre em benefício do 
ensino de qualidade.

Sinvaldo do Nascimento Souza
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     Professor representante do Rioeduca na 
10
CRE

     Twitter: @SinvaldoNSouza

     Facebook.com/SinvaldoSouza

     E-mail: sinvaldosouza@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

10ªcre
(292)

evento
(29)

conselhos
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<COMENTÁRIOS>

Encontro de representantes dos Conselhos de Diretores, Alunos, Funcionários, 
Professores e Responsáveis das unidades escolares da 10ª Coordenadoria Regional 
de Educação.A comunicação das unidades escolares e dos seus representantes 
legais é de suma importância para resolver situações, dar sugestões, fazer 
acontecer a participação solidária! Parabéns 10ª CRE Gracinha Muller? é um 
exemplo de coordenação democrática.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 13/04/2013 09:38
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 27/03/2013
<TÍTULO>
Alimentar-se de Saber

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, saúde, eventos.

Reeducação alimentar é a expressão da moda. Reaprender a usufruir dos benefícios
de uma alimentação saudável é assunto que chama a atenção de todos. Nas escolas 
da 3
 CRE, o que comer para estar de bem com a sa
de está na boca de cada aluno.

O mundo globalizado nos permitiu conhecer a cultura e o modo de comer de muitos 
povos, mas também nos afastou do nosso tradicional arroz e feijão. Então, a 
reeducação alimentar busca nosso reencontro com as misturas saudáveis da nossa 
cultura. Conhecer e variar na culinária é sempre bom, mas é preciso saber o que 
faz bem, para que esses alimentos estejam sempre em nossos pratos.

Na Escola Municipal Pernambuco, a prof.
 Stella, de inglês, resolveu ampliar o vocabulário dos alunos e promoveu, com a 
prof.
 Fátima e a turma 1501, um lanche saudável e bilíngue. Entre 
apples
 (maçãs), 
papaya
s (mamão), 
oranges
 (laranjas), 
grapes
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 (uvas), 
milk
 (leite), 
juice
 (suco), 
bread
 (pão), 
toasts
 (torradas) e 
biscuits
 (biscoitos), eles aprenderam que, afinal, comer bem não tem fronteiras.

[FOTO]

Já a professora Hozama Moura, após vídeos e estudos sobre o assunto, colocou 
seus alunos para elaborar seus próprios pratos a partir das imagens dos encartes
de supermercados, como podemos conferir em seu blog 
Esse é meu trabalho
. 

[FOTO]

Seu trabalho esteve em conson
ncia com as atividades que ocorreram na 
Escola Municipal Pareto
, onde ela leciona, para que os alunos olhassem os alimentos com mais atenção, 
observando a variedade de benefícios que nos trazem. Assim, as escolhas foram 
baseadas tanto no sabor quanto nas propriedades dos alimentos.

[FOTO]

Quem também aprendeu a montar seu prato foram os pequeninos da Creche Municipal 
Aconchego. Era um prato de brincadeirinha, mas é através do l
dico que eles aprendem para a vida toda. Inspirados no livro 
Sanduíche da Maricota
, eles provaram novos alimentos e frutas. As agentes auxiliares de creche 
Cláudia Ribeiro e Eliane Magalhães conduziram as descobertas dos sabores.

[FOTO]

Um livro também foi o ponto de partida dos trabalhos da prof.
 Ana Cristina Machado da E.M. Hélio Smidt. A turma 1401 leu 
O Grande Rabanete
 de Tatiana Belinky. Após as discussões sobre alimentação saudável, eles 
reescreveram a história.

[FOTO]
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Os alunos da E.M. José Lins do Rego foram buscar as informações nos locais por 
onde nossos alimentos passam. Aproveitando a proximidade de um supermercado e um
sacolão volante, as turmas se revezaram nas visitas. Ali conheceram novos 
legumes e frutas e aprenderam a escolher entre os mais frescos e adequados para 
o consumo.

[FOTO]

O interesse pelas cores e, logo depois, pelos sabores incentiva a apreciação de 
legumes, verduras e frutas. Seduzi-los para o ato de provar é o que fará com que
eles se alimentem melhor. Para a aluna da E.M. Brício Filho, que confessou nunca
ter comido tomate cru e nem alface, auxiliar na preparação de uma salada 
desperta os sentidos e abre o apetite.

[FOTO]

E na pessoa da preparadora de alimentos Janete fica nossa homenagem aos 
profissionais que preparam com todo carinho a merenda dos nossos alunos. Sabemos
que é o toque especial deles que a torna mais saudável e saborosa.

Angela Freitas é Professora da Rede Municipal e

representante da 3
 CRE, no Portal Rioeduca.

E-mail: angela.freitas@rioeduca.net

twitter 
@angeladario

facebook 
Angela Regina de Freitas

RIOEDUCA/3
CRE

[FOTO]
tweet
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3ªcre
(223)

eventos
(210)

saúde
(45)

<COMENTÁRIOS>

Poxa Angela que linda postagem, fiquei emocionada em particular com a linda 
homenagem que você fez a merendeira de nossa escola. Todos os trabalhos ficaram 
lindos, Parabéns para todas as professoras. bjão
Postado por 
MONICA FONSECA
 em 27/03/2013 06:00

Parabenizamos as Unidades Escolares pela promoção do Programa de Alimentação 
Escolar de forma interdisciplinar nos diferentes níveis de aprendizado e a 
valorização do Manipulador de Alimentos.

Postado por 
Gerência de Alimentação Escolar
 em 27/03/2013 09:16

Fico feliz em ver meu trabalho junto com outros tão lindos da nossa Rede. Todos 
estão de parabéns!!!!
Postado por 
Hozama Moura
 em 27/03/2013 09:27

Show!
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Postado por 
Marie Mariah
 em 27/03/2013 09:39

Angela, parabéns pela postagem! É muito interessante conhecer a maneira como 
nossas escolas desenvolvem um trabalho sobre alimentação saudável. 
Postado por 
Renata Carvalho
 em 27/03/2013 16:22

Os trabalhos ficaram lindos!!Estamos todos de parabéns!
Postado por 
Maria Aparecida 
 em 27/03/2013 17:47

Primeiramente parabéns pela postagem.Ficou linda!
Tenho orgulho de trabalhar com uma profissional tão maravilhosa como a Jane, 
sempre com um sorriso nos lábios e muito amor no coração.Conhece o gosto e as 
necessidades de TODOS os alunos. Se falta alguém, ela sente a falta e pergunta. 
Difícil uma dedicação assim.
Sem falar na professora Monica da Sala de Leitura, que realizou brilhantemente o
projeto 
Alimentação
. Parabéns meninas.Muito orgulho de trabalhar com vocês!
Postado por 
Karen Correa
 em 27/03/2013 18:35

Profª Karen realmente a nossa querida Jane(JANETE)como chamamos carinhosamente, 
como você tão bem relatou, ama preparar os alimentos e ainda sabe o gosto e 
quantidade de cada um. Isso é comprometimento e amor por sua profissão.  Você 
também parceira no projeto com a preparação dos suquinhos foi fantástica. 
Postarei no blog as atividades para compartilhar mostrando a todos o quanto 
estamos comprometidas com a educação de nossos pequenos. bjão 
Postado por 
MONICA FONSECA
 em 27/03/2013 19:16

É com grande alegria que venho parabenizá-los pelos belos trabalhos e em 
especial à homenagem feita a merendeira Janete. Eu tive o prazer de trabalhar 
com ela e no inicio da minha carreira como merendeira foi ela que me ensinou os 
primeiros passos, sempre com muito carinho. Parabéns amiga Jane. Homenagem 
merececida.  
Postado por 
Claudia Barbosa
 em 27/03/2013 20:04

Parabéns professoras, lindos trabalhos.Gostaria de deixar um especial parabéns 
primeiramente para minha mulher Mônica da escola Brício Filho, onde acompanho de
perto sua dedicação e inesgotável prazer em trabalhar também em casa, sempre 
inventando para colocar em prática suas ideias. A merendeira Janete também que 
pelo que minha mulher fala faz uma comidinha bem saborosa. Isso só acontece com 
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quem gosta do que faz. Vocês professoras e merendeiras merecem o meu total 
respeito.Obrigado pelo espaço
Postado por 
JORGE BRAGA
 em 27/03/2013 21:45

estou muito emocionada com a bela homenagem que recebi no rioeducar.Deus fez 
realizar o sonho da minha vida,estar como merendeira ha 11 anos e trabalhar com 
crianças sabendo que para muitos e a unica refeição não poderia  deixar de dar o
meu melhor para essas crianças. obrigada ANGELA pela homenagem.beijos
Postado por 
janete bou haya
 em 27/03/2013 22:24

Parabéns... fico feliz pelo reconhecimento que você está tendo... nada mais 
justo para uma pessoa que se dedica de todo coração. Bjs Saudades.
Postado por 
Junior
 em 28/03/2013 12:20

Parabéns a 3ª CRE por possuir escolas e profissionais com o nível da Escola 
Municipal Pernambuco, que realizam tarefas educativas com este grande alcance 
para o alunado!
Postado por 
Helena(bytroia)
 em 30/03/2013 20:23
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 28/03/2013
<TÍTULO>
Merenda Escolar - Um Exercício De Cidadania

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, merendaescolar, pae.

Na E. M. Manoel Maurício, da 9
 CRE, a merenda passou a fazer parte do fazer pedagógico em que alunos, 
professores e merendeiras trabalham juntos para uma melhor qualidade de vida.

A Unidade Escolar busca promover, através do Programa de Alimentação Escolar*, 
ações que possibilitem aos alunos uma prática de protagonismo.

[FOTO]

Equipe de merendeiras com a direção, Coordenador José Mauro e alunos se 
servindo.
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Tendo esse objetivo como referência, a escola buscou transformar o fornecimento 
diário da merenda num modelo de autoatendimento, o popular 
self service
, fazendo com que cada aluno se sirva da merenda escolar, como fazemos nos 
restaurantes da cidade. Além dessa prática, que dará visibilidade ao Projeto 
Ampliação do Programa de Alimentação Escolar, que é uma das metas propostas pelo
diretor da escola Holem Martins no seu programa, junto a Prefeitura do Rio, de 
Líder Carioca, estão desenvolvendo outras ações junto aos diversos segmentos da 
escola, para que a Merenda Escolar se insira plenamente no PPP 
 Projeto Político Pedagógico - Gentileza gera qualidade de vida.

Segundo nos conta o diretor Holem, 
as ações iniciaram com uma reforma na cozinha, eliminando paredes e 
passa pratos
, integrando esse espaço ao ambiente do refeitório. Dessa forma, o processo de 
manipulação e preparo da merenda pode ser melhor observado pelos alunos, que 
passaram a compreender e valorizar o trabalho de nossas incansáveis e dedicadas 
merendeiras
.

[FOTO]

Merendeiras da Unidade: Neuza Paixão, Ana Brito, Ana Lucia, Leda e Mirian 
Veloso.

Outra ação que está sendo implementada é a apropriação do PAE (Programa de 
Alimentação Escolar) pelos professores que, em sala de aula, trabalham temas 
como valor nutricional de cada cardápio, import
ncia de se consumir todos os ingredientes de cada cardápio, porcionamento ideal 
e a import
ncia de frutas e legumes para o desenvolvimento físico das crianças e 
adolescentes. Além dos temas ligados diretamente à Merenda, estão trabalhando a 
import
ncia da disciplina e da organização no espaço do refeitório, como elementos 
fundamentais para o sucesso do Projeto.

[FOTO]

As merendeiras estão sendo capacitadas para a import
ncia de sua presença junto ao balcão de autosserviço, orientando os alunos para 
o porcionamento ideal de cada item do cardápio, bem como para o uso cuidadoso de
talheres - colher, garfo e faca - disponibilizados aos alunos.

[FOTO]

Junto aos pais e responsáveis, a Unidade está desenvolvendo campanha de 
valorização do PAE e solicitando que não mandem alimentos industrializados - 
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biscoitos, doces, refrigerantes, etc. - como complemento para a merenda de seus 
filhos.

*
O Programa de Alimentação Escolar é uma ação da Prefeitura do Rio de Janeiro que
busca oferecer aos alunos da rede municipal de ensino cardápios rigorosamente 
elaborados por nutricionistas do Instituto de Nutrição Annes Dias (INAD). Criado
em 1956 e vinculado à Secretaria Municipal de Sa
de, o órgão trabalha para conceber, implementar e avaliar as políticas de 
alimentação e nutrição da prefeitura, fornecendo cardápios e promovendo ações 
educativas destinadas a profissionais de educação e alunos. Para isso, são 
levados em consideração o tempo de permanência do aluno nas escolas e a faixa 
etária das crianças atendidas nas unidades do município. A média de refeições 
diárias é de 500 por escola.

Para saber mais, acesse a matéria publicada no Portal da Prefeitura em 
18/03/2013 no link abaixo:

Merenda escolar: nutrição e aprendizado caminhando juntos

Prof
 Márcia Cristina Alves Representante da 9
 CRE:

E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet

Página 4560



RIOEDUCA 2

9ªcre
(227)

pae
(1)

merendaescolar
(1)

<COMENTÁRIOS>

Márcia, adorei a matéria e o enfoque dado as perspectivas do PPP, Obrigado pelo 
carinhome mparabéns.
Postado por 
Elias de Jesus Moreno
 em 28/03/2013 15:29

Parabéns a E. M. Manoel Maurício da 9ª CRE. Se a escola dispuser de cozinha 
experimental, o professor pode colocar algumas receitas para votação. Após a 
escolha, os alunos devem levar os ingredientes necessários para fazer a receita 
na escola.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 28/03/2013 22:53

É sempre muito bom ver a nossa querida Maneco destacada em matérias tão bem 
redigidas pela Marcia. Àqueles que tiverem oportunidade, saboreiem nossa 
merenda. É dos deuses.
Postado por 
Holem Martins
 em 30/03/2013 00:41
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 03/06/2013
<TÍTULO>
Processo Seletivo para a 11ª CRE - Resultado Final
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Divulgamos o Resultado do Processo Seletivo para

Representante Rioeduca da 11
 CRE.

Após análise dos textos pela CRE, bem como pela equipe do Portal Rioeduca, temos
o escolhido para representante da 11
 CRE.

     Vejam abaixo, os cinco melhores 
resultados e a 1
 colocada, que será a nova representante do Portal Rioeduca.

2
 COLOCADA: Ingrid Medeiros Porciuncula

3
 COLOCADO: Nelilda Ormond

4
 COLOCADO: Eduardo Santos

     5
 COLOCADO: Marco Antônio Alves Costa

Informamos ainda que o referido processo seletivo não gera banco de reserva e, 
na impossibilidade de continuidade do trabalho da 1
 COLOCADA, será aberta uma nova seleção.

Agradecemos a participação de todos e parabenizamos pelo aceite ao desafio. 

Estejam atentos! Em breve teremos processo seletivo para a Página 
BLOG PROFESSORES
 e também a equipe de mídias.

Parabéns e bem-vinda à equipe, Laura Fantti!

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Tenho certeza que o Portal Rioeduca não teria uma representante melhor! Conheço 
o trabalho da professora Laura Fantti Davilla e sei o quanto ela é comprometida 
e está sempre imersa as novas tecnologias para o desenvolvimento de forma 
interessante e criativo de suas aulas, visando sempre a maior participação dos 
alunos. Parabéns ao Portal e a Laura, confio no potencial desta parceria!
Postado por 
Prof. Cyntia
 em 05/06/2013 21:08

Parabéns a todos participantes e a Professora Laura Fantti Davilla pela 
conquista realizada e a novíssima 11º CRE que agora possui seu representante no 
Portal. A equipe do Rioeduca sempre mostrando coerência e seriedade em suas 
escolhas. Qualidade vcs tem de sobra! Parabéns!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 06/06/2013 17:59
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 08/05/2013
<TÍTULO>
Orientações ao Professor de Pré-Escola II e II 

<TAGS>
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Tags: 
educaçaoinfantil orientaçoesaoprofessor manual.

Acesse aqui as Orientações ao Professor de Pré-escola I e II.

[FOTO]

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Andei folheando digitalmente...Dicas valiosas que podemos usar no dia a dia com 
nossos alunos!
Postado por 
Helena (by troia)
 em 30/05/2013 21:28
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 01/04/2013
<TÍTULO>
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Premiação do Concurso de Cartazes do Dia Mundial Sem Carro 2012

<TAGS>
Tags: 
projetos, 2ªcre, 5ªcre e 6ªcre.

No dia 25 de março, realizou-se a Cerimônia de Premiação do Concurso de Cartazes
do Dia Mundial Sem Carro 2012, na sala 425, do Centro Administrativo São 
Sebastião (CASS), rua Afonso Cavalcanti, 455, Cidade Nova.

Esta campanha educativa, realizada em parceria com a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, tem por objetivo a conscientização junto às Unidades Escolares, 
para a import
ncia de práticas de redução das emissões de gás carbônico, culminando com um 
Concurso de Cartazes.

O Dia Mundial Sem Carro, comemorado todo dia 22 de setembro, iniciou-se na 
França, em 1997.

No ano de 2012, 1.500 cidades em todo o mundo estiveram unidas num esforço 
conjunto para reduzir as emissões de gás carbônico, um dos gases mais poderosos 
para o agravamento do efeito estufa. Este dia tem como objetivo despertar o 
debate sobre transporte coletivo, ciclovias, pedestres, poluição, acessibilidade
para portadores de deficiência, estímulo ao transporte solidário e ao uso de 
bicicletas.

Dividido em quatro categorias, de acordo com a faixa etária, os alunos do Ensino
Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) participaram com um n
mero expressivo de cartazes sobre o tema.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Estiveram presentes na Cerimônia de Premiação os vencedores e responsáveis de 
cada categoria com os respectivos representantes das Gerências de Educação das 
Coordenadorias Regionais de Educação e Unidades Escolares.

[FOTO]

Para a entrega dos prêmios, a Senhora Subsecretária de Ensino Helena Bomeny fez 
uma breve fala, além da Coordenadora do Setor de Extensividade Denise Palha e da
Assessora Glória Macedo, representante da Coordenadoria de Ensino.
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[FOTO]

Os vencedores receberam uma bicicleta e kits cedidos pela Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente. Todos os premiados terão os seus desenhos compondo o Cartaz de
divulgação do Projeto Dia Mundial Sem Carro 2013, que chegará nas Unidades 
Escolares aproximadamente no mês de agosto. 

O Regulamento do Concurso de Cartazes do Dia Mundial Sem Carro 2013 está em fase
de elaboração e, em breve, será divulgado aos alunos da Rede P
blica Municipal de Ensino.

Representante do Rioeduca na E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos

Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 28/03/2013
<TÍTULO>
Alunos Brilhantes, Escolas Inesquecíveis

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, .

Ao terminar o 9
 ano do Ensino Fundamental, o estudante vive um período de grande ansiedade, 
pois o ingresso no Ensino Médio de uma Unidade Escolar P
blica é muito concorrido.

Algumas escolas, como o Colégio Pedro II, o CEFET e a FAETEC, realizam provas 
específicas de Matemática e L

íngua Portuguesa, em que o aluno deve atingir uma média cada vez mais alta.

Assim, a passagem para o Ensino Médio é um tempo de desafios, em que os jovens 
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estão mudando a forma de ver as coisas. Estão começando a assumir 
responsabilidades com sua própria vida e escolhendo o que querem ser depois de 
formados. Esta é a fase em que os jovens se preparam para a vida adulta e, por 
isso, a escola precisa ser um lugar de aprendizado e vivência, com diálogo 
voltado sobre esta nova postura para consigo e com o outro.

Conheçam algumas das escolas que foram inesquecíveis para os alunos da 4
 CRE e saibam o que eles têm a dizer sobre isso:

[FOTO]

Escola Municipal
Brant Horta

Nossa escola se orgulha em ter quatro alunos aprovados no NAVE, onde três deles 
hoje cursam o CEFET: Hennan Higino do Vale, Miguel Ãngelo do Couto Ferreira e 
Sergio Wallace Siker de Oliveira. A quarta aluna, Gabriella Pereira da Silva 
Menezes (na foto entre amigos do JK, de casaco azul com corações), também obteve
aprovação na FIOCRUZ, mas no momento está matriculada no JK, aguardando 
resultado da Escola de Química, sua primeira opção. Além destes, temos duas 
alunas aprovadas (Fernanda e Joseane, turma 1501/2012, Prof. Alba) para o 
segundo segmento do Pedro II , com destaque para Joseane Amorim Silva, que ficou
entre as primeiras colocadas.

É uma história de sucessos, que vem aumentando a cada ano, e que muito nos 
alegra. Anexei também foto de nossa faixa comemorativa pelo desempenho do IDEB. 
O segredo? Uma equipe altamente capacitada, com o apoio da comunidade escolar, 
que busca oferecer à sua clientela o que de melhor podemos dar! Conhecimento, 
dedicação e parceria são as marcas registradas da Brant Horta. E eu muito me 
orgulho de fazer parte dessa equipe!

Texto da Professora Eliana Maria

Escola Municipal Ary Barroso

Começo o texto utilizando um verso de um poema de Rubem Alves...

Educar é construir pontes...

O trabalho pedagógico realizado desde 1997 pela escola Ary Barroso é 
fundamentado na filosofia do SONHO que se CONSTRÓI.

As histórias de contos de fadas não são apenas aquelas que nos fazem dormir, mas
as que nos dão coragem para enfrentar quaisquer dificuldades, como os cavaleiros
que derrotam seus dragões.
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Cada aluno que conquistou seu espaço nas renomadas Instituições Federais 
(Colégio Pedro II, CEFET e aguardando IFRJ), Estaduais (FAETEC e Colégio 
Estadual José Leite Lopes - Nave) e particulares (PH, parceria ISMART) 
acreditaram nisto.

A equipe pedagógica, a estrutura escolar, o sempre 
repensar educacional
 e a presença efetiva da FAMÍLIA foram as pontes erguidas para que tais sucessos
acontecessem.

O ponto de partida para todo e qualquer trabalho pedagógico é mostrar ao aluno 
que o sucesso é algo que não se ganha, é conquistado. E que essa conquista é 
fruto de uma busca constante a partir da necessidade de definir e redefinir 
princípios e objetivos.

Nossos alunos não pertencem à elite, mas fazemos com que acreditem que toda sua 
vida pode mudar para melhor!

Utilizo uma frase que traduz o resultado obtido: 
somente encontraremos a palavra SUCESSO antes da palavra TRABALHO no dicionário
. 

Texto da Professora
Rosane Ferreira, Diretora adjunta

Aprovações da Escola Municipal Ary Barroso

Texto da Rosane Ferreira, Diretora adjunta

Maria Lousada Fernandes (CPII São Cristóvão - 2
 lugar);

Max de Carvalho (Nave - 5
 lugar; FAETEC - 5
 lugar - Ferreira Vianna, Edificações);

Ana Clara Reis ( Nave - 10
 lugar; FAETEC - 10 lugar; Juscelino K, Eletrotécnica);

Karoline Campos Calheiros (Nave - 4
 lugar ; PH - Parceria ISMART);

Isadora Albuquerque (Nave; PH - Parceria ISMART);

Artur Soares (FAETEC; CEFET Maria da Graça - 32
 lugar)

Ágata Cristine (CEFET Maracanã - INTEGRADO - Segurança do Trabalho; FAETEC - 
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Juscelino K);

Juliana Pedrosa (Nave - 16
 lugar);

Vinícius Dias (CEFET Maracanã - INTEGRADO - Eletrotécnica);

Guilherme de Melo André (PH - Parceria ISMART);

Ana Fardilha (CE Horácio de Macedo - Administração);

Juliana Marques (FAETEC; Juscelino K - Administração);

Lael Belchior (NAVE).

Escola Municipal
Rep
blica do Líbano

O aluno Wendell Machado da E. M. Rep
blica do Líbano obteve aprovação para o Ensino Médio no Colégio NAVE. 

Wendell sempre foi um bom aluno, estudioso e aplicado.

NAVE (N
cleo Avançado em Educação) é um programa do Oi Futuro voltado para a pesquisa e 
desenvolvimento de soluções educativas que usa de forma diferenciada as 
tecnologias da informação e da comunicação no ensino médio e capacita jovens 
para profissões na área digital.

Desde 2007, quando foi criado, tem o objetivo de contribuir para a qualidade e a
inovação da educação no Brasil, formando jovens para atuar com as novas 
tecnologias do mundo contempor
neo, utilizando a programação de games, a elaboração de roteiros e o web design 
como ferramentas de aprendizado que aproximam das áreas de interesse do jovem no
ambiente escolar.

Desenvolvido em parceria com as Secretarias de Estado de Educação do Rio de 
Janeiro e Pernambuco, o NAVE foi construído sobre três pilares: Escola Estadual 
de Ensino Médio integrada ao profissionalizante, um N
cleo de Pesquisa e Inovação, e um Centro de Disseminação. Atualmente, tem em 
suas escolas do Rio de Janeiro e Recife cerca de alunos 960 e 102 educadores.

O projeto chamou a atenção da Microsoft que, em 2009, incluiu o NAVE como umas 
das 30 escolas mais inovadoras do mundo e, em 2010, dentro do Programa 
Escolas Inovadoras da Microsoft
, o elegeu como 
Escola Mentora
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. Os frutos vêm sendo colhidos também no Brasil: no Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM) de 2010, divulgado em setembro de 2011, o Colégio Estadual José 
Leite Lopes ficou em 2
 lugar entre as 268 escolas do município do Rio de Janeiro ligadas à Secretaria 
de Estado de Educação/RJ. Ao passo que a Escola Técnica Estadual Cícero Dias 
ocupou a 4
 posição entre as 111 escolas de Recife ligadas à Secretaria Estadual de 
Educação/PE.

Fiquei muito feliz com essa aprovação, pois Wendell fez parte da minha primeira 
turma de alfabetização em 2004 na E. M. Rep
blica do Líbano!

Texto da Professora
Carla Elisa
E. M. Rep
blica do Líbano

O Rioeduca parabeniza todas as Unidades Escolares que são inesquecíveis para os 
seus alunos!

Ana Accioly é Professora da Rede Municipal

e Representante Rioeduca da 4
 Coordenadoria Regional de Educação

E-mail: anaaccioly@rioeduca.net

Twitter: @Ana_Accioly

[FOTO]
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4ªcre
(164)

(11)

<COMENTÁRIOS>

Excelente matéria realiza onde o foco é o sucesso dos alunos. A escola pública 
mostra seu desempenho quando realiza estas conquistas!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 28/03/2013 22:56
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 26/03/2013
<TÍTULO>
Informativo Multirio - 26 de março

<TAGS>
Tags: 
multirio.
Cidade de Leitores
 abre espaço para história da MPB
O escritor e pesquisador de MPB Ricardo Cravo Albiné um dos convidados do 
programa
Cidade de Leitores
. Cravo Albin conversa com Leila Richers sobre a história da m
sica popular brasileira e os seus diversos estilos e momentos, como o choro, o 
samba, o samba-canção, a
fossa
, a Era do Rádio e a bossa nova, além do tropicalismo, dos festivais da canção e
da afirmação das identidades musicais regionais. O escritor 
é também fundador do Museu da Imagem e do Som
, do Instituto Cultural Cravo Albin
e autor de vários livros, entre eles,
MPB, A História de um Século.
O ator Diogo Vilela é outro convidado da edição. Ele fala do musical
Ary Barroso 
 Do Início ao Fim,
em que vive no palco o personagem, que se transformou em um dos maiores 
expoentes da nossa m

Página 4571



RIOEDUCA 2
sica. Ary criou clássicos como 
Tabuleiro da Baiana
,
Os Quindins de Iaiá
 e 
Baixa do Sapateiro
, entre centenas de outras canções, sendo ainda o inventor do samba-exaltação, 
gênero inaugurado com
Aquarela do Brasil
.
Cidade de Leitores
,inédito, vai ao ar nesta quinta-feira (28),às 13h20, na
BandRio
 e no
canal 14 da NET
.

Os hábitos alimentares e o 
excesso de peso na inf
ncia
Quem perdeu o 
Conceito
 Ação
sobre os problemas da obesidade infantil, tem mais uma chance. Nesta quinta 
(28), o programa será reapresentadoàs 19h30, no 
canal 14 da NET
. A gordura em excessoé a epidemia silenciosa que mais cresce no país e está 
relacionada a doenças como diabetes e até c
ncer. Para debater o tema, Cristina Amaral conversou com a endocrinologista 
Carmen Assumpção, coordenadora do Ambulatório de Obesidade Infantojuvenil do 
Instituto Estadual de Endocrinologia e Diabetes. Os atuais hábitos alimentares 
das crianças e adolescentes assustam: um terço das nossas crianças está com 
excesso de peso. Entre os jovens de 10 a 19 anos, o percentual fica em torno de 
21%. Segundo a Organização Mundial de Sa
de (OMS), em 2015, 2,3 bilhões de pessoas no mundo estarão acima do peso e 700 
milhões, obesas. 
A MultiRio não tem um perfil oficial no Facebook. Informações sobre a Empresa 
você encontra no
Portal MultiRio
 e na nossa página no Twitter. Se você já faz parte desta rede social, seja um 
seguidor:
www.twitter.com/multirio
.
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multirio
(3)

<COMENTÁRIOS>

Informativos Multirio sempre com dicas ótimas para professores e alunos!
Postado por 
Helena (by troia)
 em 01/04/2013 20:57
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 01/04/2013
<TÍTULO>
O Encanto desta Cidade é da Escola Municipal Escragnolle Dória

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, concursos.
A professora Andréa Nonato, da E.M. Escragnolle Dória, foi a ganhadora do 
Concurso Cultural 
O Encanto desta Cidade é Meu
 na categoria professor. Realizado de 18 a 27 de fevereiro pelo Portal Rioeduca,
o principal objetivo do concurso foi demonstrar, através de uma produção 
textual, os encantos da cidade do Rio de Janeiro.
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Cidade Maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade Maravilhosa, coração do meu 
Brasil

. Estes versos da imortalizada marchinha de carnaval 
Cidade Maravilhosa
, cantada há sete décadas, traduzem a import
ncia da cidade do Rio de Janeiro para o país. Lazer e beleza natural são 
destaques desta que á a segunda maior metrópole brasileira.

Praias, lagoas, florestas, exuberantes formações rochosas e noites agitadas 
compõem um ambiente singular. O Rio é uma das cidades mais conhecidas do mundo. 
Está em qualquer roteiro turístico de import
ncia. Viajar por esta cidade é ter um encontro com inesquecíveis cenários e 
confraternizar com um povo alegre e receptivo.
[VÍDEO]

O Concurso Cultural 
O
Encanto desta Cidade é Meu

, promovido pelo 
Portal Rioeduca

, veio para dar a oportunidade a professores (na ativa e aposentados), 
servidores, alunos e responsáveis demonstrarem todo o seu amor por esta cidade 
que completou 448 anos em 1
 de março.

A professora 
Andréa Nonato

 participou deste concurso e seu texto foi o ganhador na categoria professor. 
Nele, ela retrata os encantos do Rio de Janeiro e o orgulho de viver na Cidade 
Maravilhosa.

Na rede municipal de ensino desde 2010, atualmente é regente de uma turma de 1
 ano na 
Escola Municipal Escragnolle Dória
. Turma que está sendo alfabetizada em Língua Portuguesa e em Libras. É graduada
em Letras / Francês e pós-graduada no Liceu Literário Português
.

[FOTO]

Na entrevista realizada com a professora Andréa, pude perceber seu amor e 
entusiasmo pela leitura e escrita desde menina. Conheceremos agora um pouco mais
desta professora que tem como escrever bem uma meta para toda a vida.

: Qual é a sua maior alegria na profissão?
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Portal Rioeduca / 6
 Cre:

 O que é, para você, trabalhar em uma escola cercada pela violência?

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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6ªcre
(247)

concursos
(16)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a professora Andréa Nonato, da E.M. Escragnolle Dória, foi a ganhadora 
do Concurso Cultural O Encanto desta Cidade é Meu na categoria, 6ª CRE mostrando
o seu valor!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 01/04/2013 17:19

Parabéns professora, Nós da GED ficamos felizes pela sua conquista. Um abraço
Postado por 
Luciane Motta
 em 01/04/2013 20:52

Parabéns professora pela sua conquista.Nossos professores escrevem coisas lindas
mas poucos são aqueles que divulgam.Muito sucesso para você e seus alunos
Postado por 
cassia
 em 09/04/2013 18:45

Parabéns professora. Nós somos a 6a CRE!!!!
Postado por 
Christiane Penha
 em 11/04/2013 19:47
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 01/04/2013
<TÍTULO>
Como Era Gostosa a Minha Obra... Arte Devorada!

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, alimentaçãoescolar.
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A professora Imaculada Conceição realizou com os alunos do 6
 ao 9
 ano uma exposição nas aulas de Artes Plásticas, como prolongamento do programa 
nutricional de incentivo ao consumo de legumes, frutas e verduras chamado 
5 ao Dia
.

Este espaço, se bem trabalhado, influenciará diretamente a promoção da sa
de, se tornando um veículo fundamental na formação de valores, hábitos e estilos
de vida.

A escola deve proporcionar um ambiente favorável à vivência de saberes e 
sabores, contribuindo para a construção de uma relação saudável do educando com 
o alimento.

[FOTO]

Pensando em contribuir para a formação de bons hábitos alimentares de seus 
alunos, a 
professora Imaculada Conceição Marins

, da 
Escola Municipal Mário Piragibe

, realizou com os alunos do 6
 ao 9
 ano uma exposição de arte comestível com frutas, verduras e legumes.

Esta exposição foi concebida e realizada nas aulas de Artes Plásticas como 
prolongamento do Programa 
5 ao Dia

 (programa nutricional de incentivo ao consumo de legumes, verduras e frutas), 
trabalhado por toda escola no período da Semana de Alimentação Escolar.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

A tarefa seguinte foi pesquisar receitas em que fossem usadas frutas, legumes e 
verduras. Eles poderiam completar a 
refeição
 com sucos de frutas e montar esculturas e outras construções espaciais e 
pinturas.

Nos dias do evento, os alunos levaram o material necessário para a criação de 
suas obras, que foram montadas 
 totais ou parcialmente 
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 no local da exposição. Cada aluno ficou responsável em convidar uma pessoa para
participar da comilança. Foi um sucesso! As obras foram poucas para tantas 
bocas!

[FOTO]

[FOTO]

Contudo, depois da primeira exposição, todos esses medos sumiram e a professora 
viu que tudo correria bem. A aceitabilidade foi surpreendente! Os trabalhos 
foram muito criativos e todos os consideraram Obras de Arte.

Segundo a professora Imaculada Conceição, este trabalho proporcionou várias 
contribuições a ela, aos alunos e à escola: desde as atitudes em relação a 
alimentação saudável até a oportunidade de trabalhar um tema em artes que até 
então não tinha sido abordado com as turmas.

[FOTO]

Como vimos, a professora Imaculada Conceição é extremamente criativa. Surpreende
seus educandos, ensina-os a pensar, procura usar suas experiências, vivências e 
habilidades em sala de aula, dá identidade e personalidade a cada turma. No 
exercício de sua criatividade, pratica a arte de perguntar e usa a arte de ouvir
para melhor conhecer seus alunos. Torna-se carismática e gera um encantamento 
nos discentes ao procurar interagir com meios de comunicação e na valorização de
suas opiniões.

[FOTO]
tweet
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6ªcre
(247)

alimentaçãoescolar
(1)

<COMENTÁRIOS>

A arte como a grande incentivadora de bons hábitos alimentares e promoção de 
saúde, foi uma forma criativa de contribuir com  o Programa de Alimentação 
Escolar que acontece em nossas Unidades Escolares. Parabéns pelo trabalho!
Postado por 
Gerência de Alimentação Escolar
 em 01/04/2013 11:27

Parabéns a professora Imaculada Conceição professora de artes pelo destaque 
realizado em seu trabalho sobre alimentos que fortaleceu a importância dos 
alimentos no nosso dia a dia!
Postado por 
Helena(bytroia)
 em 01/04/2013 17:27

Imaculada,
Adorei!Fiquei com água na boca.Você foi muito criativa com esta proposta.
Parabéns!
Postado por 
cassia
 em 09/04/2013 18:47

Parabéns, amei o trabalho. Que riqueza!!!
Um trabalho que o aluno vivencia o que aprende... fantástico!!!
Postado por 
Christiane Penha
 em 11/04/2013 19:50
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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Quarta-feira, 27/03/2013
<TÍTULO>
Concurso de Resenhas e Relatos de Experiência dos Livros da Biblioteca do 
Professor

<TAGS>
Tags: 
riodeleitores.

Com o objetivo de estimular a leitura dos livros da Biblioteca do Professor, 
ação do

     Programa 
Rio, uma cidade de leitores
 voltada para a formação de profissionais leitores,

     a E/SUBE/CED/Gerência de Mídia-Educação 
propõe a realização do Concurso de

     resenhas e relatos de experiência dos 
livros da Biblioteca do Professor.

O concurso consiste na seleção de resenhas críticas e relatos de experiência, 
elaborados

     a partir da leitura dos livros que 
compõem esse acervo. 

Pretende-se, ainda, favorecer

     a troca de experiências entre as 
unidades que integram a Rede P
blica Municipal de

     Ensino, em torno da realização de 
práticas leitoras envolvendo a comunidade escolar.

Poderão participar do concurso todos os professores, agentes auxiliares de 
creches
e bibliotecários lotados nas Unidades Escolares, Creches, EDI, Bibliotecas 
Escolares
Municipais e CREJA.

Saiba mais, lend
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[FOTO]

Livros do Acervo da Biblioteca do Professor

2009

Felicidade clandestina 
 Clarice Lispector - Ed. Rocco

     As cem melhores crônicas brasileiras 
 Joaquim Ferreira dos Santos (Org.) - Ed. Objetiva

     Leite derramado 
 Chico Buarque - Ed. Companhia das Letras

     Quase memória - Carlos Heitor Cony 
 Ed. Alfaguara

     Poesia completa 
 Mario Quintana - Ed. Nova Fronteira

     O Albatroz Azul 
 João Ubaldo Ribeiro - Ed. Nova Fronteira

     A soma dos dias 
 Isabel Allende - Ed. Bertrand Brasil

     O menino do pijama listrado 
 John Boyne - Ed. Companhia das Letras

     O amor nos tempos do cólera - Gabriel 
García Márquez - Ed. Record

     O vendedor de passados 
 José Eduardo Agualusa - Ed. Gryphus

2010

O melhor das comédias da vida privada - Luis Fernando Verissimo 
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 Ed. Objetiva

     A chave de casa -Tatiana Salem Levy 
 Ed. Record

     As melhores crônicas de Rachel de 
Queiroz - Seleção Heloisa Buarque de Hollanda - Ed. Global

     Os 
ltimos lírios no estojo de seda - Marina Colasanti - Ed. Leitura

     Como se não houvesse amanhã 
 Henrique Rodrigues (Org.) 
 Ed. Record

     Noites tropicais 
 Nelson Motta 
 Ed. Objetiva

     Escola de gigantes 
 Susana Fuentes 
 Ed. 7 Letras

     Ferreira Gullar 
 Alfredo Bosi (Seleção) 
 Ed. Global

     Diário de escola - Daniel Pennac 
 Ed. Rocco

Crime e castigo - Fiodor Dostoievski 
 Ed. 34

     Invictus - conquistando o inimigo - 
Nelson Mandela e o jogo que uniu a África do Sul - John Carlin - Ed. Sextante

     Fazes-me falta - Inês Pedrosa - Ed. 
Alfaguara

     Ensaio sobre a cegueira 
 José Saramago 
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 Ed. Companhia das Letras

     Confesso que vivi 
 Pablo Neruda 
 Ed. Bertrand Brasil

2011

Conversa sobre o tempo - Luis Fernando Verissimo e Zuenir Ventura - Ed Agir

     A educação pela pedra - João Cabral de 
Melo Neto - Ed. Alfaguara

     Não há silêncio que não termine - Ingrid
Betancourt 
 Ed. Companhia das Letras

     Singué sabour. Pedra-de-paciência - Atiq
Rahimi - Ed. Estação Liberdade

     Grande Sertão:veredas 
 João Guimarães Rosa 
 Ed. Nova Fronteira

     Viva o povo brasileiro 
 João Ubaldo Ribeiro 
 Ed. Ponto de Leitura

     A ilha sob o mar 
 Isabel Allende 
 Ed. Bertrand Brasil

     O enigma do oito 
 Katherine Neville 
 Ed. Rocco

     Cordilheira 
 Daniel Galera 
 Ed. Companhia das Letras

     1822 
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 Laurentino Gomes 
 Ed. Nova Fronteira

     Mal Secreto 
 Inveja 
 Zuenir Ventura 
 Ed. Objetiva

     1961: O Brasil entre a ditadura e a 
guerra civil 
 Paulo Markun, Duda Hamilton 
 Ed. Benvirá

     O Guardião de livros 
 Cristina Norton 
 Ed. Casa da Palavra

     O morro dos ventos uivantes 
 Emily Bront
 Ed. Lua de Papel

2012

Tenda dos milagres - Jorge Amado - Ed. Companhia das Letras

     Romance D
a Pedra Do Reino E O Principe Do Sangue Do Vai-E-Volta - Ariano Suassuna - Ed. 
Jose Olympio

     Chaplin 
 Uma vida - Stephen Weissman - Ed. Larousse

     Steve Jobs - A Biografia - Walter 
Isaacson 
 Ed. Companhia das Letras

     Melhores poemas de Cecília Meireles - 
Cecília Meireles 
 Org. Maria Fernanda

     Ed. Global
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     Tropical sol da liberdade - Ana Maria 
Machado - Ed. Alfaguara

     A lista de Schindler: a verdadeira 
história - Mietek Pemper - Ed. Geração Editorial

     O Nome da Rosa - Umberto Eco - Ed. Best 
Bolso

     Histórias que os jornais não contam 
 Moacyr Scliar 
 Ed. Agir

     As Divas do Rádio Nacional 
 Ronaldo Conde Aguiar 
 Ed. Casa da Palavra

     A vida como ela é... em 100 inéditos 
 Nelson Rodrigues 
 Ed. Nova Fronteira

     Cante lá que eu canto lá: filosofia de 
um trovador nordestino 
 Patativa do Assaré 
 Ed. Vozes

     Orgulho e preconceito 
 Jane Auten Ed. Martin Claret

     Os colegas de Anne Frank: o reencontro 
dos sobreviventes do Liceu Judaico 
 Theo Coster 
 Ed. Objetiva

2013 (Lista da 1
 Votação)

- Nacionais

Duzentas crônicas escolhidas - Rubem Braga - Ed. Record

Nova antologia poética - Vinicius de Moraes - Cia. das Letras
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- Estrangeiros

     Persuasão - Jane Austen - Zahar

     As mulheres de meu pai - José Eduardo 
Agualusa - Língua Geral

Responsáveis pela Ação - Mídia Educação - 2976.2319

[FOTO]
tweet

riodeleitores
(165)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Terça-feira, 02/04/2013
<TÍTULO>
Professora da Classe Hospitalar Recebe Prêmio em Concurso de Fotografias

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, saúde.

A professora Karla Bastos, regente da Classe Hospitalar Fernandes Figueira, 
participou de um concurso de fotografias na Fiocruz e foi premiada com o 
terceiro lugar.

A Classe Hospitalar Fernandes Figueira está vinculada à Escola Municipal Vital 
Brasil, no Catete.

No final de 2012, a Fiocruz convidou seus funcionários a participarem da 
terceira edição do concurso fotográfico. O título do concurso foi 
Olhares sobre a Fiocruz
. 

A partir do tema 
Olhares sobre o Trabalho: Memória e Presente
, houve muitos inscritos e dentre eles a professora Karla Bastos. A intenção do 
tema era reunir imagens que refletissem as in
meras atividades realizadas pelas equipes da instituição, dentro e fora do 
campus
, ora de forma poética, ora de forma l
dica. As fotografias apresentadas buscavam mostrar a diversidade do dia a dia de
um trabalho que reflete a mediação entre sa
de e tecnologia.

[FOTO]

A professora Karla contou ao portal Rioeduca um pouco sobre sua participação no 
concurso de fotografias e também sobre o projeto didático que será desenvolvido 
ao longo de 2013 com os alunos da Classe Hospitalar Fernandes Figueira.

Portal Rioeduca: Por que desejou participar do concurso de fotografias? 

Karla Bastos: 
Minha intenção foi divulgar o trabalho da Classe Hospitalar para a Fiocruz.

Nós somos do Instituto Fernandes Figueira, um anexo da Fiocruz. Para mim era uma
oportunidade, ao menos, de divulgar nosso trabalho.
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Portal Rioeduca: Como se sentiu ao saber que tirou 3
 lugar?

Karla Bastos: Uma sensação indescritível. Avisaram sobre o 3
 lugar e imediatamente abriu minha fotografia em um telão enorme.

Não imaginava! Estava concorrendo com fotógrafos profissionais, com servidores 
da Fiocruz de todo Brasil. Foi maravilhoso!

Minha fotografia, meu trabalho está no calendário oficial da Fiocruz que foi 
distribuído para os servidores do Brasil todo. Uma grande felicidade!

Portal Rioeduca: Conte-nos sobre o projeto Vinicius de Moraes. Quais seus 
objetivos? Como será desenvolvido?

Karla Bastos: 
O objetivo principal deste projeto é oportunizar aos alunos o acesso ao universo
literário de Vinícius de Moraes, aproveitando o centenário do autor, mobilizado 
pela poesia e pela m
sica. Levando-os a constituírem uma relação diferenciada, até mesmo nova, com a 
linguagem literária, visando também o exercício e a formação de leitores e 
produtores de textos competentes.

O projeto será desenvolvido durante o ano letivo, envolvendo todas as crianças 
atendidas pela Classe Hospitalar. Trabalhando identidade e autonomia, linguagem 
oral e escrita, linguagem musical, corporal, natureza e sociedade, arte e 
matemática, sempre tendo como base os textos de Vinícius de Moraes.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

A cerimônia de premiação do concurso de fotografias aconteceu no dia 4 de março.
Parabéns à professora Karla Bastos pela iniciativa de divulgar o trabalho da 
Classe Hospitalar e pela conquista do terceiro lugar no concurso!

[FOTO]

Saiba mais sobre a Classe Hospitalar Fernandes Figueira na matéria 
Conhecendo a Classe Hospitalar Fernandes Figueira
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Visite também o blog!

http://www.chfernandesfigueira.blogspot.com.br/
I

nformações consultadas também no portal da 
Fiocruz
.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Renata Carvalho 
 Professora da Rede e representante da 2
CRE, no portal Rioeduca

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet
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2ªcre
(192)

saúde
(45)

<COMENTÁRIOS>

Kátia parabéns pelo trabalho realizado na FIOCRUZ. 
Postado por 
Valeria Silveira
 em 02/04/2013 07:26

Parabéns Professora Karla Bastos as imagens são belíssimas. Imagem é tudo e seu 
trabalho só veio a acrescentar. Parabéns!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 06/04/2013 19:25
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 29/03/2013
<TÍTULO>
O Piquenique da Chapeuzinho Vermelho

<TAGS>
Tags: 
5ªcre.
A Creche Municipal Tio Sebastião Xavier trabalhou o subprojeto 
Viajando Pela Estrada Afora
, em que a leitura e a alimentação levaram as turmas ao piquenique da 
Chapeuzinho Vermelho.
Era uma vez uma linda menina, que morava com sua mãe em uma bela casinha. Ela 
sempre usava uma capa com um chapeuzinho bem vermelho. Certo dia, sua mãe pediu 
que ela fosse levar uma cestinha cheia de doces para sua vovó. E então... 

[VÍDEO]

[FOTO]

[VÍDEO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Acompanhem o blog da CM Tio Sebastião Xavier 
http://crechetiosebastiaoxavier2010.blogspot.com.br/

[FOTO]
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(268)

<COMENTÁRIOS>

Um lindo trabalho de equipe realizado com o compromisso de propiciar múltiplas 
experiências ao nossos pequenos e assim contribuindo de forma lúdica para sua 
formação e aprendizado.
Tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe e acompanhar de perto uma gestão
democrática e empenhada na educação dos nossos pequenos!!!
Parabéns,meninas e meninos da Tio Sebastião Xavier!
Postado por 
sheila
 em 29/03/2013 17:09

Parabéns a  Creche Municipal Tio Sebastião Xavier trabalhou o subprojeto 
“Viajando Pela Estrada Afora”, eu individualmente quando era da sala de leitura 
realizei projeto parecido com minhas turmas.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 30/03/2013 19:59

Estou Diretora Adjunta desde 05/12/2012 e cada dia acordo mais feliz para 
trabalhar.Tenho muito prazer em fazer parte dessa Equipe.
 O trabalho na Tio Sebastião é realizado em equipe, onde o compromisso de todos 
é a formação e o aprendizado de nossas crianças, através de atividades lúdicas, 
fazendo do aprender um momento prazeroso. 
Obrigada e parabéns aos profissionais,aos pais e responsáveis que contribuem 
diariamente para um excelente trabalho.
Postado por 
Katia Regina
 em 30/03/2013 20:41

É muito gratificante trabalhar na C.M.Tio Sebastião Xavier onde o trabalho 
desenvolvido é sempre objetivando uma educação de qualidade, partindo sempre das
experiências vividas por nossas crianças e respeitando sempre as peculiaridades 
de cada um. Nosso trabalho é feito com muito amor e em equipe, buscamos sempre 
parceria com os responsáveis pois sabemos que sozinhos não chegaremos a lugar 
algum.É gratificante vermos nosso trabalho aqui no Rioeduca.Parabéns as minhas 
meninas e meninos da creche
Postado por 
Leiliane de Oliveira
 em 31/03/2013 18:37

Foi mais que gratificante participar deste Projeto na Creche Tio Sebastião 
Xavier. Com muito orgulho e imenso carinho 
vesti
 a Chapeuzinho Vermelho e vi olhinhos tão especiais brilharem como nunca vi 
antes. Muito obrigada à toda Equipe de Educação da Creche pelo apoio! 
Postado por 
Mônica Lourenço
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 em 31/03/2013 19:34

É muito bom ver o trabalho da equipe da nossa creche Tio Sebastião Xavier sendo 
valorizado e visualizado por nossos amigos da Educação. Nosso trabalho é fruto 
de muito empenho, dedicação e amor. Não poderíamos então ter outro 
resultado.Valeu equipe da Tio Sebastião!!!
Postado por 
Ana Paula Castro
 em 31/03/2013 21:09

Belo projeto! Isso mostra o quanto a Educação Infantil precisa de valorização e 
incentivo, já que tem um papel importantíssimo na formação do indivíduo. A gente
aprende desde que nasce! Parabéns à Creche!
Postado por 
Luciane
 em 02/04/2013 21:45
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 05/04/2013
<TÍTULO>
Atendimento Educacional Especializado

<TAGS>
Tags: 
1ªcre.

A escola é o espaço que deve garantir Educação de Qualidade para todos. É papel 
fundamental da Educação reconhecer e respeitar a diversidade com o cuidado de 
atender a cada aluno segundo suas potencialidades e necessidades
.

Toda Escola tem o dever de ser Inclusiva, em que
 gestores, professores, familiares e membros da comunidade percebam o aluno como
o foco central de toda ação educacional.

[FOTO]

A 
Escola Municipal Portugal,
 situada em São Cristovão, tem como meta garantir a todos os seus alunos uma 
Educação de Qualidade. Em 2010, a unidade escolar aprimorou ainda mais o 
atendimento, implantando a Sala de Recursos Multifuncionais.

Sala de Recursos e Atendimento Educacional Especializado

O atendimento na Sala de Recursos é realizado no contraturno por um professor do

Atendimento Educacional Especializado 
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(AEE), dando suporte ao trabalho do professor da turma regular. Deste modo, 
torna-se possível igualar condições, romper barreiras e possibilitar a 
participação efetiva e plena na escola e na sociedade.

Vale ressaltar que as 
Salas de
Recursos Multifuncionais
 são equipadas com materiais pedagógicos e de acessibilidade. O objetivo 
principal é atender com qualidade e excelência alunos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, 
matriculados nas classes comuns do ensino regular. 

[FOTO]

Ensino de Libras

Destacamos, na 
Escola Municipal Portugal
, o trabalho realizado com alunos incluídos portadores de 
Deficiência Auditiva 
(DA). Enquanto assistem às aulas no turno regular, esses alunos contam com a 
presença de um intérprete de LIBRAS (
Língua Brasileira de Sinais)
. Com isso, o acesso aos conte
dos transmitidos pelo professor regente é facilitado, pois esses estudantes têm 
o auxilio do professor no processo de aquisição dos conhecimentos necessários ao
prosseguimento 
na vida acadêmica com êxito.

Durante sua presença na 
Sala de Recursos,
 o aluno com Deficiência Auditiva é acompanhado pelo AEE, além do 
instrutor de LIBRAS. O instrutor introduz esta linguagem às crianças que ainda 
não dominam e aperfeiçoa a comunicação em LIBRAS com aqueles que já a conhecem. 

O instrutor de LIBRAS oferece oficinas para funcionários, responsáveis e demais 
membros da comunidade escolar que manifestem interesse em aprender a se 
comunicar na 
Lingua Brasileira 
de 
Sinais
.

A 
Sala de Recursos 
da 
Escola Municipal Portugal

também

atende crianças com outras deficiências. Os alunos que necessitam de apoio mais 
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específico, recebem o auxílio de um estagiário, que se torna um facilitador de 
aprendizagem na sala de aula regular.

[FOTO]

Alunos da Escola Municipal Portugal e Professora na Sala de Recursos 
Multifuncionais.

Com esta rede de apoio, crianças com deficiência têm a oportunidade de vivenciar
a riqueza do espaço escolar e de conviver com a diversidade. Afinal, um dos 
objetivos da educação é o exercício da cidadania e a participação das pessoas 
com deficiência em uma sociedade plural e livre.

Saiba mais, clicando nos links abaixo:

Instituto Helena Antipoff

Blog da Escola Municipal Portugal

O Despertar para A Educação Especial

Acolhimento e Inclusão: de Mãos Dadas Rumo ao Sucesso!

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! 
Entre em contato com o representante do Rioeduca em sua Coordenadoria 
e participe. *

Professora Rute Albanita

Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: 
@Rute_Albanita

COMPARTILHE COM SEUS AMIGOS

[FOTO]
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1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Incluir é mais que necessário, é a Educação em sua essência. Parabéns a E.M 
Portugal pelo trabalho desenvolvido.
Postado por 
Elisete Baizano
 em 05/04/2013 14:57

Art. 9º A elaboração e a execução do plano de AEE são de competência dos 
professores que atuam 
na sala de recursos multifuncionais ou centros de AEE, em articulação com os 
demais 
professores do ensino regular, com a participação das famílias e em interface 
com os demais 
serviços setoriais da saúde, da assistência social, entre outros necessários ao 
atendimento.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 07/04/2013 20:01
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 09/04/2013
<TÍTULO>
Juntos pela Educação 

<TAGS>
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Tags: 
7ªcre, escola de pais.

A Escola de Pais foi realizada no dia 23 de março nas unidades escolares com 
Educação Infantil da rede municipal.

A interação entre família e escola é fundamental para favorecer o processo de 
ensino- aprendizagem das crianças. A Escola de Pais faz parte do calendário 
escolar das escolas da rede e é marcada em sábados, para facilitar a presença 
dos responsáveis na unidade escolar de seus filhos.

Escola de Pais no EDI Ana Carolina Pacheco da Silva

Os responsáveis do EDI Ana Carolina Pacheco da Silva participaram da 
Escola de Pais
, onde trocaram experiências com seus pares e puderam compartilhar seus anseios,
d
vidas e alegrias.

[FOTO]

As mães receberam um quadrinho da tirinha da Malfada e, em seguida, organizaram 
a tira e leram para os demais.

O EDI está estabelecendo uma parceria pautada no conhecimento, respeito m
tuo e confiança para, juntos, buscar uma educação que leve os pequenos a 
crescerem com cuidados, carinho, amor em um ambiente seguro e saudável.

Os responsáveis se mostraram bastante participativos, expressando suas opiniões 
e elaborando um cartaz que gerou bastante discussão acerca do tema abordado, 
Nele, sinalizaram que filhos desejam formar e quais são as atitudes positivas 
dos pais para alcançar esse objetivo.

[FOTO]

Responsável escrevendo as conclusões após debate sobre o tema: 
que filhos queremos formar, quais atitudes positivas devemos ter com eles?

Em outro momento, foi confeccionado o álbum dos nomes, onde cada responsável 
escreveu o nome do filho e, de forma bastante criativa, decorou a folha e 
escreveu o motivo da escolha do nome e seu significado. Posteriormente, será 
levado para sala de aula a fim de trabalhar com os alunos a identidade, a 
escrita do nome e a função social da escrita.

[FOTO]

Responsáveis fazendo o livro dos nomes, onde escreveram o nome dos seus 
respectivos filhos e enfeitaram de forma criativa com materiais diversos.
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[FOTO]

Trabalhos feitos pelas mães com nome dos filhos

Escola de Pais no CIEP João Batista dos Santos

A integração com as famílias de nossas crianças é de extrema import
ncia, tornando-se um dos Pilares da Educação Infantil. Neste contexto, o CIEP 
João Batista dos Santos realizou sua primeira reunião da Escola de Pais, 
ampliando a relação com as famílias, fortalecendo a relação entre pais, mães, 
responsáveis e crianças. 

[FOTO]

Pais escrevendo o nome de seus filhos e decorando as folhas para explicar o 
motivo da escolha do nomes. 

[FOTO]

A Diretora Ieda Ayres com responsáveis durante o encontro de pais.

O CIEP João Batista dos Santos parabeniza as professoras Lenira de Fátima 
Silveira e Maribel B. Nascimento pelo trabalho realizado com nossos pequenos da 
Educação Infantil.

[FOTO]

Da esquerda para a direita: Professora Lenira, Coordenadora Pedagógica Lucimere,
Diretora Adjunta Ana Moura, Diretora Ieda Ayres e Lucas

Quando a família e escola se juntam, estabelecendo uma parceria e participando 
da educação dos filhos, é muito mais fácil alcançar resultados positivos no 
desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem.

A Escola de Pais, realizada pelas escolas da rede municipal, possibilita o 
encontro dos responsáveis com os educadores de seus filhos e estabelece um 
diálogo aberto para, juntos, trocarem ideias e criarem melhores alternativas 
para o sucesso das crianças em seu cotidiano escolar, objetivando um futuro 
melhor para elas.

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?
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http://portalrioeduca/sobrenos.php

Contato:

Roberta Vitagliano

é professora da rede municipal 

e representante do Rioeduca da 7
CRE

robertavitagliano@rioeduca.net

twitter: @robertacarmina

[FOTO]
tweet
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7ªcre
(192)

escola de pais
(2)

<COMENTÁRIOS>

A Escola de Pais é um evento de grande importância que faz estabelecer e firmar 
a ligação entre responsáveis e escola, que será de grande importância no 
desenvolvimento educacional de cada aluno.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 09/04/2013 22:29
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 19/04/2013
<TÍTULO>
Soletrando 2013

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, gec, evento, riodeleitores, protagonismo.

Aconteceu no Ginásio Experimental Carioca da Escola Municipal Princesa Isabel o 
3
 concurso do 
Soletrando
, com a prova final no dia 27 de março de 2013.

O concurso 
Soletrando
 já é parte integrante do calendário de atividades do Ginásio Experimental 
Carioca da Escola Princesa Isabel.

Como uma proposta que foi idealizada pela professora de Matemática, Regina 
Tieppo, da Área de Ciências Exatas do GEC, o 
Soletrando
 já conquistou adeptos dentro e fora da Escola Municipal Princesa Isabel e conta
com a participação, empenho e apoio de todos os professores do Ginásio.

No dia 27 de março de 2013, quarta-feira, estive acompanhando para o Rioeduca 
pela terceira vez o concurso do 
Soletrando
 que, além da prova em si, que acontece em várias etapas, tem sido uma 
oportunidade também para o congraçamento dos alunos que comemoram em torcidas 
organizadas defendendo cada um dos colegas finalistas.
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Baseado no 
Soletrando
 apresentado no programa do Luciano Huck, a competição da Escola Municipal 
Princesa Isabel, da 10
 Coordenadoria Regional de Educação, também consiste em levar os finalistas a 
soletrarem palavras previamente selecionadas por uma banca de professores do 
Ginásio Experimental Carioca.

     ,

[FOTO]

Alunos finalistas do concurso 
Soletrando 2013
: Rafael, 9
 ano; Isabelle, do 8
 ano, e Marlon, do 7
 ano. Ao fundo, parte da torcida na quadra de esportes da Vila Olímpica.

O incentivo à leitura, o desenvolvimento de pesquisas individuais e coletivas e 
principalmente o enriquecimento do vocabulário são algumas das consequências 
positivas do 
Soletrando
 do GEC Princesa Isabel, que ainda tem como grande acontecimento um dia festivo 
com direito a premiação aos vencedores.

No concurso 
Soletrando
 deste ano, ficaram como finalistas os alunos Isabelle, do 8
 ano, Marlon, do 7
 ano, e Rafael, do 9
 ano, que já havia participado no ano anterior, obtendo a terceira colocação.

[FOTO]

Cyntia Bulkool, diretora adjunta, Regina Tieppo, idealizadora do 
Soletrando
, e Luíz, diretor do Ginásio Experimental Carioca da Escola Municipal Princesa 
Isabel.

Com um banco composto inicialmente por sessenta palavras, todas as etapas foram 
ultrapassadas com acertos pelos três alunos finalistas, tendo cada qual 
soletrado corretamente vinte palavras sorteadas, sendo preciso que a comissão do
dicionário fizesse a seleção de mais uma série de palavras.

De acordo com os alunos Marcelle, da turma 1902, e Pedro, da turma 1901, o 
Soletrando
 tem feito grande sucesso porque vem se apresentando como uma oportunidade para 
a participação de todos os alunos da escola.
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[FOTO]

Aluna Marcelle, 1902 e Aluno Pedro, 
1901, do Ginásio Experimental Carioca da Escola Municipal Princesa Isabel.

Segundo eles, as provas do concurso começam em sala de aula e os alunos 
finalistas vão sendo selecionados pelos professores, até que possam chegar aos 
três que irão competir na prova final, que este ano aconteceu no dia 27 de março
de 2013.

Sinvaldo do Nascimento Souza, professor representante do Rioeduca na 10
 CRE.

E-mail: sinvaldosouza@rioeduca.net

Twitter: @SinvaldoNSouza

Facebook.com/SinvaldoSouza

[FOTO]
tweet
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10ªcre
(292)

riodeleitores
(165)

gec
(66)

evento
(29)

protagonismo
(3)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns ao Ginásio Experimental Carioca da Escola Princesa Isabel. Este tipo de
Projeto dá muito incentivo a leitura , e é disso que  a Educação precisa: 
LEITURA!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 20/04/2013 08:17

Temos que bater palmas para essa iniciativa! Fico muito contente de poder 
acompanhar o trabalho incrível que estão fazendo!
Postado por 
Olivia
 em 20/04/2013 20:56

Olá pessoal,
vocês estão de parabéns.
Fico muito feliz com os progressos alcançados!
Postado por 
Joana
 em 23/04/2013 20:40

Parabéns Luiz e toda a EQUIPE do GEC Princesa Isabel!!! É maravilhoso ver ações 
como essas. Muito mais brilhos pra vocês. :-)
Postado por 
Lindomar Araujo
 em 24/04/2013 21:51
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 03/05/2013
<TÍTULO>
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O Encanto desta Cidade é meu

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, concurso, riodeleitores.

[FOTO]
tweet

10ªcre
(292)

riodeleitores
(165)

concurso
(16)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns Raquel Carvalho!!!!!!Essa é da minha escola!!!!!!!!!
Postado por 
DANIELE
 em 03/05/2013 13:23
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Parabéns Professora Raquel de Carvalho pela belíssima homenagem a nossa cidade. 
Seu texto descreveu muito bem a alma carioca. 
Postado por 
Helena(by troia)
 em 03/05/2013 14:11

Olá, 
Parabéns pela postagem mas quero chamar atenção dos responsáveis para as 
referências  das imagens. 
Pelo o que da para ver, foi feito erradamente pois apesar da pesquisa ter sido 
feita no google a imagem provavelmente pertence a outra pessoa.
abraços e parabéns pelo trabalho 
Postado por 
Cristiano Silva
 em 05/05/2013 17:43

Obrigado pelos comentários,Cristiano Silva, embora não seja registrado o crédito
da foto pelo Google, pelas características da imagem podemos supor que seja de 
autoria do fotógrafo Augusto Malta, que trabalhou para a Prefeitura do antigo 
Distrito Federal.
Postado por 
Sinvaldo do Nascimento Souza
 em 06/05/2013 15:06
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 04/04/2013
<TÍTULO>
Autismo: O que Todos Precisam Saber.

<TAGS>
Tags: 
família, saúde.

Classificado como dist
rbio do desenvolvimento humano, o Autismo afeta a comunicação, a integração 
social e a imaginação. Por isso, é muito importante que a criança tenha o apoio 
dos pais e familiares para uma melhor qualidade de vida e interação social.

No dia 2 de Abril, comemoramos o Dia Mundial do Autismo, que foi criado pela 
Organização das Nações Unidas em 18 de Dezembro de 2007 para a conscientização 
acerca dessa questão. 

[FOTO]

Você sabe o que é o Autismo?
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O Autismo infantil é um dist
rbio neurofisiológico, de causa ainda desconhecida, que afeta o funcionamento do
cérebro em três áreas diferentes: a capacidade de comunicar, a capacidade de 
sociabilizar e a limitação de interesses.

Trata-se de uma alteração global do desenvolvimento infantil que se mantém para 
toda a vida. É tratável, porém não tem reversão até o momento.

O Autismo tem vários graus de gravidade, que vão desde o autismo clássico ou 
Kanner (o mais grave) até à síndrome de Asperger (menos grave). Não é possível 
diagnosticar o autismo nas primeiras semanas de vida, nem é possível o 
diagnóstico pré-natal.

Esse dist
rbio tem maior incidência no sexo masculino do que no feminino. Os primeiros 
sinais podem surgir entre os quatro e os oito meses de idade, notando-se um 
atraso na fala e na mobilidade da criança. 

Quanto antes um tratamento adequado for iniciado, melhores serão os resultados. 
É possível ainda que, em crianças que até então apresentavam um desenvolvimento 
normal, o autismo se manifeste posteriormente, neste caso, sendo classificado 
como autismo secundário.

[FOTO]

Vejamos alguns sintomas e características do Autismo:

Dificuldade de relacionamento com outras crianças
.

Pouco ou nenhum contato visual.

Risos inapropriados em situações totalmente fora do comum, sem motivos.

Aparente insensibilidade à dor.

Rotação de objetos.

Preferência pela solidão.

Inapropriada fixação em objetos.

Dificuldade de aprendizado com os tradicionais métodos de ensino.
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Insistência em repetição, resistência à mudança de rotinas.

Recusa carinhos e às vezes colo.

Dificuldade em se expressar, usa gestos ao invés de palavras.

Irregularidade de habilidades motoras.

Excesso de raiva, demonstrado sem causa.

Sensibilidade a alguns sons.

O tratamento da doença é composto por várias terapias diferentes, sendo 
necessária uma equipe multi e interdisciplinar, com médicos, psicólogos e 
terapeutas para se obtiver um melhor resultado. Porém, o mais importante, é o 
apoio da família.

[FOTO]

Filhos especiais... não chegaram em nossas vidas para nos limitar... mas para 
nos ensinar a voar.

O uso de medicamentos é feito para atenuar os sintomas, e com o auxílio da 
reabilitação, da educação especial e o apoio dos pais, a criança pode ter uma 
melhor qualidade de vida e interação social. Para isso,

é importante que o diagnóstico ocorra o mais rapidamente possível. A confusão 
com outras deficiências como surdez ou desatenção é comum. Nesse sentido são 
fundamentais as presenças do pediatra e dos professores da pré-escola. Quanto 
mais precoce for o diagnóstico, maiores as chances de superação de possíveis 
dificuldades ligadas principalmente à educação e aos relacionamentos 
interpessoais.

Apesar de ter sintomas que podem dificultar o aprendizado e a interação social, 
muitas personalidades conhecidas tiveram autismo infantil, e mesmo assim foram 
capazes de obras incríveis. Como, por exemplo, o pintor Vincent Van Gogh, o 
cientista Albert Einstein, o presidente americano Thomas Jefferson, entre muitos
outros.

Um dia vamos olhar para trás, observar todas as terapias, compromissos, falta de
sono, lágrimas, triunfos, fracassos, ignor
ncia, a sensibilização, as dificuldades, a aceitação, a luta contra a dor no 
coração, força e amor... E depois vamos sorrir, porque todas essas coisas 
fizeram o caminho valer a pena... valer cada segundo!
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Liê Ribeiro- Mãe do Gabriel, um rapaz autista, e autora dos poemas do vídeo: 
Conscientização do Autismo.

[VÍDEO]

Compreender esse transtorno pode ser relativamente simples quando estamos 
dispostos a nos colocar no lugar do outro, a buscar a essência mais pura do ser 
humano e a resgatar a nobreza de realmente conviver com as diferenças. E talvez 
seja esse o maior dos nossos desafios: aceitar o diferente e ter a chance de 
aprender com ele. 

Fontes Consultadas:

http://www.autismo.com.br/

http://espacoautista.blogspot.com.br/

http://www.mundoazul.org.br/home/index.php

http://www.revistaautismo.com.br/

http://pt.wikipedia.org/wiki/Autismo

http://goo.gl/dZ3c8

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal 

e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
tweet
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saúde
(45)

família
(2)

<COMENTÁRIOS>

Muito bom esse post, muitos precisam saber de verdade.
Postado por 
Adriana
 em 04/04/2013 16:22

Ótimas informações!
Postado por 
Davi
 em 04/04/2013 16:31

Parabéns pela matéria! 
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 04/04/2013 18:51

Adorei  a postagem trabalho com alunos especiais e me ajudou muito a identificar
e saber a judar um aluno autista. O vídeo me ainda não conhecia muito real e 
lindo e me emocionou muito.Parabéns!
Postado por 
Valéria Firmino
 em 12/04/2013 14:05

como posso abaixar esse video? adorei o video muito emocionante parabéns .. 
Postado por 
ana claudia
 em 24/04/2013 13:58
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quarta-feira, 03/04/2013
<TÍTULO>
Cem Gotas de Poesia

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, educaçãoinfantil, creches, blogsdeescolas.

O centenário do poeta Vinícius de Moraes e do intérprete Jamelão e a preservação
da água serão as Cem Gotas de Poesia da Creche Municipal Sylvia Orthof este ano.

E o projeto já começou. Em fevereiro, o tema foi o universo do intérprete 
Jamelão, baluarte da Mangueira. O subprojeto 
Samba: o Ritmo de Jamelão
 apresentou este ritmo contagiante aos alunos. As cores da bandeira da escola de
samba do coração de Jamelão também foram trabalhadas e a árvore que deu nome à 
agremiação e seu fruto foram os objetos de estudos dos pequeninos.

[FOTO]

Na primeira inf
ncia, o conhecimento se dá através da experimentação, da manipulação concreta. O
livro 
Chuva de Manga
, já previsto no projeto político pedagógico, foi o ponto de partida. O fruto da
mangueira foi examinado em suas cores e sabor. Foi o tema da Semana da 
Alimentação da creche e fez muito sucesso. O vídeo resume as atividades que 
envolveram a aquisição do conhecimento sobre a fruta.
[VÍDEO]

Já em março, o tema foi a água, fonte da vida, que precisa ser preservada. O 
Dia Mundial da Água
 foi celebrado no blog da creche com o registro das atividades realizadas ao 
longo do mês. Eles experimentaram os estados da água, identificaram as muitas 
formas de apresentação da água e situações em que ela está presente.

[FOTO]

O subprojeto 
Água para beber, limpar, molhar... e aprender a economizar!
 sugeriu a leitura de vários livros tendo a água como tema. O objetivo é 
apresentar a import
ncia do líquido essencial em nossas vidas e como a sua presença é constante. O 
movimento dela em suas diferentes formas também foi explorado. Água na torneira,
da chuva ou no mar, ela está sempre por perto para nos ajudar. É precisa ser 
preservada. Na C.M. Sylvia Orthof, ela é a melhor amiga de todos e se depender 
deles não vai faltar.

[FOTO]
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O projeto Cem Gotas de Poesia está só começando. Confiram 
no blog
 os detalhes dos dois subprojetos já realizados e aguardem as próximas ações. As
sugestões de leituras também estão por lá. Deixem seus comentários! Os 
pequeninos vão adorar!

Angela Freitas é Professora da Rede Municipal e

representante da 3
 CRE, no Portal Rioeduca.

E-mail: angela.freitas@rioeduca.net

twitter 
@angeladario

facebook 
Angela Regina de Freitas

RIOEDUCA/3
CRE

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Obrigada, Angela, pelo carinho em publicar nosso trabalho! A equipe da CMSO está
muito feliz!
Postado por 
Elisa Machado da Costa
 em 03/04/2013 18:11

Parabéns aos profissionais!!! Adorei a atividade da Chuva de manga. Já vou lá 
conferir as dicas do blog. bjão
Postado por 
MONICA FONSECA
 em 04/04/2013 07:14

Obrigada, Monica! Visite-nos sempre que puder e quiser! As postagens são 
repletas de novidades! 
Dê uma olhada nas antigas, também. Você vai gostar!

Postado por 
Elisa Machado
 em 04/04/2013 21:50

Parabéns a Creche Municipal Sylvia Orthof a ideia e sugestões apresentadas são 
excelentes!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 06/04/2013 19:57
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 03/04/2013
<TÍTULO>
Conviver com as Diferenças é Possível e Fundamental

<TAGS>
Tags: 
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família, inclusão.

Saber conviver com as diversidades, respeitando-as, é o primeiro passo para nos 
tornarmos pessoas melhores, conscientes das diferenças, ou seja, verdadeiros 
agentes transformadores.

A cor da pele, a origem étnica, o nível social, entre outros, são alguns fatores
que podem promover, para alguns, certa dificuldade de convivência, muitas vezes 
compreendida como exclusão social, embora não seja motivo para tal.

Refletimos, especificamente, sobre a inclusão dos alunos portadores de 
necessidades especiais e com deficiências no espaço socioescolar, que até há 
pouco tempo estavam listados entre os possíveis excluídos pela falta de 
informação.

[FOTO]

Diversidade e inclusão precisam estar presentes.

Através do Ambiente Educacional, com a criação de ambientes inclusivos, onde 
estão presentes a diversidade sociocultural e in
meras experiências de vida, podemos viabilizar trocas, estimulando o outro a 
partir dessas diferenças. Assim, todos podem compartilhar uma convivência 
harmoniosa e regida pelo respeito m
tuo, incluindo neste contexto: o aconchego, a atenção e o carinho também àqueles
com deficiências e portadores de necessidades especiais.

Os estudantes portadores de deficiências, além de poderem aprender com as 
diferenças, podem e devem participar como aprendizes sob condições instrucionais
diversificadas através do apoio adicional ou pontual de uma equipe de educação 
especial.

Estes alunos estarão mais bem preparados para a vida adulta em sociedade, 
através de uma educação com oferta de salas de aula din
micas e de atividades diversificadas. Inclusive, com o mesmo aparato que os 
estudantes sem deficiências desenvolvem, objetivando o conforto, a confiança e a
compreensão de sua identidade e de outras pessoas. Demonstrando, sem sombra de d
vidas, crescente desenvolvimento nos aspectos formativos e de convivência 
focados na interação entre os alunos.

[FOTO]

O quadro 
Operários
 de Tarsila do Amaral, pintado em 1933,

também retrata a diversidade cultural de um povo.

Felizmente, estamos avançando em relação à igualdade de direitos das pessoas.

Mesmo aqueles que outrora foram considerados fora dos padrões da normalidade, 
estabelecido por convenções pontuais e filosofias arcaicas, o nosso olhar deve 
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priorizar e investir permanentemente pela busca da Inclusão plena dentro das 
Escolas.

Estamos, portanto, contribuindo para mudanças de paradigmas estabelecidos dentro
da nossa própria sociedade, reconhecendo, acima de tudo, o direito do ser humano

ser visto e respeitado como semelhante.

Taís Ferraz Duarte é Professora da Rede Municipal

     e colaboradora do Portal Rioeduca

     E-mail:

taisduarte@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

inclusão
(7)
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 03/04/2013
<TÍTULO>
Iluminados pela Luz Azul. Conheça o Autismo!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.

Na semana do Dia Internacional de Conscientização do Autismo, o Rioeduca traz o 
relato da experiência de Giselle Coutinho, mãe de uma linda garotinha autista.

Giselle é professora da Rede P
blica Municipal do Rio de Janeiro e acredita que o conhecimento é o primeiro 
passo para vencer preconceitos e caminhar rumo à Inclusão.

[FOTO]

Professora Giselle Coutinho e sua turma de 4
 ano na E.M. Ernesto Franciscone.

Giselle Coutinho é professora na Escola Municipal Ernesto Franciscone.

 frente da sua turma, Giselle é uma professora alegre, criativa e preocupada em 
transmitir conceitos que aprendeu com a experiência de conviver todos os dias 
com sua filha, a pequena Clara, que é autista.

S

eus alunos aprendem com ela que a vida muitas vezes nos apresenta desafios, 
porém é possível vencer quando nosso alicerce é a fé e a esperança. Vencendo um 
dia de cada vez!

[FOTO]

Professora Giselle Coutinho e sua filha, Clara Coutinho

Leia a seguir o relato que Giselle Coutinho fez ao Rieduca:
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Diagnóstico: Autismo severo. Essa foi a notícia que caiu em meu colo em Janeiro 
de 2008.

Não a recebi com qualquer surpresa ou desespero, já que há alguns meses, vinha 
pesquisando sobre o assunto, pois, ainda que de maneira superficial, notei 
alguns traços e comportamentos que se encaixavam no perfil de minha filha.

Clara, minha primogênita, hoje com oito anos de idade, mudara seu comportamento 
por completo desde a semana em que completara seu segundo aniversário.

A menina dócil e calma deu lugar à outra extremamente nervosa, agitada e que 
chorava por longos minutos sem qualquer motivo aparente. Seus interesses foram 
ficando mais específicos: objetos girantes a faziam vibrar. Isolava-se com 
frequência e repelia qualquer manifestação de carinho a ela direcionada. Era 
comum ver nossa pequena sentar-se com um dicionário, posicioná-lo como se 
estivesse lendo, e ali ficar, ficar, ficar...

Bem, após tomarmos ciência da síndrome, era necessário agir. Já não era uma 
suspeita. O Autismo era nossa realidade!

Busquei me aprofundar no assunto, senti a necessidade de interagir com mães de 
outras crianças autistas, me inscrevi em workshops para saber como lidar com 
toda a situação.

Todo caminho era válido! Tentamos psicólogas, fonoaudiólogas, neuropediatras... 
Mas foi com a terapia ortomolecular, que consiste na reestruturação das células,
que Clara teve seu grande avanço. Era notório que, com o passar do tratamento, a
sua percepção e nível de compreensão em muito havia se expandido. Os primeiros 
fonemas foram aparecendo, já atendia por seu nome quando chamada e conseguia 
beber no copinho.

Os progressos foram muito comemorados por todos da família!

Em três anos com a terapia ortomolecular aliada ao seu medicamento de uso 
contínuo, Cacá - como é chamada carinhosamente - diminuía sua agressividade e 
tornou-se cada vez mais receptiva, inclusive se mantendo por menos tempo em seu 
isolamento.

Brincávamos em casa de cavalinho... e

foi nessa época que finalmente: um abraço!!! Sim, o melhor presente que minha 
ruivinha poderia me dar: nosso primeiro abraço!

Eu jamais esquecerei desse dia, p

orque eu sei que, neste momento, minha filha conseguiu derrubar uma parede do 
castelinho onde ela vive.

As lutas foram e são in
meras: uma escola adequada, desfralde, o humor que oscila como uma 
montanha-russa, convulsões, entre outras.
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Hoje, na semana em que comemoramos o Dia Mundial da Conscientização do Autismo -
2 de abril - tudo que posso é agradecer a Deus pela oportunidade de conviver com
nossa anjinha azul, pela oportunidade de aprender a valorizar cada momento, cada
detalhe, e enfim, pela oportunidade de crescer junto a ela.

Dificuldades e incertezas sempre existirão, mas eu uno a minha Fé ao apoio da 
família e amigos e, através disso, consigo forças para seguir. 

O Autismo não é um bicho de sete-cabeças, é apenas uma forma diferente que 
nossos pequenos têm de enxergar a Vida. E o Respeito, Amor e Aceitação são 
indispensáveis nessa jornada de descobertas.

Giselle Coutinho, mãe de Clara Coutinho Sabbado, 8 anos.

[FOTO]

Mãe e filha trocam em cada olhar: confiança, esperança e muito amor!

O Rioeduca agradece à professora Giselle Coutinho pela oportunidade de 
compartilhar sua experiência. Nós desejamos que a cada dia seu caminho ao lado 
de Clara seja repleto de alegrias e conquistas!

* 
* 
*

Professores, queremos conhecer sua escola e as ações que estão sendo realizadas!

Não deixe de entrar em contato hoje mesmo com o representante da sua CRE.

Representantes do Rioeduca

Professora Neilda Silva

neildasilva@rioeduca.net

Twitter: 
@Prof_Neilda

[FOTO]
tweet

Página 4617



RIOEDUCA 2

8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

Excelente postagem!!! Um grande abraço à professora Giselle, desejando muito 
sucesso em sua vida e em seu trabalho!!!
Postado por 
Jô Cruz
 em 03/04/2013 09:02

Gente, que depoimento mais lindo! Uma grande lição de vida para todos nós! 
Quanta sensibilidade, Neilda! Parabéns a todos e principalmente à você, 
professora Giselle! Que Deus te abençoe a cada dia.
Postado por 
Nilza
 em 03/04/2013 09:06

A Luz Azul é a luz da Paz, da Harmonia, do Equilíbrio...  Não é por acaso que é 
a luz (cor) que representa o Autismo.  Linda postagem!!!!  Parabéns à professora
Giselle e à Clarinha.
Postado por 
Viviane Lazarini
 em 03/04/2013 16:03

Nossa q lindo!!! Sem dúvida é um grande aprendizado está com eles, conviver com 
eles.São muitas batalhas, mas vitórias enormes também.
Minha azul aqui de casa é uma grande vencedora e fazer parte da vida dela e dos 
meus alunos integrados não tem preço.
Q esse azul q tomou conta da nossa cidade no dia 02/04 seja um grande mar em 
breve!!!
Parabéns pela ótima postagem!
 
Postado por 
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Roberta
 em 03/04/2013 21:08

Importante abordagem a partir da experiência real! Ouvir o que uma mãe tem a nos
dizer é excepcional!
Postado por 
Adriano
 em 03/04/2013 23:07

Muito bom! Parabéns!
Postado por 
Rafaela
 em 04/04/2013 08:05

Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à 
educação. Para efetivar esse direito sem discriminação e com base na 
igualdade de oportunidades, os Estados Partes assegurarão sistema 
educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao 
longo de toda a vida.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 06/04/2013 19:27

Parabéns pela postagem, pela responsabilidade de emanar as experiências no campo
do Autismo...Felicidades à Giselle e sua Florzinha Azul Clarinha...
Postado por 
Sheila Venancia
 em 19/04/2013 09:16
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 01/04/2013
<TÍTULO>
Sim à convivência e não à violência!

<TAGS>
Tags: 
11ªcre.

Os alunos da E.M. Jornalista Orlando Dantas aprenderam 

mais sobre a convivência pacífica no cotidiano escolar

No dia 26 de março, a E.M. Jornalista Orlando Dantas recebeu a equipe de 
Atividades L
dicas, da Guarda Municipal que apresentou o tema 
Convivência sem Violência
 para os alunos do 3
 e do 4
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 anos. A temática foi selecionada pela Equipe Escolar, por considerá-la 
fundamental ao bom relacionamento entre os alunos e destes com todo o contexto 
escolar. Além disto, foi salientado o respeito às diferenças e a conscientização
da prática nociva à convivência entre os educandos: o bullying.

[FOTO]

A equipe da Guarda Municipal utilizou recursos visuais e encenou uma peça 
teatral que chamou bastante a atenção dos alunos. As docentes que acompanharam a
din
mica pretendem desenvolver atividades relacionadas ao tema abordado em sala de 
aula.

[FOTO]

A parceria entre a Unidade Escolar e a GM continuará, pois as turmas dos demais 
anos de escolaridade também serão atendidas, através das Atividades L
dicas e das Palestras, visando oferecer a todos os alunos conhecimentos 
necessários à boa convivência.

Texto da Professora
Juliana dos Santos Gonçalves Couto.

Participante da segunda etapa do processo seletivo para representante da 11
 CRE.

[FOTO]
tweet
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11ªcre
(4)

<COMENTÁRIOS>

Que legal!!! É sempre bom tratar de um tema importante como esse de forma lúdica
para nossas crianças!
Ainda não conseguimos que a GM venha até nossa escola!! Seria ótimo!!

Parabéns a E.M. Jornalista Orlando Dantas pelo trabalho!! 
Postado por 
Isis Jatobá
 em 01/04/2013 15:48

E.M. Jornalista Orlando Dantas recebeu com muito gosto e alegria este trabalho 
desenvolvido pela guarda municipal, uma amiga minha hoje me relatou que os 
alunos ficaram maravilhados. Parabéns
Postado por 
Helena(by troia)
 em 01/04/2013 17:31
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 14/05/2013
<TÍTULO>
Não Tema! Com “Tia” Helô não Há Problema...

<TAGS>
Tags: 
blogdeprofessores.

Os problemas, tanto na Matemática quanto na vida, ajudam-nos a crescer. Fugir 
deles, nunca! Tentar resolvê-los é sempre o melhor caminho...

(Professora Heloísa Ribeiro)

As informações estão acessíveis a todos em todo instante. Cada vez mais, os 
professores precisam fazer com que as informações 
abracem
 seus alunos. Motivá-los a buscar o conhecimento é uma tarefa incansável dos 
professores da Rede Municipal do Rio de Janeiro.

[FOTO]
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A tecnologia da 
Web 2.0
 fez com que o caminho até as informações fossem estreitados, mas aumentou o 
desinteresse dos alunos, uma vez que, para encontrar o que precisam, basta um 
clique e 
tudo aparece na telinha como num passe de mágica.

Nesta realidade, surge o novo perfil daquele professor que busca a mesma 
linguagem dos alunos, que utiliza diversos recursos para motivar a aprendizagem 
e se preocupa em 
Como Orientar os Alunos a Navegar em Segurança pela Internet?
 A sala de aula passou a não ter o limite das quatro paredes.

A Professora Heloisa Ribeiro (Professora de Matemática na 
E. M. Waldemar Falcão
) não temeu o novo, ensinando e aprendendo a matemática através da utilização do
blog, que iniciou em 2011 a busca da tão desejada motivação dos seus alunos.

Clique na 
tia Helô
 e conheça seu blog

[FOTO]

A ideia de criar um blog surgiu da vontade de facilitar a troca de informações 
com meus alunos. Acredito que este espaço permitirá a divulgação de vídeos, 
fotos, notícias, etc, relacionados às atividades escolares. É uma novidade para 
mim, mas espero que, aos poucos, consiga atingir meu objetivo
.

No Blog, a 
Tia Helô
 incentiva o uso da Educopédia, do Reforço Digital, além de utilizar vídeos e 
imagens para complementar suas aulas de matemática. Leva suas aulas para a 
grande teia do conhecimento, onde a base é a interação e a aprendizagem 
colaborativa.

Pois é, a Professora Heloísa está ajudando a revolução acontecer na SME e 
ninguém precisa ficar de fora.

[FOTO]

Você sabe o que é Transformação 3.0?

É um curso para os professores, em diferentes níveis de letramento digital, que 
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busca incentivar o uso de novas tecnologias em sala de aula; novas formas de 
ensinar.

[FOTO]

O aluno não está mais reduzido a olhar, ouvir, copiar e prestar contas. Ele 
cria, modifica, constroi, aumenta e, assim, torna-se coautor.
 (SILVA, Marco. Sala de Aula Interativa 
 Rio de Janeiro: Quartet, 3
 ed. 2002. 220 p.)

Texto da Professora Heloísa Ribeiro (Professora de Matemática na E. M. Waldemar 
Falcão).

Participante da segunda etapa do processo seletivo para representante da 11
 CRE.

[FOTO]
tweet

blogdeprofessores
(1)
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns professora Heloísa pelo seu trabalho de excelência!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 08/04/2013 14:30
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 08/04/2013
<TÍTULO>
Palestra Diálogo para Educadores

<TAGS>
Tags: 
projetos.

O Museu Nacional re
ne os maiores acervos científicos da América Latina, possui laboratórios de 
pesquisa e oferece, ainda, cursos de pós-graduação. As peças que compõem as 
exposições abertas ao p
blico (cerca de três mil atualmente) são parte dos 20 milhões de itens das 
coleções científicas conservadas e estudadas pelos Departamentos de 
Antropologia, Bot
nica, Entomologia, Invertebrados, Vertebrados, Geologia e Paleontologia.

Nos dias 26 e 27 de março de 2013, professores do Ensino Fundamental (PI e PII) 
e coordenadores pedagógicos estiveram presentes na Palestra Diálogo para 
Educadores promovida no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista em São Cristóvão.

[FOTO]

A ação teve por objetivo oportunizar relações entre o Museu e a Escola, além de 
uma visita guiada às exposições do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Foram 
formadas três turmas em dois horários, pela manhã e à tarde.

[FOTO]

Na palestra, os professores tiveram acesso ao material digital de divulgação do 
acervo do Museu com o objetivo de formar multiplicadores para visita orientada 
ao espaço.

Algumas orientações foram dadas aos professores para futuras atividades no 
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Museu. Todos receberam o material digital e uma revista informativa.

Representante do Rioeduca na E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos

     Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet

projetos
(334)

<COMENTÁRIOS>
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Nossos professores precisam de oportunidades como esta. Parabéns!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 08/04/2013 14:32

A visita ao Museu e sempre um programa, divertido e cultural. Nossa imaginação 
voa para o passado.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 03/05/2013 00:03
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 09/04/2013
<TÍTULO>
Escola de Pais – Unindo Família e Escola

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, blogsdeescolas, educaçãoinfantil, edi.

No dia 23 de março, aconteceu o primeiro encontro de 2013 da 
Escola de Pais
 nas unidades escolares que atendem alunos da Educação Infantil.

Sabemos sobre a necessidade da parceria entre família e escola para o bom 
desenvolvimento da criança. Este trabalho realizado em equipe proporcionará aos 
pequeninos maior segurança na aprendizagem e no sucesso da vida escolar.

A 
Escola de Pais
 está direcionada aos pais e responsáveis dos alunos da Educação Infantil. Neste
encontro é possível compartilhar informações e experiências, proporcionando o 
conhecimento entre os responsáveis e fortalecendo o vínculo entre família e 
escola.

Algumas unidades escolares da 2
 CRE registraram em seus blogs a din
mica da 
Escola de Pais
 do mês de março, orientada pela Gerência de Educação Infantil.

No 
 Espaço de Desenvolvimento Infantil
Bárbara Ottoni
, os pais e responsáveis foram recebidos pela equipe de direção, professores e 
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funcionários. Logo que entraram na escola, participaram de um lanche e depois se
reuniram para uma conversa com a direção e outros responsáveis.

O momento foi de muita atenção à fala da diretora Taíssa, que explicou sobre o 
trabalho desenvolvido no ambiente escolar. Após isto, os responsáveis se 
dirigiram às salas para fazer uma atividade relacionada à escolha do nome da 
criança.

Em um papel escreveram o nome da criança, enfeitaram e relataram o porquê da 
escolha. Além disto, construíram um blocão com o tema 
O que você gostaria de ficar sabendo antes do seu filho nascer e que ninguém lhe
contou?
 E, por 
ltimo, avaliaram o encontro.

[FOTO]

[FOTO]

A 
Escola Municipal Leitão da Cunha
 registrou em seu ambiente virtual as orientações sobre a 
Escola de Pais
, falando sobre seus objetivos e explicando seu desenvolvimento e import
ncia.

[FOTO]

Na 
Creche Municipal Doutor Sérgio Arouca

, a reunião do dia 23 de março também foi muito proveitosa. O encontro buscou 
conversar sobre a seguinte questão: 
qual a expectativa dos responsáveis em relação à creche?

A equipe do berçário realizou com os responsáveis a din
mica do barbante, formando uma grande teia onde todos estão unidos por objetivos
comuns.

As turmas do maternal contribuíram com relatos emocionantes dos responsáveis, 
que estão registrados no blog da creche.

Após estas atividades, os pais e responsáveis participaram da din
mica 
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Cada Nome uma História
.

Cada nome tem uma história, o nome de cada criança carrega em si um pedaço da 
história de seus pais. Os responsáveis foram convidados a refletir sobre a 
história dos nomes dos seus filhos e como isto contribui para a identidade de 
cada um
. Retirado do blog da creche.

[FOTO]

[FOTO]

No encontro realizado na 
Escola Municipal General Humberto de Souza Mello
, os pais e responsáveis puderam refletir sobre as relações familiares e tiveram
a oportunidade de falar seus anseios na formação dos filhos. 

O momento que os responsáveis mais gostaram foi quando
 escreveram numa folha o nome dos seus filhos e ornamentaram o papel, para que 
ficasse o mais bonito possível. Depois, falaram para o grupo o motivo da escolha
dos nomes 
. Retirado do blog da escola.

[FOTO]

[FOTO]

Parabéns às equipes das unidades escolares pela realização de encontros que 
contribuem para a parceria entre família e escola.

Professores e escolas, participem também do portal Rioeduca. Entrem em contato 
com o representante de sua CRE para divulgar o trabalho de vocês. Cliquem 
aqui
 para conhecê-lo!

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Renata Carvalho 
 Professora da Rede e representante da 2
CRE, no portal Rioeduca

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj
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[FOTO]
tweet

blogsdeescolas
(402)

2ªcre
(192)

educaçãoinfantil
(100)

edi
(36)

<COMENTÁRIOS>

A presença diária dos responsáveis na Unidade Escolar é um incentivo constante 
para uma parceria cada dia maior entre escola e comunidade. Renata obrigada pelo
carinho nas postagens.
Postado por 
Valeria Silveira
 em 09/04/2013 07:23
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Cada vez louva-se mais a participação dos pais na vida escolar. Diante da atual 
conjuntura social, da rebeldia e violência juvenil que reinam na sociedade e que
acabam por se infiltrar nas escolas, diante da dificuldade organizacional por 
que passam as instituições públicas, por falta de recursos humanos e 
financeiros, a presença dos  pais e de voluntários da educação, vem sendo vista 
como de alta valia.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 11/04/2013 22:41
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 04/04/2013
<TÍTULO>
O IHA e a GED juntos por uma Educação Inclusiva

<TAGS>
Tags: 
4ªcre.

De acordo com a 
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 
(2008), a SME e o

Instituto Municipal Helena Antipoff 

promovem a inclusão de todos os tipos de alunos, além daqueles que apresentam 
deficiências. Ou seja, todas as ações dos educadores (professores, técnicos 
pedagógicos, gestores, funcionários...) devem promover a participação plena do 
aluno
em seu processo educacional e em sua vida cotidiana da escola.
Temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e temos 
o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a 
necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que 
não produza, alimente ou reproduza as desigualdades.

Boaventura de Souza Santos

Para que essa prática seja garantida como uma ação norteadora dos Educadores da 
Rede como um todo, o Instituto Municipal Helena Antipoff mantém dentro das 
Gerências de Educação (GED) um professor que atua como um Agente de Educação 
Especial (AEE). É ele quem vai mediar, avaliar e encaminhar, através da 
perspectiva educacional, as ações de inclusão entre as Unidades Escolares, 
alunos e famílias atendidas.

[FOTO]
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Aluno da Sala de Recursos da E.M. Pedro Lessa.

Na 4
 Coordenadoria Regional de Educação, a Professora L
cia de Fátima Lopes dos Reis, Gerente da GED, dá todo o suporte para a 
realização do trabalho desenvolvido pela Professora V
nia de Mattos Azevedo Veiga Maciel, que é a nossa AEE. 

Segundo essa agente, a porta de entrada de qualquer criança na Rede é a sala de 
aula regular. Já que, fazendo parte dessa sala, ela, quando necessário, recebe 
atendimento educacional especializado nas Salas de Recursos Multifuncionais. 
Assim, a Classe Especial é uma opção que fica ao encargo da família.

[FOTO]

Aluno em atividade na Sala de Recursos.

Saiba como essa interação acontece na prática:

A GED abriga o Agente de Educação Especial para que esse atenda as demandas 
oriundas das Unidades Escolares que fazem parte da Coordenadoria. Nessa 
trajetória, essas Unidades encaminham, quando necessário, um relatório anexado 
de atividades (registros do aluno) e laudo médico. De posse desse material, o 
agente marca uma entrevista com a criança e o seu responsável. Nesse encontro, a
criança e a família são acolhidas para que nesse processo sejam colhidas 
informações relativas ao seu desenvolvimento, além da observação dos laudos e de
todo o material apresentado.

[FOTO]

Alunos de Classe Especial.

Em meio a essa 
conversa
, a família sente-se segura e amparada, e a agente ouve os interesses e 
expectativas do responsável em relação à Educação de 
sua criança. Dessa forma, e com base nessas prerrogativas, o agente vai 
mostrando a din
mica educacional oferecida pela rede às crianças portadoras de necessidades 
especiais (PNE), fornecendo subsídios para que a própria família opte pelo tipo 
de atendimento mais adequado para o seu filho.

Parabéns para a equipe GED e IHA da 4
CRE, por conceberem que a possibilidade da existência humana é m
ltipla, e com isso promoverem ações 
fundamentais que possibilitam que aprendamos a viver nesse mundo com maior 
qualidade de vida.

Ana Accioly é Professora da Rede Municipal

e Representante Rioeduca da 4
 Coordenadoria Regional de Educação
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E-mail: anaaccioly@rioeduca.net

Twitter: @Ana_Accioly

[FOTO]

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Igual ou diferente, somos cidadãos, pessoas, gente, somos irmãos de vida. 
Parabéns pelo seu trabalho, é um orgulho pertencer a rede de ensino com pessoas 
como você. Que DEUS, continue te iluminando, te dando muita saúde e força. Tenho
certeza que seus alunos agradecem  sua existência. 
Postado por 
Denise
 em 04/04/2013 10:48

O IHA é um parceiro muito importante! Sua equipe realiza um trabalho maravilhoso
com os alunos da rede em conjunto com as Ged's. Parabéns!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 04/04/2013 18:54
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O diferente sempre causa estranheza e tratar dessas questões no ambiente escolar
é fundamental para acabar com preconceitos, por meio do conhecimento, e permitir
que esse aluno possa participar do espaço da escola e não apenas estar nele.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 06/04/2013 20:16
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 08/04/2013
<TÍTULO>
Ginásio Experimental Olímpico - Escola Municipal Félix Miéli Venerando

<TAGS>
Tags: 
1ªcre.

O Rio de Janeiro se prepara para 
sediar as Olimpíadas de 2016 e já desfruta de parte do legado Olímpico. O GEO (
Ginásio Experimental Olímpico
) 
é uma realidade e concilia desenvolvimento acadêmico e esportivo para alunos do 
6
 ao 9
 ano. O programa foi criado com o objetivo de oferecer oportunidades para jovens
com aptidões esportivas desenvolverem seu potencial sem abrir mão de uma 
educação de qualidade.

[FOTO]

No dia 15 de março, o 
Prefeito Eduardo Paes
 e a 
Secretária Municipal de Educação Claudia Costin
 inauguraram no recém-pacificado bairro do Caju a terceira unidade do programa. 
O novo GEO recebeu o nome de 
Escola Municipal Félix Miéli Venerando
, homenageando o
 ex-goleiro da seleção
 que faleceu no ano passado. A comunidade do Caju lotou o ginásio para conhecer 
a escola e ouvir as propostas sobre o trabalho a ser desenvolvido na escola e no
Caju.

Escola Municipal Félix Miéli Venerando

[FOTO]

Alunos na Sala de Atividade
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A nova escola é liderada pelas gestoras Karla Machado e Ana Medeiros. A 
supervisão pedagógica fica a cargo da Professora Jennifer Mello, enquanto o 
Professor Alessandro exerce a função de Coordenador Técnico. O GEO trabalha em 
parceria com a 
Vila Olímpica
Mané Garrincha 
e possui capacidade para atender 350 alunos do 6
 ao 9
 Ano. 

[FOTO]

Diretora Adjunta Ana Cristina (à esquerda), Diretora Karla Machado (ao centro) 

e Coordenadora Pedagógica Jennifer Mello.

A escola possui três andares e é composta por Salas Ambientes
: Humanidades, Exatas, Inglês, Educação Física, Artes, Laboratório de Ciências, 
Laborátorio de Informática e Biblioteca
. O objetivo desta organização é aliar prazer e estudo, facilitando a 
aprendizagem dos jovens atletas. Nesta din
mica, e propondo despertar ainda mais a autonomia, são os alunos que trocam de 
sala, não o professor .

[FOTO]

Durante o primeiro bimestre, os adolescentes passam pela fase de experimentação 
no esporte, ou seja, neste período as turmas têm a oportunidade de conhecer 
todas as modalidades oferecidas (
handebol, Atletismo, Voleibol, Luta Olímpica, Judô, Xadrez e Tênis de Mesa
). Assim, ao final do bimestre, poderão optar pela modalidade esportiva que 
deseja seguir. O Conselho de Classe Esportivo também avalia as habilidades dos 
alunos para as modalidades.

Um Novo Olhar - Futuro de Paz e Sucesso

[VÍDEO]

O Caju, importante bairro histórico da cidade, viveu tempos difíceis pela 
violência nas comunidades. Além da tão sonhada pacificação, as crianças e jovens
contam agora com a Vila Olímpica e com o GEO. Pais e Responsáveis testemunham a 
felicidade de poder ver seus filhos estudando em uma unidade bonita e 
qualificada, recebendo diariamente Educação de Excelência. A Escola está 
formando campeões para o esporte e para a vida, mostrando novos exemplos, 
apontando novos rumos, despertando nos educandos e em suas famílias o desejo de 
vencer na vida.

O que podemos perceber é a esperança no olhar de cada pai, professor ou 
adolescente. A
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é mais que uma unidade educacional de qualidade, é a tradução da esperança para 
as novas gerações, é o símbolo de que tempos de garra, educação e dignidade 
finalmente chegaram.

[FOTO]

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato 
com o representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe. *

Professora Rute Albanita

Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

r
uteferreira@rioeduca.net

     Twitter:
 @Rute_Albanita

COMPARTILHE E COMENTE!

[FOTO]
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1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

O trabalho desses professores formará, com certeza, jovens de futuro de paz e de
sucesso! Parabéns!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 08/04/2013 14:35

Fico muito feliz em saber que o Caju ganha mais um espaço para trazer esperança 
na vida dessas crianças e jovens!!
Postado por 
Vania Enes
 em 08/04/2013 21:33

Parabéns a todos!
Postado por 
Jorge Noronha
 em 09/04/2013 12:05

Parabéns pelo GEO da  Escola Municipal Félix Miéli Venerando. Todo sucesso e 
prosperidade a esta nova equipe que surge.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 09/04/2013 21:12
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 15/04/2013
<TÍTULO>
Professor Mauro Garritano - Gestão que Faz Diferença

<TAGS>
Tags: 
1ªcre.

Mauro Garritano é um professor apaixonado pelo que faz. O sucesso do seu 
trabalho está registrado nas suas ações e é traduzido na alegria de sua equipe, 
no testemunho dos familiares e no sorriso dos pequenos. Podemos dizer que Mauro 
trabalha em prol de uma Educação transformadora, de qualidade e que tem feito a 
diferença na vida de sua Comunidade Escolar.

[FOTO]
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Professor Mauro - Gestor da Creche Municipal Palhaço Carequinha.

Mauro é atualmente diretor da
Creche Municipal George Savalla Gomes 
 Palhaço Carequinha
.
 Teve seu ingresso no magistério p
blico municipal em 1995, ocupando o cargo de Professor I de Ciências. No início 
de sua carreira foi docente da Escola Municipal Nilo Peçanha, ministrando aulas 
para turmas do 6
 ao 9
 ano do Ensino Fundamental. Nesse período adquiriu experiência, aprendendo a 
observar e atuar em situações impostas no cotidiano de um professor.

Em 2000, participou como docente do 
Programa de Educação de Jovens e Adultos 
 PEJA,

 no 
CIEP Henfi

l, localizado no bairro do Caju. Mauro afirma que trabalhar no programa lhe 
proporcionou a realização profissional. Em 2006, foi convidado pela Professora 
Fátima Barrocas para integrar a equipe da Direção da 
Escola Municipal Professor Walter Carlos de Magalhães Fraenkel,

 onde, exercendo a função de Diretor Adjunto, iniciava a sua vida na gestão 
escolar.

Como gestor atuou em todas as áreas referentes à secretaria escolar, auxiliando 
também nos procedimentos realizados pela Coordenação Pedagógica da UE. O 
trabalho de grande êxito da equipe da direção teve o seu reconhecimento 
formalizado através do bom desempenho apresentado no IDEB e do IDERio, que 
classificou a Unidade Escolar entre as cinco primeiras da
1
 Coordenadoria Regional de Educação.

Após a conclusão do curso de Pós Graduação em Gestão Escolar e em busca de novos
desafios dentro da gestão p
blica, aceitou o convite para exercer a função de Diretor Adjunto da 
Creche Municipal George Savalla Gomes - Palhaço Carequinha,

 gerida pela Professora Fátima Barrocas, que oportunizou a sua eleição na função
de Diretor da instituição.

[FOTO]

Professora Fátima com as crianças da Creche.

A Creche, conhecida como 
Palhaço Carequinha
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, foi inaugurada em 28 de abril de 2006 , com o nome de 
George Savalla Gomes
, em homenagem ao famoso Palhaço. A unidade está localizada no Centro da Cidade 
e atende cerca de cem crianças de seis meses a dois anos e onze meses, em 
horário integral, que residem no próprio bairro e em outras regiões do 
município. Muitas famílias matriculam seus filhos na instituição por estar perto
do local em que trabalham.

Trabalho de Excelência

Atualmente, o Professor Mauro vive a incrível experiência de estar à frente de 
uma instituição de atendimento a Educação Infantil. Sua gestão trabalha com a 
regra máxima de valorização do ser humano, mantendo a sua equipe escolar coesa e
focada em 
nico objetivo: atendimento de excelência às crianças.

O Professor Mauro e sua equipe desenvolvem um trabalho voltado para a excelência
no atendimento às crianças.
Trabalhando com a comunidade escolar, para tomada de decisões e realizações, 
Mauro percebeu que a gestão escolar é otimizada pela participação de todos e que
o sentimento básico para um cuidar e educar de qualidade é a CONFIANÇA.

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o 
representante do Rioeduca em sua Coordenadoria 
e participe. *

Professora Rute Albanita

Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: 
@Rute_Albanita

COMPARTILHE E COMENTE!

[FOTO]
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1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Merecida reportagem sobre o Prof Mauro, que atuando em equipe com a Prof Fátima,
tem construído um trabalho de excelência em gestão nas unidades onde ocuparam a 
direção.Parabéns! Grande abraço
Postado por 
Ines Resende
 em 15/04/2013 09:02

Mauro, parabéns pelo sucesso!!!

Você merece!!

Denise Monassa/EQUIPE ORLANDO VILLAS BOAS
Postado por 
Denise Monassa
 em 15/04/2013 11:48

Parabéns MAURO e sua equipe pelo excelente trabalho. Sempre ajudando 
todos.Lembra?
Postado por 
CRISTINA  CARAMURU
 em 15/04/2013 12:34

Parabéns, Mauro pelo sucesso!trabalhamos juntos no PEJA. 
Postado por 
ROSE CABRAL
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 em 15/04/2013 14:52

Querido amigo Mauro... é chegada a sua hora! Parabéns!!! Vc merece!!! Grande 
abraço
Postado por 
José Luiz
 em 15/04/2013 19:30

É muito bom ser reconhecido. Parabéns
 professor Mauro
Postado por 
sonia maria da silva
 em 15/04/2013 20:15

Agradeço a todos, carinhosamente, pelo apoio e confiança em nosso trabalho. Um 
forte abraço aos colegas e amigos.

Postado por 
Mauro Garritano
 em 16/04/2013 00:08

Parabéns Professor Mauro  da Creche Municipal Palhaço Carequinha. Quem faz o 
trabalho com amor e verdade tem resultados profissionais e pessoais.
Postado por 
Helena(by troiA)
 em 22/04/2013 17:49
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 08/04/2013
<TÍTULO>
Ser Diferente é Normal!

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, educaçãoespecial.
As Classes Especiais do Ciep Zumbi dos Palmares contam com profissionais 
dedicados que oferecem um atendimento de qualidade aos alunos. A escola possuía 
no ano de 2012 três turmas para alunos com necessidades especiais e uma Sala de 
Recursos. Veremos, com esta matéria, que todo o trabalho desenvolvido com estes 
alunos é para mostrar que Ser Diferente é ser Normal!

A 
educação inclusiva

 parte dessa intenção, ou seja, do processo pelo qual cada um possa procurar a 
plenitude do seu existir e participar ativamente na construção de sua vida 
pessoal, tendo uma existência feliz e de qualidade.
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Contudo, para que isso ocorra, a educação deve ser encarada como um direito de 
todos e assegurada, independentemente de suas possibilidades ou dificuldades. 
Somente assim, estaremos respeitando e integrando este aluno ao cotidiano 
escolar.

E então, você é capaz de aceitar e conviver com as diferenças? Acredita que cada
pessoa merece sua oportunidade de ser feliz? Se as respostas foram positivas, é 
sinal de que você está preparado para construir uma sociedade mais justa, 
pacífica e igualitária.
[VÍDEO]

Esses alunos têm direito à classe regular em seu turno e ao 
Atendimento Educacional Especial 

(AEE) no contraturno, que é dado nas Salas de Recursos da própria escola ou da 
escola mais próxima.

O 
Ciep Zumbi dos Palmares

, localizado em Coelho Neto, é uma das escolas da 6
 Coordenadoria Regional de Educação que realiza atendimento a alunos portadores 
de necessidades especiais (PNE) na 
Sala de Recursos

.

[FOTO]

[FOTO]

A docente atende alunos do Ciep Zumbi dos Palmares e de outras escolas da 
redondeza: Escola Municipal Érico Veríssimo, Escola Municipal Virgílio Francisco
Monteiro, Escola Municipal Charles Anderson e Escola Municipal Deputado Pedro 
Fernandes. A faixa etária dos discentes atendidos está entre 4 e 19 anos.

Eles são divididos em grupos e o atendimento é feito duas vezes por semana, por 
duas horas, no contraturno da escola. Uma vez na semana, a professora Valéria 
visita as escolas e observa o desenvolvimento dos alunos em sala de aula, 
verifica as necessidades dos professores e busca material de auxílio a eles.

[FOTO]

Uma delas é a professora 
Luciana Conceição

, responsável pelas turmas de Deficiência Intelectual. Ela realiza um trabalho 
voltado para a alfabetização desses educandos que não foram integrados em 
classes regulares pela necessidade de um atendimento especializado. Os alunos 

Página 4641



RIOEDUCA 2
são inseridos em um ambiente que favorece a socialização. Também contam com o 
atendimento da professora Márcia Neves na Sala de Leitura e de aulas e 
atividades na Vila Olímpica.

[FOTO]

[FOTO]

Como vimos, estes profissionais realizam seu trabalho com ousadia, determinação 
e muito carinho. Essas atitudes complementam e/ou suplementam a formação desses 
alunos, elevando sua autoestima e favorecendo a inclusão e a eliminação das 
barreiras para a plena participação deles na sociedade.

A cada ação a ser tomada e a cada pensamento que temos, precisamos parar e 
pensar se estamos tratando o outro como igual. Afinal, são as diferenças que nos
fazem aprender e crescer uns com os outros.

Se você deixa de ver a pessoa, vendo apenas a deficiência, quem é o cego?

Se você deixa de ouvir o grito do seu irmão para a justiça, quem é o surdo?

Se você não pode comunicar-se com sua irmã e a separa, quem é o mudo?

[FOTO]
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6ªcre
(247)

educaçãoespecial
(7)

<COMENTÁRIOS>

Maravilhoso trabalho! Parabenizo toda equipe do Ciep Zumbi dos Palmares pelo 
carinho e dedicação!
Postado por 
KATIA BARBOZA
 em 08/04/2013 20:11

Maravilhoso o trabalho de dedicação que os professores ,do Ensino Especial, tem 
com seus alunos.
Parabéns!
cássia 
Postado por 
cassia
 em 09/04/2013 18:39

Aprendemos com o diferente. O normal não nos causa tanta mudança. A diferença é 
que causa crescimento e desenvolvimento. Viva a diferença.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 09/04/2013 21:19

Muito bom o trabalho da escola. Parabéns!!!! Amei!!!
Postado por 
Christiane Penha
 em 11/04/2013 19:41
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 16/04/2013
<TÍTULO>
Rio de Janeiro: Uma Cidade em Transformação

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos.

A Creche Municipal Irmã Dulce está localizada na Praça Seca, em Jacarepaguá, e 
atende cerca de 150 crianças diariamente. Em 2013, a creche estará desenvolvendo
o projeto 
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Rio de Janeiro: Uma Cidade em Transformação
, iniciado em 2012.

O projeto 
Rio de Janeiro: Uma Cidade em Transformação
da Creche Municipal Irmã Dulce terá como enfoque, este ano, o centenário de 
aniversário de Vinicius de Moraes. Será trabalhada a obra do 
poetinha
, como era carinhosamente conhecido, que cantou em verso e prosa nossa linda 
cidade maravilhosa!

Um dos principais objetivos pedagógicos do projeto é resgatar a história do Rio 
de Janeiro, educando e conscientizado nossa criança como parte do povo desta 
cidade, preservando a natureza e o meio ambiente e sua inserção neste contexto. 

Além disso, um dos outros objetivos é identificar e compreender a pertinência 
das crianças aos diversos grupos dos quais participa, respeitando suas regras 
básicas de convívio social e a diversidade que os compõe.

Em 2012, a Creche Irmã Dulce foi uma das contempladas no Prêmio Anual de 
Qualidade na Educação.

Conheça mais sobre o projeto desenvolvido em 2012

Tendo como base as transformações que estão ocorrendo em nossa cidade, que será 
palco de in
meros eventos até 2016, a equipe da Creche adotou como planejamento o tema: RIO 
DE JANEIRO: UMA CIDADE EM TRANSFORMAÇAO!

Nos meses de fevereiro e março, o foco foi o subtema 
Nosso povo é gente bamba!
, no qual a história de nossa cidade e a formação de nosso povo foram 
discutidas.

[FOTO]

Alunos da professora Heloísa vivenciando o dia a dia de um profissional de sa
de.

Nos meses de abril e maio, abordamos as profissões de nossa gente. Nossas 
crianças pesquisaram em suas casas, com seus familiares, as muitas profissões de
nossa cidade. Trouxemos diversos profissionais para que nossas crianças 
soubessem que nosso povo é 
Gente que faz!
.

No mês de junho, especificamente, o Rio de Janeiro foi sede da conferência 
Rio+20. O Desenvolvimento Sustentável foi a tônica deste encontro, subdividido 
em dez temas. Destes, nossa creche desenvolveu um trabalho voltado para a 
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preservação das matas e florestas do planeta, água e oceanos e a reciclagem do 
lixo, abordando o tema 
Rio: uma cidade sustentável!
. 

[FOTO]

A turma EI41 da professora Caroline, no subprojeto 
Uma cidade de todas as nacionalidades
, trabalhou a influência da África em nossa cultura, estampando suas roupas para
a apresentação.

[FOTO]

A turma EI 31 representou a influência do povo Chinês em nossa cidade.

Nos mês de agosto, como não poderia deixar de ser, especificamente neste ano, 
trabalhamos as Olimpíadas, que se realizaram em Londres. No subtema 
Nosso povo, nossa gente: carioca de todas as nacionalidades!
, os esportes foram trabalhados, não como competição, mas como uma prática 
saudável. 

Conscientizando nossas crianças das boas atitudes para um corpo saudável. 
Envolvemos as famílias nesta saudável competição, trazendo os pais para dentro 
da creche para brincar com as crianças. Neste período, aproveitamos para abordar
as culturas dos povos que formaram nossa gente, suas bandeiras, suas comidas, 
tudo que fez do povo carioca, essa gente maravilhosa.

Nos meses de setembro e outubro, observamos de perto as transformações de nossa 
cidade e como podemos nos locomover, com o subtema 
Passeando pela cidade
. Os meios de transporte foram abordados de modo prático e concreto.

[FOTO]

A professora Daniela e sua turma EI31 vivenciando o tr
nsito com os meios de transporte feitos por eles com sucata.

Finalizamos o planejamento anual nos meses de novembro e dezembro 
musicalizando
 nossas origens, nosso sotaque e os diversos idiomas que fazem parte nossa 
formação e que permitem nossa comunicação com o mundo. Rio, 
Uma cidade musical!
.

O Rio de Janeiro será palco nos próximos anos de grandes eventos, começando 
agora em 2013 com a Jornada Mundial da Juventude e a Copa das 
Confederações.Também teremos a Copa de Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016.
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O projeto
 Rio de Janeiro: Uma Cidade em Transformação
 reflete o momento de mudanças que está acontecendo em nossa cidade, 
possibilitando, desde cedo, mais conhecimento e conscientização aos pequenos da 
Creche Irmã Dulce.

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca/sobrenos.php

Roberta Vitagliano

professora da rede municipal 

e representante do Rioeduca da 7
CRE

robertavitagliano@rioeduca.net

twitter: @robertacarmina

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns Creche Municipal Irmã Dulce pelos projetos realizados com a criançada, 
estes projetos conduzem a cidadania!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 16/04/2013 21:01
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 02/04/2013
<TÍTULO>
Informativo Multirio - 2 de Abril

<TAGS>
Tags: 
multirio.
Educação em Rede
 destaca as novas tecnologias na escola

Nesta quarta-feira (3), a série apresenta como tema A reinvenção da escola e 
discute como as novas tecnologias estão provocando mudanças na forma de ensinar 
e de aprender. O mundo tecnológico também chega a esse espaço, e, com isso, 
surgem cada vez mais projetos e iniciativas que colocam essas novas ferramentas 
a serviço do ensino. O programa conta com a participação do Subsecretário de 
Novas Tecnologias Educacionais da SME, Rafael Parente, e do professor de 
Educação da Uerj Henrique Sobreira. O Ginásio Experimental de Novas Tecnologias 
Educacionais (GENTE), idealizado pela SME,é citado como uma experiência de novo 
modelo, inspirado em escolas de Portugal e dos Estados Unidos. Outra iniciativa 
carioca no mesmo sentido é a Educopédia, plataforma digital que oferece material
de apoio a alunos e professores.
Educação em Rede
 da MultiRio vai ao ar nesta quarta-feira,às 13h20, na 
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BandRio
 e no
canal 14 da NET
.

Ideias e Caminhos
 orienta o uso pedagógico de materiais audiovisuais

O programa desta quarta-feira (3) aborda as principais transformações sociais e 
políticas ocorridas no Rio de Janeiro do período regencial até a proclamação da 
Rep
blica. Apresenta, ainda, uma conversa com o professor sobre como trabalhar com a
multiplicação de n
meros naturais de forma l
dica. Ainda nessa edição, são apresentadas sugestões de atividades para 
despertar o interesse do aluno em descobrir e usar corretamente a escrita.
Ideias e Caminhos
 é exibido às 12h, na Web TV. Na página do curso de aperfeiçoamento de 
professores, no Portal MultiRio, estão disponíveis os vídeos dos programas 
anteriores, além de um banco de ideias com sugestões de atividades para uso em 
sala de aula. Acesse:
www.multirio.rj.gov.br/webtv
.
A MultiRio não tem um perfil oficial no Facebook. Informações sobre a Empresa 
você encontra no
Portal MultiRio
 e na nossa página no Twitter. Se você já faz parte desta rede social, seja um 
seguidor:
www.twitter.com/multirio
.
Secretaria Municipal de Educação

MultiRio - Empresa Municipal de Multimeios

Para não receber mais este informativo,

          

  envie e-mail para
multiriocomunica@multirio.rio.rj.gov.br
.

          

  (21) 3460-1746
ouvidoria multirio@rio.rj.gov.br

[FOTO]
tweet
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multirio
(3)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 04/04/2013
<TÍTULO>
A Inclusão Invertida da Escola Especial Municipal Mª Montessori

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, ensinoespecial, inclusão.

A Escola Especial Municipal Maria Montessori, uma das Unidades Escolares da 9
 CRE, vem desenvolvendo parcerias com Unidades do entorno a fim de criar uma 
Inclusão Invertida que nos possibilita compreender, na sua essência, o 
significado das palavras DEDICAÇÃO, SUPERAÇÃO, GENEROSIDADE e AMOR.

Conhecemos a 
E. E. M. M
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 Montessori
 através de uma matéria anteriormente aqui publicada, 
Uma História de Vida
, que contava a história de uma mãe dedicada (Cíntia) e sua filha especial 
(Arielle), aluna desta unidade. Por ocasião da visita, fiquei sabendo de várias 
atividades que a escola desenvolve, principalmente com a 
E. M. Halfeld
, que vamos destacar.

[FOTO]

O que mais chamou a atenção foi a parceria que a unidade vem desenvolvendo com 
escolas proximos com o objetivo de estreitar relações e proporcionar a 
oportunidade da integração, facilitando, dessa forma, o processo de inclusão que
vem sendo realizado por elas.

Vamos ler, a seguir, o relato das equipes das duas escolas e conhecer melhor 
este projeto:

Inclusão Invertida

Somos uma escola especial, localizada no centro do bairro de Campo Grande. Ao 
longo dos anos, a comunidade passou a visualizar a clientela deste espaço 
exclusivamente como de deficientes, excluindo a possibilidade de turmas 
regulares na escola. Desta forma, gerou um movimento de segregação devido a 
características tão particulares. 

Identificamos, assim, a necessidade de movimentar a escola de forma diferente, 
com a proposta de turmas regulares de Educação Infantil incluídas. Foi quando 
solicitamos a permissão para realizar parcerias com as escolas próximas.

No ano de 2011, estabelecemos uma relação mais estreita em que os alunos puderam
realizar atividades integradas com os alunos das turmas regulares. Neste 
período, tivemos momentos muito ricos com a realização de Jogos Cooperativos 
entre os nossos alunos e os alunos do CIEP Nelson Mandela. Oficinas de rádio, 
artes, contação de histórias, educação física e cozinha experimental com 
pequenos grupos de colegas da E. M. Halfeld. 

Foram momentos inesquecíveis! Porém, a equipe considerou interessante que 
estabelecêssemos relações mais estreitas com uma escola de cada vez, ou seja, 
uma vez estabelecido o vínculo com um grupo, buscássemos outros de modo a 
ampliar/estreitar laços.

[FOTO]

Em 2012, reeditamos a proposta de integração, desta vez somente com a E. M. 
Halfeld. Nosso projeto foi a realização dos Jogos Cooperativos e a festividade 
de Natal, facilitando o processo de inclusão de nossos alunos em classe comum 
nesta Unidade Escolar.
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[FOTO]

[FOTO]

Iniciamos o ano de 2013 acompanhando os alunos incluídos na E. M. Halfeld e para
ela propomos: Centros de Estudos entre os profissionais das duas U.E.s em 
conjunto; continuidade da realização dos Jogos Cooperativos com a introdução da 
modalidade de Bocha; participação em aulas de dança de alguns alunos em nosso 
grupo de dança.

Destacamos que neste ano contamos com uma turma de EJA diurno regular, buscando 
mais uma vez outra modalidade de troca entre os sujeitos. Reiteramos o desejo de
nos unirmos a outras unidades escolares do entorno, além dos espaços culturais 
na busca da 
inclusão invertida
.

Equipe da E. E. M. M
 Montessori

Especial? Quem não é?

Difícil saber onde exatamente tudo começou. Nossos amigos foram chegando 
timidamente... Hora em uma turma, hora em outra... Aos poucos, aqueles sorrisos,
às vezes disformes, aquelas corridas desengonçadas, aquelas palavras de difícil 
compreensão foram se misturando a todos os outros sorrisos, corridas e palavras 
que julgávamos normais.

No começo foi inevitável não sentir medo. Como lidar com tantas diferenças, como
sanar suas dificuldades, como corresponder a tantas expectativas? Perguntas, 
perguntas, perguntas...

Nossa escola foi entendendo que nem os maiores pesquisadores, os mais dedicados 
cientistas, o mais velho dos sábios tem todas as respostas e, então, 
simplesmente os enxergamos com os olhos da alma e, através deles, somos iguais 
em nossas diferenças.

Foi aí que os muros de nossa escola se estenderam e alcançaram uma outra escola 
em que os papéis se inverteram e nós é que fugíamos da normalidade.

Só nesse momento algumas palavras puderam ser compreendidas por nossas crianças 
e professores em sua essência... DEDICAÇÃO, SUPERAÇÃO, GENEROSIDADE, AMOR...

O impacto dos primeiros momentos foi dando espaço à ternura por aquelas 
crianças, e à admiração por aqueles profissionais. Impossível não se envergonhar
por nossas lamentações diárias diante de tanta felicidade frente aos quase 
imperceptíveis avanços.

Viver um minuto de cada vez, acreditar no impossível, comemorar a VIDA!

Como eles têm nos ensinado... Ainda há um longo caminho a percorrer na direção 
da tão sonhada inclusão social nesse mundo repleto de tecnologia, onde as 
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imagens saltam aos olhos em 3D nos cinemas e computadores, onde a comunicação se
dá através de um toque na tela de um celular e onde máquinas podem respirar por 
nós e nos manter vivos.

Nossas crianças têm tido uma oportunidade 
nica de se constituírem não só como cidadãos críticos e autônomos, o que seria a
primórdia função de uma escola oportunizar, mas também como seres humanos, 
solidários e tolerantes, abertos às limitações de seus semelhantes e conscientes
de suas próprias.

Nessa história não existem professores e alunos, sábios ou aprendizes. Somos 
pequenos fragmentos do imenso amor de Deus que nos pintou de cores diversas pra 
nos fazer pensar.

Sendo assim, pensemos... MONTESSORI OU HALFELD? Vocês poderiam precisar qual 
delas é a escola especial?

Pois é... NÓS NÃO!

Equipe da E. M. Halfeld

[FOTO]

[FOTO]

Prof
 Márcia Cristina Alves Representante da 9
 CRE:

E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

inclusão
(7)

ensinoespecial
(4)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pela iniciativa! Essa iniciativa merece ser multiplicada!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 04/04/2013 18:56

é mais uma possibilidade de ser feliz.

Postado por 
sueli ramos
 em 04/04/2013 21:47

Muito feliz em fazer parte desta proposta!!!
Postado por 
Viviane Alves
 em 05/04/2013 00:07

Muito emocionada, principalmente que como voluntária da escola participo desses 
momentos de inclusão, os alunos da E.M. HALFED chegam curiosos, querendo 
aprender, ajudar, participam ativamente, mas o que me deixa mais feliz é ver os 
alunos especiais animados, sorrindo, felizes. Obrigada Márcia Cristina por 
mostrar a escola especial além dos muros, a equipe Montessori se dedica muito 
aos alunos e a família. Parabéns Vivi e Sueli e a todos os professores em 
especial a Priscila de Mendonça e Vanda.
Postado por 
Cintia Pires (mãe da Arielle)
 em 05/04/2013 19:58

Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à 
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educação. Para efetivar esse direito sem discriminação e com base na 
igualdade de oportunidades, os Estados Partes assegurarão sistema 
educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao 
longo de toda a vida
Postado por 
Helena(by troia)
 em 06/04/2013 20:13

As buscas pela compreensão da totalidade das necessidades humanas nunca 
sessarão. governo, professores e pais discutem a posição mais adequada para as 
pessoas com deficiências. tenhamos fê, querida colega Helena.
Postado por 
sueli
 em 07/04/2013 00:34

Nossa! que felicidade poder ver reconhecida a escola onda encerrei a minha vida 
profissional,depois de 34 anos servindo com imenso prazer a nossa cidade do Rio 
de Janeiro e em especial  a Campo Grande.Mas feliz fiquei e honrada por ser 
lembrada pela responsável Cíntia, que sempre valorizou o meu trabalho,estou 
bastante emocionada por tamanha homenagem,e reconhecimento vindo especialmente 
de uma mãe.Depois que a gente se aposenta parece que existimos de viver, ninguém
mas se importa com você.
Postado por 
Vanda Pires
 em 09/04/2013 16:01

fico feliz em saber que fui lembrada,por uma responsável que sempre valorizou o 
meu trabalho.Obrigada por me valorizar,tudo o que faço é sempre com dedicação 
total.

Postado por 
Vanda pires
 em 09/04/2013 21:54
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 10/05/2013
<TÍTULO>
Corrida de Orientação

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, centro de estudos, educação física.

Professores de Educação Física da 10
 CRE se re
nem no Centro de Estudos para debater o tema 
Orientação Pedestre
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.

A Orientação Pedestre, também conhecida como Corrida de Orientação, foi tema 
principal da reunião no Centro de Estudos dos professores de Educação Física da 
10
 Coordenadoria Regional de Educação em encontro ocorrido no dia 27 de março de 
2013 (quarta-feira).

Segundo informações do professor Humberto Figueiredo, idealizador e coordenador 
do encontro, o Centro de Estudos de Educação Física é um movimento que surgiu da
iniciativa de alguns professores da Rede Municipal de Educação a partir de 
encontros realizados na 8
 CRE.

Humberto informa que o Centro de Estudos tem como propósito levar aos 
professores de Educação Física informações atualizadas alusivas à disciplina.

[FOTO]

Prof. Humberto Figueiro (em pé) falando na abertura do Centro de Estudos dos 
professores de Educação Física da 10
 CRE.

[FOTO]

Professores participantes do encontro
.

[FOTO]

Professores palestrantes.

Na 10
 CRE, os encontros tiveram início com o objetivo de divulgar estudos de 
Orientações Curriculares ocorridos durante todo o decurso do ano letivo de 2012.

A partir de então, os encontros passaram a servir também como uma forma de 
ampliar as informações e conhecimentos na área da Educação Física, com 
professores e especialistas ministrando palestras e promovendo debates, 
inclusive trazendo novidades das áreas acadêmicas a partir de defesas de teses 
de doutorado ou dissertações de mestrado.

Os encontros são bimestrais, e no dia 27 de março compareceram cinquenta 
professores do 1
 e 2
 segmentos, além de alguns diretores de escolas.

Naquela oportunidade foi apresentada a palestra pelo professor Dagoberto 
Buarque, da 8
 CRE, um dos pioneiros dos Centros de Estudos de Educação Física, falando 
especificamente sobre o significado daqueles encontros e chamando a atenção de 
todos para a necessidade da propagação e valorização do trabalho do professor da
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disciplina.

Dagoberto e Humberto apostam na integração de todas as coordenadorias regionais 
de Educação no planejamento e elaboração de outros Centros de Estudos, lembrando
que já são realizadas reuniões nas 4
, 7
, 8
, 10
 e 11
 CREs.

Para falar do tema principal do Centro de Estudos de Educação Física no dia 27 
de março, - Corrida de Orientação ou Orientação Pedestre -, foram convidados os 
professores Braga e Marion, que estão desenvolvendo a implantação desta 
modalidade esportiva na Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro, com a 
proposta, já em fase de consolidação, de iniciar a prática em escolas da 10
 CRE.

De acordo com o texto transcrito do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, 
o objetivo da corrida de orientação é percorrer uma determinada dist
ncia em um local variado e desconhecido, obrigando os participantes a passar 
obrigatoriamente por determinados pontos no terreno. Estes pontos pré-definidos 
são apresentados num mapa que é distribuído a cada concorrente. O mapa é uma 
carta topográfica que contém as informações básicas do local a ser desbravado.

O fundamental de uma atividade desse gênero não é a vitória em si, mas a 
integração dos participantes que disputam por um objetivo comum.

A região da Zona Oeste e os bairros de Guaratiba e de Santa Cruz são bastante 
propícios para o desenvolvimento da Corrida de Orientação, e em algumas escolas 
o treinamento poderá ser feito até mesmo no seu próprio terreno ou áreas 
limítrofes.

Segundo o professor Humberto, a coordenadora da 10
 CRE, Gracinha Muller, mostrou-se bastante entusiasmada com a metodologia da 
Corrida de Orientação, passando a ser uma grande incentivadora da implantação da
prática esportiva em nossas escolas.

É bastante provável, que além do destaque que vem apresentando nas provas de 
Atletismo, a 10
 CRE também poderá sobressair-se na Corrida de Orientação como nova modalidade 
desportiva.

Sinvaldo do Nascimento Souza, professor representante do Rioeduca na 10
 CRE.

Twiter: @SinvaldoNSouza

Facebook.com/SinvaldoSouza

E-mail: sinvaldosouza@rioeduca.net
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[FOTO]
tweet

10ªcre
(292)

centro de estudos
(1)

educação física
(1)

<COMENTÁRIOS>

Professores de educação física são amados e adorados pelo alunado. Este grupo 
unido trocando informações que aumentam a qualidade de ensino só fazem auxiliar 
a educação como um todo. Parabéns 10ª CRE.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 12/05/2013 21:32
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 03/04/2013
<TÍTULO>
Fazendo Acontecer

<TAGS>
Tags: 
11ªcre.

Conteúdo Indisponível

[FOTO]
tweet

11ªcre
(4)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 04/04/2013
<TÍTULO>
Eu quero, eu posso, eu consigo

<TAGS>
Tags: 
11ªcre.

Alunos com distorção entre a idade e o ano escolar são enquadrados pela a SME em
turmas de Projeto de Aceleração, para que ocorra um ajuste e esses alunos não 
percam a vontade de continuar os estudos, nesse sentido a Escola Municipal 
Gurgel do Amaral abre as suas portas para mostrar um pouco desse trabalho, que 
motiva os alunos buscando o sucesso escolar e fazendo com que voltem a acreditar
no seu potencial.

A turma de Aceleração 2, n
mero: 8701 da professora Else, tem trabalhado bastante em equipes, com a 
experiência de lideranças e desenvolvendo a autonomia. A professora relata que o
trabalho com turma é bastante diversificado, com vídeos, m
sicas, leituras diversas e várias imagens do cotidiano; com isso é possível 
construir e reconstruir os diversos conte
dos necessários para a conclusão escolar.

Além desse trabalho diversificado, a professora criou um grupo da turma no 
Facebook, cujo título é: 
Eu quero, eu posso e eu consigo
, já que nesse projeto é importante que o grupo esteja em intenso contato, para 
que a motivação fique sempre bastante elevada. Abaixo temos a foto da turma com 
a sua professora.

[FOTO]

No dia da visita a turma trabalhou conte
dos de Língua Portuguesa com a leitura de três textos que tratavam de assuntos 
iguais, mas com formatos diferenciados, sendo uma poesia, uma história em 
quadrinhos e uma piada. Após a leitura dos textos que traziam como abordagem uma
idosa que tinha a intenção de atravessar a rua, foi visto o Curta Metragem a 
A Ilha
, que aborda o assunto da travessia de uma rua. A turma pôde refletir e comparar
as diversas leituras.

[FOTO]
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O Texto 1 
 com o trabalho de compreensão de um poema e leitura feita em voz alta pelos 
alunos:

[FOTO]

O texto 2 
 com a compreensão de uma história em quadrinhos e interpretação dos personagens
pelos alunos.

[FOTO]

O texto 3 
 Com o entendimento de uma piada e leitura feita em voz alta pelos alunos.

[FOTO]

Após o trabalho com os textos, os alunos assistiram ao vídeo 
A Ilha
:

[VÍDEO]

Com a leitura dos textos e a observação atenta do vídeo, foi feito um debate, 
com a produção de uma reflexão da atividade e execução coletiva dos exercícios 
de interpretação propostos pela professora.

Concluindo esse belo dia de trabalho, de leituras das cenas cotidianas, 
interpretação de textos e reflexões sobre a vida, notamos a import
ncia do trabalho de enquadramento dos alunos de uma mesma faixa etária, onde 
eles passam a se ajudar e perceber as suas potencialidades, tornando real a 
autonomia e a crença de que serão capazes de conquistar tudo que realmente 
desejarem.

Agradeço a recepção da Escola Gurgel do Amaral, da Professora Else e da turma 
8701, que mostraram que simples atitudes, carinho e dedicação podem modificar 
vidas.
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Produzido por: Michele Nascimento - candidata à representante Rioeduca na 11
 CRE - 2
 fase do processo seletivo

[FOTO]

11ªcre
(4)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns à professora Else pelo belo tabalho desenvolvido à frente do projeto 
Autonomia Carioca! 
Else,você faz a diferença! 
Postado por 
Stella
 em 04/04/2013 07:40

Parabéns a Escola Municipal Gurgel do Amaral  que motiva seus alunos com 
projetos como este!Excelente matéria Michele parabéns e boa sorte!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 06/04/2013 20:11
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Parabéns pelo trabalho com sua turma!!Adorei tudo!
Postado por 
Sueli Gomes 
 em 06/05/2013 21:15
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 05/04/2013
<TÍTULO>
TDAH - Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade

De todos os transtornos existentes entre as crianças, o mais comum em sala de 
aula é o TDAH. Como professores podem se informar e lidar com ele?

O TDAH (Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade) é um dos dist
rbios mais comuns entre os educandos. Aqueles alunos desatentos, inquietos, 
impulsivos, que estão sempre agitados durante as aulas e que possuem um tempo de
concentração em desacordo com a sua faixa etária podem ser portadores deste dist
rbio.

[FOTO]

Professores têm um papel muito importante neste processo de diagnóstico, pois 
possuem uma condição privilegiada de observação em uma diversidade de situações 
vividas dentro da escola. O diagnóstico precoce pode auxiliar no processo e 
tratamento do TDAH.

Como suporte para o enfrentamento deste tipo de transtorno e com o objetivo de 
disseminar informações baseadas em pesquisas científicas, além de ajudar todos 
os envolvidos neste processo, foi criada em 1999 a Associação Brasileira do 
Déficit de Atenção (ABDA).

Vejam na tabela, segundo a ABDA, algumas características que podem ser 
observadas em sala de aula:

Sintomas de
Desatenção

Não presta atenção a detalhes e/ou comete erros por omissão ou descuido;

Tem dificuldade para manter a atenção;
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Parece não ouvir quando lhe dirigem

a palavra (cabeça 
no mundo da lua
);

Tem dificuldades em seguir instruções

e/ou terminar tarefas;

Dificuldade para organizar tarefas e atividades;

Demonstra ojeriza ou reluta em envolver-se em tarefas que exijam esforço mental 
continuado;

Perde coisas necessárias para as tarefas e atividades;

Distrai-se facilmente por estímulos que não têm nada a ver com o que está 
fazendo;

Apresenta esquecimento em atividades diárias.

Exemplos de situações

Na escola, o aluno:

Faz atividade na página diferente da solicitada pelo professor;

Ao fazer cálculos, não percebe o sinal indicativo das operações;

Pula questões;

Durante o intervalo não consegue jogar dama ou xadrez com os colegas;

Está mais preocupado com a hora do

recreio e situações de lazer;

Desenha no caderno e não percebe que estão falando com ele;

Não percebe que a tarefa indica um determinado comando e executa de outra forma;

Em perguntas sequenciadas, em geral responde apenas a uma;

Guarda os materiais fotocopiados em pastas trocadas;

Na véspera da prova, resolve fazer uma pesquisa de outra matéria;

Inicia uma resposta, palavra ou frase deixando-a incompleta;
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Desiste da leitura de um texto ou tarefa só pelo seu tamanho;

Leva gravuras para uma pesquisa em sala e deixa no transporte escolar;

Perde frequentemente o material;

Procura saber quem é o aniversariante da sala ao lado quando escuta o 
parabéns
;

Envolve-se nas conversas paralelas

dos colegas;

Esquece a mochila na escola com todo o seu material;

Não traz as tarefas e trabalhos a serem entregues no dia.

Sintomas de Hiperatividade / Impulsividade

Irrequieto com as mãos e com os pés ou se remexendo na cadeira;

Não consegue ficar sentado por muito

tempo;

Corre ou escala em demasia, ou tem

uma sensação de inquietude (parece

estar como 
bicho carpinteiro
);

Tem dificuldade para brincar ou se envolver silenciosamente em atividades de 
lazer;

Está 
a mil por hora
, ou age como se estivesse a 
a todo vapor
;

Fala em demasia;

Dá respostas precipitadas antes das

perguntas terem sido completamente

formuladas;

Tem dificuldade em esperar a sua vez;
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Interrompe, intromete-se nas conversas ou jogos dos outros.

Exemplos de situações

Na escola,
o aluno:

Pega todos os objetos próximos a si;

Batuca na mesa durante a aula;

Escorrega e deita-se na cadeira in
meras vezes;

Solicita in
meras vezes para ir ao banheiro ou beber água;

Tem sempre algo a buscar na mesa do colega;

Não consegue parar de pensar ou ficar parado;

Não fala, grita;

No jogo, fala todo o tempo;

Não anda, corre;

Esbarra frequentemente nos objetos expostos pela sala;

Contando sobre o fim de semana, agrega outras informações sem conseguir 
finalizar e deixar os demais falarem;

Ao ser perguntado o que fez no fim de

semana, responde o que terminou de

fazer no recreio;

O professor vai dirigir uma pergunta ao grupo e, antes que conclua, ele 
interrompe dando uma resposta;

Não obedece a filas;

Interrompe o professor no meio de uma explicação.

Engana-se quem acredita que é um transtorno exclusivo da inf
ncia. Muitas vezes, podemos encontrar características em adultos que nunca foram
diagnosticados e aprenderam a conviver com este jeito de ser.
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Como algumas consequências deste transtorno, podemos destacar a baixa 
autoestima, a dificuldade no desempenho acadêmico e o alto índice de abandono 
escolar.

[FOTO]

Como os professores podem auxiliar este aluno?

Recebendo e acolhendo o aluno:

 Identifique quais os talentos que seu aluno possui. Estimule, aprove, encoraje 
e ajude no desenvolvimento deste;

 Elogie sempre que possível e minimize ao máximo evidenciar os fracassos;

 O prejuízo à autoestima frequentemente é o aspecto mais devastador para o TDAH;

 O prazer está diretamente relacionado à capacidade de aprender. Seja criativo e
afetivo, buscando estratégias que estimulem o interesse do aluno para que este 
encontre prazer na sala de aula;

 Solicite ajuda sempre que necessário. Lembre-se que o aluno com TDAH conta com 
profissionais especializados neste transtorno;

 Evite o estigma, conversando com seus alunos sobre as necessidades
específicas de cada um, com transtorno ou não.

A ABDA criou uma cartilha para esclarecer algumas d
vidas dos professores e informar um pouco mais sobre este transtorno. Com uma 
linguagem clara e objetiva, possui informações importantes para o dia a dia em 
sala de aula. 

Não deixem de clicar na imagem e conferir.

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Excelente matéria!!! Muito informativa. Parabéns!!!
Postado por 
Valdéris Dassi
 em 05/04/2013 08:22

Gostei muito da matéria! Auxilia também a quem não é professor.
Postado por 
Catia Cabral
 em 06/04/2013 21:58
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 16/05/2013
<TÍTULO>
Uma Escola de Valor! 

<TÍTULO>

     Conversar com os alunos e a comunidade 
sobre a conservação do prédio e
conscientizá-los de que o p
blico é algo de todos, é muito importante.

Cultivar as relações entre alunos e ambiente escolar permite que o aluno 
sinta-se valorizado e encontre na escola a esperança de uma vida melhor. Para 
isso, o ambiente escolar deve ser acolhedor, agradável e bonito aos olhos de 
todos.
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[FOTO]

Pensando nisto, a Escola Municipal Anita Garibaldi está desenvolvendo o projeto 
Resgatando Valores.

O projeto tende a envolver a família no processo de aprendizagem, valorizando 
não só o aluno, mas a comunidade, envolvendo as crianças em um momento de 
diversão, reflexão e participação/ Revitalização do muro do parquinho.

[FOTO]

Diretora Adjunta Milda Moreira: 
a nossa escola assume a missão de ser um agente transformador da nossa sociedade

[FOTO]

O respeito às diferenças físicas, culturais e sociais exercitam a cidadania, 
respeito e toler
ncia no ambiente escolar.

Os professores registraram momentos em que os alunos demonstraram não só 
interesse em cuidar e zelar da escola, assim como manter um bom relacionamento 
de amizade com seus colegas, professores e demais funcionários.

[FOTO]

[FOTO]

Atividades sobre as diferenças podem ser enriquecedoras como o vídeo baseado no 
livro 
Na minha escola todo mundo é igual

[FOTO]
[VÍDEO]

http://www.youtube.com/watch?v=aSwdAWkLGmM
Texto da Professora Ingrid Medeiros 
Participante da segunda etapa do processo seletivo para representante da 11
 CRE.

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns a Escola Municipal Anita Garibaldi pelo projeto Resgatando Valores.Este
Projeto incentiva e mostra aos alunos a importância de ações e gestos que não 
devem se perder de toda comunidade.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 10/04/2013 22:02

Achei interessante a abordagem sobre valores.Precisamos realmente resgatar junto
com nossos alunos os valores. O respeito mútuo para mim é a chave mestre. 
Construir junto com os seus alunos as regras de convivência para promover um 
ambiente saudável,enfatizando o que é certo e o que é errado também é 
importante.
Postado por 
Márcia Monteiro
 em 16/05/2013 21:28

Gostei da iniciativa desta escola. Estão de parabéns. Realmente precisamos 
trabalhar com o alunos os Valores Morais, principalmente o Respeito, que no meu 
entender é a base de tudo. 
Postado por 
Marcia Monteiro
 em 16/05/2013 21:40
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quinta-feira, 11/04/2013
<TÍTULO>
Encontro Internacional de Educação 2012 - 2013 

<TAGS>
Tags: 
rioeduca, eeibrasil.
Depois de passar por países da América Latina, como Argentina, Chile, Colômbia, 
Peru e México, o Encontro Internacional de Educação 2012 - 2013 desembarcou no 
Rio de Janeiro nos dias 2 e 3 de abril, dando sequência à discussão sobre a 
educação no século XXI.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

Professores da rede municipal de ensino apresentaram experiências bem-sucedidas 
quanto ao uso das novas tecnologias na educação no primeiro dia do Congresso da 
Fundação Telefônica. São eles: 
Márcia Cristina Neves, Márcia Roberto, Raphaella Marques, Mara Malheiros, 
ngela Mangarás, Lindomar, Mila Gonçalves 
e
 Rafael Parente

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns meninas, a postagem ficou ótima. Participar desses encontros é sempre 
muito bom para o profissional que visa promover uma Educação de qualidade para o
nosso país. 
Postado por 
Ana Accioly
 em 11/04/2013 09:03

Encontro de grande valia, onde troca de experiência serve como base para fazer a
diferença e a qualidade de uma excelente educação.Parabéns pelo texto!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 11/04/2013 22:46

Foi muito bom o Encontro! Várias ideias bem concretas para a sala de aula e 
rotinas da escola! Adorei participar representando a Odilon de ANdrade!Agradeço 
à SME pela oportunidade.
Postado por 
lilia langhi
 em 11/04/2013 23:18

Parabéns Regina a matéria ficou ótima! Você conseguiu descrever muito bem o que 
ocorreu nestes dois dias tão ricos de informações.
Postado por 
Márcia Cristina Alves
 em 13/04/2013 10:36
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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Quinta-feira, 25/04/2013
<TÍTULO>
Palavras Mágicas!

<TAGS>
Tags: 
família.

O que está sendo ensinado às crianças sobre convivência social? Os bons modos, a
gentileza, o respeito, a consideração, a amabilidade, tudo isso são 
sinalizadores de uma boa educação. Será que os pais estão prezando essas 
atitudes nos filhos?

Não existe uma idade certa para começar a educar os filhos. Desde o nascimento, 
os pais já precisam tomar cuidados com suas atitudes. As boas maneiras não são 
na verdade ensinadas, elas são 
incorporadas
 ou 
imitadas
. Portanto, a partir do nascimento, a criança começa perceber e tomar contato 
com o ambiente que a cerca e como ele funciona.

[FOTO]

Mostrar aos filhos o que é certo ou errado e o que deve ou não ser feito parece 
uma tarefa complicada. No entanto, atitudes simples já podem ajudar na formação 
da criança. 

Nossos filhos, desde bebês, nos observam e seguem nossas ações como modelos. 
Então, se nos relacionamos bem entre os adultos da casa e do seu convívio, 
demostramos regras de boas maneiras. Saudar as pessoas ao chegar e quando se 
retiram, tratar todos com respeito, dirigir-se às pessoas com palavras educadas 
e usar as palavras mágicas: 
por favor
, 
com licença
, 
obrigado
 e 
desculpe
 são bons exemplos. 

[FOTO]

Para que os filhos reflitam a boa educação que recebem, também é necessário que 
os pais aprendam a 
chamar a atenção
 das crianças no uso de palavras que traduzam as boas maneiras e, além de tudo, 
orientar a criança quanto à forma de se comportar em diferentes ambientes 
sociais.
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Algumas dicas para ensinar as crianças no seu dia a dia:

Use o 
por favor
 quando precisar pedir algo;

Não se esqueça de frisar um agradecimento com um 
obrigado (a)
 quando alguém lhe fizer um favor ou lhe der algo;

Cumprimente todos com um 
bom dia/ boa tarde/ boa noite
;

Peça 
desculpas
 quando fizer algo que perturbe alguém, mesmo que não tenha sido proposital;

Peça 
licença
 se precisar que lhe deem espaço para passar.
[VÍDEO]

Os pais não podem jamais se eximir do seu papel de educadores. Para essa função 
não existe férias, muito pelo contrário, quando a tarefa é educar, devem fazer 
hora-extra se necessário for. Mesmo assim, não adianta só falar, é preciso 
educar pelo exemplo.

O educador francês André Bergé diz que: 

Os defeitos dos pais são os pais dos defeitos dos filhos
. 

É preciso admitir que a maneira como traduzimos o mundo 
 nossas atitudes e noção de valores 
 fica marcada em nossos filhos para sempre. Lembram-se dessa frase, famoso 
jargão popular
, 
Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço
? Com esta, muitos pais repreendem os filhos e tentam incorporar limites, porém 
não deixam de continuar praticando seus atos excessivos.

Os pais são agentes formadores de opinião e devem proceder de modo educado para 
que seus filhos se espelhem neles. São as ações do cotidiano que nossos filhos 
devem adotar como hábito.
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Definitivamente, EDUCAR não é uma tarefa fácil, tampouco vem em forma de receita
de bolo ou bula de remédio. Ninguém descobriu essa fórmula secreta. Os pais 
devem ensinar seus filhos que direitos vêm acompanhados de deveres e para ser 
respeitado, deve-se também respeitar. Estas sim são regras universais 
insubstituíveis as quais irão garantir uma plena sensação de missão cumprida com
sucesso no futuro.

Certamente educar seus filhos, ensinando-lhes as regras básicas de uma boa 
convivência e de boas maneiras, é muito importante, pois a vida exige esses 
conceitos e, na prática, quem não os têm, encontra maiores dificuldades no meio 
social.

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal 

e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
tweet

família
(2)
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<COMENTÁRIOS>

Além dos pais não se eximirem, em hipótese nenhuma da tarefa de educar, eles não
terão férias e farão sempre horas extras.Como você falou, Del, a tarefa de 
educar se começa desde o nascimento, com palavras e, principalmente, atitudes. 
Precisamos estar atentos para a educação dos filhos, que se bem orientados na 
vida através da educação, transmitirão para os netos.
Postado por 
Regina
 em 25/04/2013 09:44

Palavras mágicas: eu também pratico!

Muito bom artigo Maria, Parabéns!
Postado por 
Angela
 em 25/04/2013 11:31

Adorei!!!!!!Palavras mágicas são tudo na vida de todos nós. Linda matéria. 
Parabéns. bjão
Postado por 
MONICA FONSECA
 em 26/04/2013 08:19

Adorei , o carinho é fundamental ! 
Postado por 
Marie Mariah
 em 26/04/2013 10:17

A interação com diferentes valores e perspectivas, a educação constitui um 
contexto favorável para que o aluno como ser vá aprendendo a tomar consciência e
si e do outro. Desta forma a educação tem um papel importante na educação para 
os valores.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 03/05/2013 14:29
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 05/04/2013
<TÍTULO>
O Mundo Visto por Outros Prismas 

<TAGS>
Tags: 
11ªcre.
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Trabalho com materiais recicláveis no CIEP João Mangabeira

A professora Luzia Glathardt desenvolve um belo trabalho de reciclagem junto à 
turma 1501, do CIEP João Mangabeira, confeccionando caixas decorativas para 
guardar material escolar, reutilizando embalagens de sorvete, e arranjos de 
flores com garrafas pet. Essa iniciativa garante a organização do espaço durante
todo o ano letivo.

O tema da reciclagem e da reutilização de resíduos há alguns anos, deixou de ser
mera curiosidade para se tornar prática crescente de empresas e do setor p
blico. Com isso, tem se consolidado um mercado que envolve a coleta, o 
transporte, a triagem e o processamento de materiais reciclados. Esse segmento 
está em plena expansão: só a ind
stria recicladora fatura atualmente cerca de R$ 14 bilhões anuais no Brasil, com
ritmo de crescimento de 30% nos 
ltimos cinco anos.

[FOTO]

Entre 2010 e 2011, o aproveitamento de resíduos sólidos cresceu cerca de 70% e o
n
mero de empresas que passaram a monitorar esses materiais em processos de 
produção subiu de 81,3% para 94,9%. A coleta seletiva também vem em alta: entre 
2000 e 2008, o n
mero de municípios que adotou a prática dobrou; embora apenas 19,5% das cidades 
pratiquem a separação para a reciclagem, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística).

[FOTO]

As práticas de coleta e processamento dos recicláveis devem ganhar ainda mais 
impulso, como resultado da Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelecida 
pela Lei 12.305 de 2010.

[FOTO]

Iniciativas como a da professora Luzia são extremamente relevantes, pois 
garantem um destino melhor aos materiais industrializados, postergando o 
descarte e servindo de base para formação de uma consciência ecológica, que deve
predominar nas próximas gerações.

[FOTO]

Fabio Emmanuel Ferreira é lotado na E. M. Jornalista Orlando Dantas e é 
candidato a representante Rioeduca na 11
 CRE.
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[FOTO]
tweet

11ªcre
(4)

<COMENTÁRIOS>

Todos temos que encarar esses desafios da globalização, aprender e repassar 
informações onde a reciclagem e o reaproveitamento do 
lixo
 seja uma constante.Adorei o texto!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 07/04/2013 10:22
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 17/05/2013
<TÍTULO>
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Encontro da Inclusão na E. M. Profª Sonia Mota Molisani

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, inclusão, pse.

Aproveitando a proximidade com o Dia Internacional da Síndrome de Down, a Escola
Municipal Professora Sonia Mota Molisani realiza encontro das mães com crianças 
portadoras de necessidades especiais.

Na Escola Municipal Professora Sonia Mota Molisani não há nenhuma criança 
matriculada com a Síndrome de Down. Há, no entanto, outras que apresentam 
necessidade de cuidados especiais por razões diversas como hidrocefalia, m
ltiplas paralisias, suspeita de autismo, fissura labiopalatais, hiperatividade, 
entre outras.

Como todas as demais crianças, elas são especiais e precisam de um apoio, de um 
olhar, de uma atenção, de um acompanhamento diferenciado e, acima de tudo, de 
muito carinho.

Se depender da diretora Valéria, dos professores, dos funcionários, dos alunos e
dos responsáveis, carinho é o que não vai faltar para as crianças especiais da 
Escola Municipal Professora Sonia Mota Molisani. Todos são muito amigos e 
solidários.

[FOTO]

[FOTO]

Diretora Valéria (à direita, de blusa preta) com as mães e alunos especiais da 
Escola Municipal Professora Sonia Mota Molisani no encontro realizado no dia 4 
de abril de 2013.

Para falar sobre as peculiaridades de cada criança e sobre o processo de 
inclusão na vida escolar, a diretora Valéria marcou um encontro especial que 
aconteceu no dia 4 de abril de 2013.

Compareceram ao encontro, além da diretora Valéria e da diretora adjunta Sandra,
as seguintes mães e alunos: Jeane, responsável pela Maryanne; Aline, com a aluna
Sara Helen; Ellen, com o filho Alexandre; Maria José, com o Kayque; Lucinéia, 
com a filha Bruna; Mirlene e Vitória; Andréa, com o filho João Vítor; Maria Rita
e Dyana de Cássia e Maria, avó do Emerson Eduardo.

Como sempre faz em todos os encontros e reuniões realizados na Escola Professora
Sonia Mota Molisani, a diretora Valéria, de forma muito simpática e receptiva, 
falou sobre a import
ncia daquele momento. Principalmente para que as mães pudessem relatar ao 
Rioeduca suas experiências de acompanhamento das crianças na escola e também 
para apresentarem comentários que trouxessem algum tipo de contribuição para 
melhorar ainda mais o atendimento daqueles alunos.
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Todas as mães presentes fizeram uso da palavra, umas para relatar os avanços 
observados no comportamento e aprendizado dos seus filhos e outras para reforçar
os pedidos já feitos de melhorias nas solicitações, inclusive relacionados ao 
atendimento nos postos de sa
de da região.

A diretora Valéria ressaltou o ótimo relacionamento com o Posto de Sa
de Municipal Carlos Chagas, que fica no mesmo quarteirão onde se encontra a 
Escola Municipal Professora Sonia Mota Molisani. Lembrando que a parceria, que 
já acontece por vários anos, vem trazendo ótimos benefícios para as crianças que
estão matriculadas na escola, incluindo os programas de sa
de escolar e de sa
de bucal.

Um dos pedidos feitos pelas mães à Secretaria Municipal de Educação, para 
melhorar o atendimento das crianças especiais, é da contratação temporária de 
estagiários que possam colaborar ajudando no atendimento às crianças em sala de 
aula.

Outra forma de melhorar o trabalho seria a utilização de tecnologias especiais 
para crianças com necessidades especiais, surgindo a sugestão de que os alunos 
pudessem receber tablets com softwares apropriados ao trabalho de inclusão.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Mesmo reconhecendo que na realidade brasileira ainda são muitas as dificuldades 
enfrentadas pelas pessoas com necessidades especiais, como a acessibilidade e a 
carência de tecnologias assistivas, as mães presentes ao encontro na Escola 
Professora Sonia Mota Molisani foram un
nimes em reconhecer que, pelo menos naquela unidade escolar, a direção, 
professores e funcionários vêm trabalhando com muito carinho, entusiasmo e 
disposição para tornar real a política de inclusão educacional.

Sinvaldo do Nascimento Souza, professor representante da 10
 CRE no Rioeduca.

     E-mail: sinvaldosouza@rioeduca.net

     Twitter:@SinvaldoNSouza

     Facebook.com/SinvaldoSouza
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns Professor Sinvaldo por mais está belíssima postagem educacional. A E. 
M. Profª Sonia Mota Molisani sempre oferecendo qualidade educacional aos seus 
alunos!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 20/05/2013 23:49
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quarta-feira, 10/04/2013
<TÍTULO>
Mantendo o Olhar Atento

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, blogsdeescolas, .

Educar já é, em si, uma tarefa especial. Torna-se ainda mais quando os alunos 
precisam de um olhar mais atento. As escolas E.M. Rubens Berardo e Tagore mantêm
o olhar focado nas necessidades especiais de seus alunos.

Para ensinar é preciso aprender sempre. Assim, a coordenadora T
nia Barbosa organizou com o grupo de professores da E.M. Rubens Berardo um 
sistema para que todos tenham acesso ao material para formação continuada. Ela 
seleciona textos, vídeos e arquivos sobre a temática escolhida. Em março, o tema
foi as necessidades especiais que podem acometer nossos alunos.

A reflexão abrange, inclusive, comentários sobre a legislação, além de 
informações que detalham as dificuldades a serem superadas por nossos alunos. 
Também tem espaço para as dicas de como melhor atendê-los. 

Se você também quiser saber um pouco mais, acesse a pasta 
Centro de Estudos Rubens Berardo
. Lá, os textos falam de dislexia, dislalia e Transtorno do Déficit de Atenção 
com Hiperatividade (TDAH). 

Já os vídeos abaixo ainda tratam de TDAH e de baixa visão. São ótimas dicas 
sobre como atendê-los e auxiliá-los na superação de suas dificuldades.

[FOTO]

Mas o olhar deve estar atento também para a afetividade e a integração com toda 
a comunidade escolar. É essencial que os alunos se sintam respeitados em suas 
diferenças e tenham espaço para desenvolverem suas capacidades.

Na Escola Municipal Tagore, as diferenças são acolhidas nas salas de aula, com a
inclusão de alunos portadores de necessidades especiais na sala de recursos, nas
classes especiais e até nas atividades extraclasse.

[FOTO]

No vídeo, a criatividade é estimulada para que sentimentos e ideias sejam 
expostas de diferentes maneiras. O giz, o papel, o lápis e o próprio corpo 
servem de instrumento de expressão. A participação efetiva na comunidade escolar
faz com que a autoestima aumente e o prazer de aprender aflore, vencendo 
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quaisquer obstáculos.
[VÍDEO]

Nosso olhar atento na busca do conhecimento e buscando no olhar de cada um deles
aquela força especial vai apontando o caminho a seguir. 

Confiram também outras atividades deles no 
blog
. 

A preparação da 
homenagem às mães
 chama atenção pelo empenho dos alunos em fazer o melhor para aquelas que os 
acompanham sempre. 

Angela Freitas é Professora da Rede Municipal e

representante da 3
 CRE, no Portal Rioeduca.

E-mail: angela.freitas@rioeduca.net

twitter 
@angeladario

facebook 
Angela Regina de Freitas

RIOEDUCA/3
CRE

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Esse trabalho de formação só trará bons resultados, especialmente quando os 
profissionais envolvidos observam e desenvolvem a afetividade, recebendo esses 
alunos com carinho nas classes regulares. Tudo começa no amor e permanece na 
busca de melhoria profissional. Parabéns para todos os profisionais envolvidos 
das escomas Rubens Berardo e Tagore!!!!
Postado por 
Tânia Maria Barbosa
 em 10/04/2013 00:29

Parabéns as escolas pelo trabalho!
Postado por 
Hozama Tiburcio
 em 10/04/2013 06:01
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 05/04/2013
<TÍTULO>
Educação Inclusiva para Professores na Plataforma da Educopédia

Direcionado a todos os profissionais ligados à Educação, mas aberto a todas as 
pessoas interessadas pelo assunto, o curso Educação sob uma Perspectiva 
Inclusiva, não é um tratado, mas objetiva ser uma reflexão para subsidiar 
conversas, debates e discussões sobre os temas expostos.

[FOTO]

Estrutura-se em módulos didáticos que apresentam, desde os conceitos básicos, 
passando pela legislação de implementação de políticas inclusivas, modelos de 
acessibilidade, adaptações curriculares até um perfil de cada deficiência e suas
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características.

Assim começa o Curso de Educação Inclusiva para Professores na Plataforma da 
Educopédia e, por si só, já deixa claro o seu objetivo, sua estrutura e seu p
blico alvo. 

[FOTO]

Como em todos os cursos da Educopédia, o curso oferece muitos links com textos e
vídeos para estudo do professor, dicas de atividades e comportamentos para que o
professor possa estudar, refletir e transpor para seu cotidiano as sugestões 
dadas. É um curso em constante movimento, onde as aulas estão sendo sempre 
revisadas e atualizadas para acompanharem a evolução natural do tema, que é 
objeto de estudo de vários pesquisadores há relativamente pouquíssimo tempo, em 
especial no cenário brasileiro.

O curso está sendo construído para oferecer auxílio aos professores que se 
interessam pelo tema da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, 
ou que já trabalhem com alunos incluídos, fornecendo material específico para o 
início de seus estudos. 
 partir de suas aulas, pretende-se que os professores reflitam sobre suas ações,
pesquisem sobre os temas e subtemas sugeridos e aprofunde mais e mais os seus 
conhecimentos na área, pois existe a real necessidade do professor que recebe o 
aluno da Educação Especial em aprender sobre essa nova realidade, uma vez que a 
peculiaridade desta área torna impossível uma metodologia pedagógica 
nica.

Sendo assim, o Curso de Educação Inclusiva para Professores na Plataforma da 
Educopédia não tem a pretensão de esgotar todas as especificações necessárias ao
tema. Ele fomenta o interesse pela pesquisa abrindo novas portas e fazendo com 
que o professor busque cada vez mais a sua atualização, reconceituando as suas 
práticas pedagógicas de acordo com as demandas que se apresentam em seu 
cotidiano escolar.

Confira:
http://www.educopedia.com.br

(Texto elaborado por Monique O. Lima, Renata D
Acri e Soraya Rosa)

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Cursos que despertam o interesse do profissional e a atualização. Vamos nos 
atualizar e capacitar sempre.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 28/04/2013 21:37
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 17/04/2013
<TÍTULO>
Está Acontecendo um Mutirão na E.M. Mário Fernandes Pinheiro

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.

A E. M. Mário Fernandes Pinheiro desenvolve simultaneamente dois projetos na 
unidade escolar. Os projetos nasceram a partir do Projeto Político Pedagógico 
nomeado 
Um Mutirão de Amor!
. Além das ações que visam promover o

maior sucesso escolar e melhores índices de avanço, a Escola abraça a missão de 
formar cidadãos com autonomia intelectual, pensamento crítico e que tenham 
condições de conviver cada vez melhor com o seu próximo.
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Não se pode falar de educação sem amor.

 (Paulo Freire)

[FOTO]
<TÍTULO>

     Por que ser gentil?

Tendo como base os eixos de discussão que envolveram a construção do Projeto 
Político Pedagógico da Escola Municipal Mário Fernandes Pinheiro, 
Um Mutirão de Amor
, dois subprojetos vêm sendo desenvolvidos na escola: 
Gentileza gera Gentileza
 e 
Mário Fernandes: uma Escola de Leitores
.

Situada em uma área conflagrada em Senador Camará, a equipe pedagógica da 
unidade escolar entende que a formação do aluno como cidadão, entendedor de seus
direitos e deveres é algo de extrema import
ncia. E ser gentil perpassa por estas questões.

Gentileza é um modo de agir, um jeito de ser, uma maneira de enxergar o mundo!

Ser gentil é um atributo mais profundo do que ser educado ou cumprido

r de regras de etiqueta.

Ser gentil é altamente benéfico quando se entende que as gentilezas abrem 
portas, mudam conflitos, facilitam negociações, transformam humores e melhoram 
relações.

Com o projeto 
Gentileza gera Gentileza, 
os professores esperam estimular a ajuda ao próximo, a cooperação m
tua, o respeito às regras e o amor ao próximo.

[FOTO]
<TÍTULO>

     Ler para desenvolver-se!

A leitura de livros, atualmente, não é um hábito das famílias. 

Percebendo que é papel da escola introduzir os alunos no mundo da leitura e 
incentivá-los a se tornarem cidadãos leitores, nasceu o projeto 
Mário Fernandes: uma Escola de Leitores!
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O objetivo principal deste projeto é incentivar todos os alunos à leitura de 
pelo menos um livro a cada mês.

O primeiro desdobramento deste projeto foi a realização do 1
 Café Literário da Escola, no dia 12 de março.

Tal encontro permitiu uma verdadeira imersão no mundo da literatura.

Foi um momento muito especial que contou com a participação de professores, 
funcionários e alunos.

Todos estiveram envolvidos com o evento que, para os professores, alcançou os 
objetivos estabelecidos.

[FOTO]
<TÍTULO>

     Os primeiros resultados

Desde que os projetos foram implantados, a Escola Mário Fernandes vem 
construindo junto aos seus alunos uma escola muito mais participativa e disposta
a com

partilhar o aprendizado.

Trabalhar valores como a amizade, o companheirismo, a honestidade e a ajuda ao 
próximo, estimulam e despertam em todos os envolvidos a import
ncia do seu papel enquanto cidadão e a sua responsabilidade social e humana.

O Projeto Político Pedagógico da E.M. Mário Fernandes Pinheiro trabalha para a 
construção da cultura de justiça social e da paz.

[FOTO]

Fred Mendonça, diretor geral da E.M. Mário Fernandes Pinheiro.

O Rioeduca parabeniza toda a comunidade da
E. M. Mário Fernandes Pinheiro!

Faço um agradecimento especial ao diretor Fred Mendonça pela colaboração para 
esta postagem.

Quer conhecer um pouco mais da escola? 

Clique abaixo:

http://emmariofernandes.blogspot.com.br/

Professor, procure o representante da sua CRE e compartilhe as ações e projetos 
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da sua escola!

[FOTO]
tweet

8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns E.M. Mário Fernandes Pinheiro, Fred e equipe pedagógica. Vocês realizam
um trabalho maravilhoso que enchem de orgulho a Educação Carioca.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 17/04/2013 22:33

Todas as escolas precisam desenvolver projetos como este, para levar os alunos a
serem mais amáveis, gentis e cordiais, sempre! Parabéns, Rioeduca!
Postado por 
Nilza
 em 18/04/2013 16:33

Muito sucesso para todos da escola!!! Um grande abraço!!!
Postado por 
Jô Cruz
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 em 18/04/2013 23:21
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 05/04/2013
<TÍTULO>
Vamos Convidar os Pais para o DEGUSTA-AÇÃO III?

No ano de 2012 aconteceu em nossas Unidades Escolares o projeto DEGUSTA-AÇÃO II 
e já estamos nos preparando para o DEGUSTA-AÇÃO III

O Projeto funciona como uma ação de estímulo e tem por objetivo principal dar 
visibilidade ao Programa de Alimentação Escolar (PAE) para a Comunidade. Isto é,
fazer com que os responsáveis incentivem seus filhos a se alimentarem 
diariamente na escola.

[FOTO]

As Unidades Escolares relataram a grande satisfação que foi participar deste 
momento onde observou-se a integração entre escola e comunidade, na divulgação 
de uma alimentação saudável ofertada diariamente no espaço escolar.

[FOTO]

E.M. Pedro Ernesto

Devido ao grande sucesso, neste ano acontecerá o DEGUSTA-AÇÃO III, com data 
confirmada para 11/05/2013 (dia da Reunião de Responsáveis), 
Onde a Unidade Escolar deverá elaborar junto com sua equipe, atividades que 
envolvam os pais, divulgando o PAE que é oferecido às crianças todo dia; e ao 
final da ação, o pai possa, junto com seu filho, degustar o almoço da Unidade.

[FOTO]

E.M. Ministro Plínio Casado - Interação Escola e Comunidade no momento do 
DEGUSTA-AÇÃO

Não deixe de participar! Procure a Coordenadoria e entre nessa AÇÃO!

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Nas escolas as crianças aprendem sobre os alimentos mais saudáveis e os que 
devem ser evitados. Aprendem que frutas, verduras e legumes são essenciais, pois
possuem vitaminas e minerais. Aprendem que as carnes são importantes para que 
possam crescer e se desenvolver.Aprendem muito!!!!!!!Parabéns pelo texto e 
postagem.

Postado por 
Helena(by troia)
 em 13/04/2013 08:40
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 07/06/2013
<TÍTULO>
“Plantar Sonho e Cultivar Vida”

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, escola especial, inclusão, rio sustentável.

Professora Pedrina fala sobre os projetos da Escola Especial Municipal Dr. Hélio
Pellegrino.

Pedrina Rodrigues Chaves Nunes é a coordenadora pedagógica da Escola Especial 
Municipal Dr. Hélio Pellegrino. É daquelas pessoas verdadeiramente apaixonadas 
pelo que faz e
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 consegue contagiar o interlocutor com a sua emotividade.

Pedrina está certa de que o que traz felicidade para o ser humano é o sonho. E o
ato de sonhar, além do conjunto de imagens, de pensamentos ou de fantasias que 
se apresentam à nossa mente também gera emoções.

Sonhos e emoções que vêm sendo construídos dentro do plano real, a partir dos 
laboratórios temáticos na Escola Especial Municipal Dr. Hélio Pellegrino.

Revisito a Escola Especial, exatamente dois anos após a primeira postagem que 
fiz para o Rioeduca, em 8 de abril de 2011.

[FOTO]

Laboratório de Descoberta da Natureza na Escola Especial Municipal Dr. Hélio 
Pellegrino.

Nos jardins fronteiriços da escola com ampla visibilidade para a Rua Felipe 
Cardoso, a principal do bairro de Santa Cruz, deparo-me com algumas crianças 
tendo contato com a natureza. Observam flores e pequenos insetos, como a tão 
apreciada joaninha.

Pedrina fala que se trata de uma atividade do Laboratório da Descoberta da 
Natureza, da qual participam todas as crianças, sejam das duas turmas de 
Educação Infantil ou das oito classes de Educação Especial. Processa-se a 
integração. Constata-se na prática, a inclusão, já que se verifica o 
desenvolvimento das atividades em conjunto, com a participação de todos.

Há nove anos na Escola Especial Municipal Dr. Hélio Pellegrino, Pedrina relembra
que começou a sua experiência no magistério dedicando-se aos surdos, ainda com 
matrícula no Estado. Com o passar do tempo foi se especializando e hoje 
demonstra possuir amplos conhecimentos sobre tudo o que se relaciona com 
Educação Especial, discorrendo facilmente sobre síndromes, falando sobre 
política de inclusão e comentando os caminhos que conduzem ao atendimento 
educacional especializado.

Além da diretora Antonia da Silva Muller, da diretora adjunta Maria Alice Leite 
de Moraes e da coordenadora pedagógica Pedrina, a Escola Especial Municipal Dr. 
Hélio Pellegrino possui quinze professores, sendo dois de educação física, um de
artes visuais e um de m
sica.

[FOTO]

Professora Pedrina, coordenadora pedagógica da Escola Especial Municipal Dr. 
Hélio Pellegrino.

Segundo Pedrina, todos, incluindo os funcionários da escola, participam das 
reuniões, centros de estudos e momentos especiais, como as atividades que se 
realizam fora do espaço escolar, muitas vezes contando também com a presença de 
alguns responsáveis.
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Sobre o projeto 
Plantar sonho e cultivar vida
, Pedrina afirma que se trata de uma continuidade e desdobramento do que já fora
realizado em 2012, focalizando a questão da sustentabilidade.

Segundo a coordenadora pedagógica, o projeto busca atender no sentido global e 
no aspecto micro, fazendo com que as crianças percebam a realidade que os cerca 
no 
mbito familiar e no mundo escolar.

É o sonho que move o mundo. A capacidade de sonhar é que dá sentido a vida
, afirma a professora Pedrina, para falar de cada um dos laboratórios que estão 
sendo considerados no trabalho com as classes especiais: Laboratório de 
Comunicação Assistiva; Laboratório de Letramento; Laboratório de Descoberta da 
Natureza; e Laboratório de Teatro, Dança e M
sica.

De acordo com a coordenadora Pedrina, as classes especiais são compostas por 
quatro até oito alunos, seguindo orientação de centros de interesses e faixa 
etária, mas sempre com ênfase no trabalho pedagógico e preocupação com a 
ampliação da linguagem.

Para que as atividades sejam realizadas com o sucesso desejado, Pedrina informa 
que são realizados centros de estudos e encontros para planejamento com a 
participação de todos, incluindo os funcionários e os responsáveis, que se 
sentem valorizados por estar contribuindo de alguma forma com a escola.

[FOTO]

Não é o dinheiro que move o mundo, mas sim o sonho. A capacidade de sonhar é que
leva o ser humano a seguir em frente.
Professora Pedrina Rodrigues Chaves Nunes, coordenadora pedagógica da Escola 
Especial Municipal Dr. Hélio Pellegrino.

São muitos os casos de síndromes na Escola Especial Municipal Dr. Hélio 
Pellegrino, que conta também com o atendimento domiciliar de vinte crianças 
impossibilitadas de participarem diretamente das atividades escolares.

Diante de tudo o que se falou, mesmo para os defensores da educação inclusiva, é
fácil concluir que dentro da atual realidade brasileira, o atendimento 
educacional especializado ainda se faz necessário de forma complementar ou 
suplementar na formação dos alunos com transtornos globais do desenvolvimento.

Plantar sonho é cultivar vida

Sinvaldo do Nascimento Souza, professor representante do Rioeduca na 10
CRE.
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     Twitter: @SinvaldoNSouza

     Facebook.com/SinvaldoSouza

     E-mail: sinvaldosouza@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

10ªcre
(292)

inclusão
(7)

rio sustentável
(3)

escola especial
(1)
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<COMENTÁRIOS>

Excelente Coordenadora Pedagógica Pedrina Rodrigues Chaves Nunes da Escola 
Especial Municipal Dr. Hélio Pellegrino, uma coordenadora que realiza ações 
juntamente com os alunos esta é uma coordenadora de qualidade! Parabéns 10ª CRE 
e toda equipe da escola por possuir uma profissional que sonha e cultiva! 
Postado por 
Helena(by troia)
 em 07/06/2013 16:45

Precisamos amar as crianças e ensina-las com todo amor, elas serão o futuro da 
pátria. 
Postado por 
Bruno
 em 07/06/2013 17:28

Parabéns a equipe pelo belíssimo trabalho!!
Postado por 
Patricia
 em 08/06/2013 19:39

Tenho orgulho de fazer parte desta equipe como docente. Sou um privilegiado de 
conviver com alunos maravilhosos e uma gestão tão humana.
Postado por 
Expedito 
 em 09/06/2013 17:48
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 10/04/2013
<TÍTULO>
A Caminho da Escola

<TAGS>
Tags: 
protagonismo infantil.

Decidir o momento em que o filho poderá ir à escola sozinho não é nada fácil.

Além de todas as orientações que cercam este acontecimento, avaliar se o filho 
já tem maturidade suficiente para compreender o funcionamento de regras sociais,
discernindo situações de perigo e principalmente assumindo responsabilidades é 
uma tarefa que requer bastante diálogo e confiança.

É inevitável: os filhos crescem e, à medida que vão se desenvolvendo, aprendem a

caminhar com suas próprias pernas
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. O desenvolvimento da autonomia e responsabilidade não se dá de uma hora para 
outra e nem acontece nas crianças na mesma idade. 

Os responsáveis devem, através da observação diária dos seus filhos, criar 
situações atribuindo responsabilidades de acordo com a faixa etária que estes se
encontram.

[FOTO]

Por mais que os pais tentem adiar esse momento com receio dos perigos e por 
achar que ainda não estão preparados, certamente haverá um momento em que 
criança manifestará essa vontade.

Para que a decisão seja a mais acertada, vários aspectos devem ser levados em 
consideração:

além da idade biológica, avalie a maturidade da criança;

observe se seu filho é capaz de cumprir pequenas responsabilidades que lhe são 
atribuídas;

estabeleça um diálogo franco, esclarecendo sobre os perigos existentes nas ruas;

escolha trajetos que não sejam desertos;

oriente-o a estar na companhia de outras pessoas, como outros colegas e até 
mesmos outros responsáveis;

ensine-o a decorar informações pessoais ou deixe-as
registradas num caderno ou agenda;

explique sobre a import
ncia de não falar com estranhos, não receber presentes e, no caso de sentir-se 
em perigo, procurar ajuda numa loja ou ambiente comercial;

esclareça que a 
liberdade total
 somente será oferecida após cumprimento de acordos e verificação da sua 
prontidão. 

Saiba mais em: 
http://educarparacrescer.abril.com.br/comportamento/sozinho-escola-730747.shtml

[FOTO]

Esta é mais uma etapa, um período transitório na vida de uma família, que 
precisa ser tratada com cuidado e muita conversa para que conflitos sejam 
evitados. 

Um momento de difícil decisão não só para os adultos. Os pequenos também estão 
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cercados de incertezas e ansiedades, que não devemos julgar serem menos 
importantes.

Permitir que seu filho caminhe, proporcionand

o-lhe a certeza de que é capaz de cumprir acordos feitos com responsabilidade, é
uma forma de demonstrar carinho e segurança. Porém o mais importante: monitore 
sempre, esteja presente na escola. Ele também precisa sentir-se seguro, amado.

Taís Ferraz Duarte é Professora da Rede Municipal

     e colaboradora do Portal Rioeduca

     E-mail
: 
taisduarte@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 24/05/2013
<TÍTULO>
Jogos Transversais

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, temas transversais, dengue, rio saudável.

Jogos transversais: Educação, Ética e Cidadania
 é o título do livro escrito pelo professor Denis Mendes Bastos, que desenvolve 
trabalho de excelência no CIEP Major Manuel Gomes Archer

Visito o CIEP Major Manuel Gomes Archer pela primeira vez. Fui convidado pelo 
professor de Educação Física Denis Mendes Bastos e sou muito bem acolhido pelo 
diretor Francisco Liberato do Nascimento, pela diretora adjunta Bianca Ferreira 
Moreira e por toda equipe de professores e funcionários.

[FOTO]

Professor de Educação Física Denis Mendes Bastos (centro) com a diretora adjunta
Bianca Ferreira Moreira e com o diretor Francisco Liberato do Nascimento na sala
dos professores do CIEP Major Manuel Gomes Archer, da 10
 CRE.

Denis já é esperado pelos alunos do 5
 ano, turma 1501, com cartazes e trabalhos sobre o combate à dengue. Estão todos
muito ansiosos para a demonstração que farão para o Rioeduca.

Converso com o professor Denis que fala sobre os seus projetos de ontem, de hoje
e para o futuro. O destaque é para o livro 
Jogos Transversais: Educação, Ética e Cidadania
, cujo contrato para a publicação já se encontra formalizado com as Edições 
Loyola, uma das editoras mais conceituadas do nosso país.

Falando sobre como surgiu a ideia do livro, o professor explica que tudo começou
a partir do trabalho de conclusão do curso de Especialização em Educação Física 
Escolar, em 2009, pela UNISUAM, quando relatou suas experiências práticas dos 
temas transversais para a Educação Física.

Denis desenvolve suas aulas a partir de temas como Ética, Sa
de, Orientação Sexual, Trabalho e Consumo, Pluralidade Cultural, Meio Ambiente, 
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Educação no Tr
nsito, entre outros, sempre numa perspectiva que leva em consideração atitudes e
valores.

As experiências do professor Denis sempre foram muito bem sucedidas, quer seja 
como professor e coordenador da Vila Olímpica Clara Nunes, quer seja como 
treinador de atletismo pela Federação Internacional, ou como docente de escolas 
municipais do Rio de Janeiro e de Nova Iguaçu.

Na Rede Municipal do Rio de Janeiro, além do CIEP Major Gomes Archer, o 
professor Denis já trabalhou também em regime de dupla regência na Escola 
Municipal Engenheiro Gastão Rangel, onde se dedicou ao ensino para alunos do 2
 segmento.

[FOTO]

Professor Denis com os alunos do 5
 ano, turma 1501, na Blitz contra a Dengue.

[FOTO]

[FOTO]

Na quadra de esportes do CIEP, os alunos da turma 1501 estão ansiosos para que 
as atividades comecem.

Denis inicia falando sobre a dengue e os alunos interagem respondendo perguntas 
que são feitas pelo professor. Ele convida um deles para fazer o papel do 
mosquito, enquanto uma aluna é indicada para fazer a representação de uma 
doutora que vai medicar aqueles que forem infectados pelo 
Aedes aegypti.

Tudo acontece de forma muito din
mica e proveitosa. O professor fala sobre a dengue, os alunos participam 
compartilhando suas opiniões e as atividades são realizadas como um grande jogo 
contando com a participação de toda a turma.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Atividades na quadra de esportes do CIEP Major Manuel Gomes Archer, coordenadas 
pelo professor de Educação Física Denis Mendes Bastos com alunos da turma 1501, 
com destaque para os temas transversais, tendo como foco o combate à dengue.

Denis Mendes Bastos mantém um site 
(www.jogostransversais.com)
, onde apresenta vídeos, artigos, projetos, metodologias, planos de aula e um 
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link intitulado 
Aluno em ação
, no qual expõe os melhores trabalhos dos seus alunos no CIEP Major Gomes 
Archer, na Escola Municipal Engenheiro Gastão Rangel, na Escola Municipal Márcio
Caulino e na Universidade da Sa
de. Vale a pena conferir e aproveitar as excelentes ideias de mais um professor 
que dignifica o trabalho dos profissionais docentes da Secretaria Municipal de 
Educação do Rio de Janeiro.

Sinvaldo do Nascimento Souza, professor representante do Rioeduca na 10
 CRE.

     Facebook.com/SinvaldoSouza

     Twitter: @SinvaldoNSouza

     E-mail: sinvaldosouza@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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rio saudável
(1)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a equipe do CIEP Major Manuel Gomes Archer pelas ações desenvolvidas 
pelos seus alunos. A aula de Educação Física é realizada com prazer por quase 
todos os alunos.
Postado por 
Helena(by troia) GED
 em 24/05/2013 16:30
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 26/04/2013
<TÍTULO>
Professora Graça: 40 Anos de Histórias da Escola Municipal Maestro Pixinguinha

<TAGS>
Tags: 
5ªcre.

No mês de março, a Escola Municipal Maestro Pixinguinha completou 40 anos de 
histórias e a atual Regente da Sala de Leitura, professora Graça, estava 
presente no dia da sua fundação.

No 
ltimo dia 27, a comunidade da Escola Municipal 05.14.003 Maestro Pixinguinha 
esteve reunida para comemorar os 40 anos de fundação. A escola estava cheia. 
Muitos ex-professores, diretores, alunos e convidados foram saudá-la, mostrando 
que a Pixinguinha deixa marcas de saudade em todos.

Em suas palavras iniciais, o diretor José Roberto declarou: 
hoje comemoramos não a fundação de um prédio, mas 40 anos de história de uma 
instituição que faz parte da história da vida de muitas pessoas. Somos uma 
fábrica de histórias
.
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Há 40 anos, uma professora
que ainda hoje trabalha na
escola também estava
na inauguração. Ela
se chama
Maria das Graças Lopes Felga e
hoje é regente da Sala de Leitura.

[FOTO]

Estiveram presentes as professoras: Valéria Médici, Maria Helena e Glória 
Mascarenhas, respectivamente, Coordenadora, Coordenadora Adjunta e Gerente de 
Educação da 5
 CRE. Presente, também, a prof
. Regina Bizarro, representante do Portal Rioeduca na 5
 CRE.

[FOTO]

[FOTO]

As apresentações foram preparadas com muito carinho, todas com m
sicas do Maestro Pixinguinha. O coral, recém-criado, fez uma bela apresentação.

[FOTO]

40 Anos de Histórias, conta a Professora Maria das Graças Lopes Felga

A Professora da Sala de Leitura, Maria das Graças Lopes Felga, nos relata que 
chegou à escola em 1973, recém-formada, com muita vontade de ensinar e, segundo 
ela, mal sabia que iria aprender muito mais que isso.

Naquela época, a escola ainda não tinha recebido nome, era conhecida apenas como
a 
Escola Nova da Rua Alecrim
, lembra a professora.

E continua: 
o Brasil estava de luto, pois havia perdido um dos maiores m
sicos da nossa história, Alfredo da Rocha Viana Filho, Pixinguinha como era 
conhecido. Mas, em 28 de março de 1973 a escola foi inaugurada recebendo o nome 
de Maestro
.

Segundo ela, muitos professores, diretores, alunos e funcionários contribuíram 
desde aquela época de alguma forma, pois tinham os mesmos sentimentos, muita 
vontade de acertar.
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Tivemos muitas alegrias, grandiosas festas juninas, torneios esportivos (

onde conseguimos muitos troféus), passeios, almoços do dia dos Mestres, 
festivais de m
sicas e danças, peças de teatro, a comemoração do centenário de Pixinguinha 
(1997) e os aniversários da nossa escola.

Muitos alunos se formaram dentistas, professores, arquitetos, químicos. Temos 
também trabalhadores honrados e caixa do supermercado que fica próximo à escola.
Tenho tristes lembranças também, os tiroteios na comunidade que tanto 
prejudicam, assim como o incêndio da escola que aconteceu ano passado. Triste, 
também, foram perdas de professores, alunos e funcionários. Tenho boas 
lembranças das minhas turmas maravilhosas, alunos maravilhosos. E foi aqui que 
fiz grandes amigos. Aqui, passei grande parte da minha vida e hoje eu digo: 
Obrigada Escola Maestro Pixinguinha!
, finaliza a professora Graça.

A Escola Municipal Maestro Pixinguinha também faz parte
da revolução
na educação carioca. 

Veja mais

aqui
.

[FOTO]

Foto atual e antiga da professora Maria das Graças.

Parabéns à professora Maria das Graças
Lopes Felga pelo relato enviado especialmente ao Portal Rioeduca.

Agradecemos a direção da E.M. Maestro Pixinginha na pessoa do professor José 
Roberto e na intermediação do professor Vinícius, de Língua Portuguesa, pela 
atenção sempre dispensada ao Portal Rioeduca.

Conheçam, também, o blog da E.M. Maestro Pixinguinha:

http://maestropixinguinha.blogspot.com.br/

[FOTO]

Escolas e professores, participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e/ou atividades que 
impactaram a aprendizagem de seus alunos. Clique 
aqui

 para saber o e-mail do seu representante.
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Acompanhem e comentem nos blogs das Escolas da Rede Municipal de Educação da 
Cidade do Rio de Janeiro. A lista dos blogs da 5
 CRE vocês encontram 
aqui
.

Professora Regina Bizarro _ Representante do Rioeduca na 5
CRE

Twitter: @rebiza

Facebook: Regina Biza

E-mail: reginabizarro@rioeduca.net

[FOTO]

5ªcre
(268)

<COMENTÁRIOS>

Que emoção ter uma profissional que está presente 40 anos numa mesma escola, 
isto que é encaixe perfeito e flexibilidade profissional. Professora de Sala de 
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Leitura merece respeito e seu trabalho deve ser mais valorizado por todo o corpo
docente. Parabéns Escola Municipal Maestro Pixinguinha pelo 40 anos de 
histórias.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 26/04/2013 20:54
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 26/04/2013
<TÍTULO>
Confraternização e Conhecimento na Páscoa

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, educacaoinfantil.

A Creche Municipal Amália Fernandez Conde viveu dias de confraternização pela 
Páscoa através dos ovinhos produzidos pelos alunos, PEIs, AACs e Cozinheiras. O 
Portal Rioeduca mostra como foi este trabalho.

Mas, o que é a Páscoa?

Segundo a 
Wikipédia
,

a Páscoa é um evento religioso cristão, normalmente considerado pelas igrejas 
ligadas a esta corrente religiosa como a maior e a mais importante festa do 
Cristianismo.

Na Páscoa os cristãos celebram a Ressurreição de Jesus Cristo depois da sua 
morte por crucificação na Sexta-Feira Santa, que teria ocorrido nesta época do 
ano em 30 ou 33 d.C.

Para os cristãos, a Páscoa é a passagem de Jesus Cristo da morte para a vida: a 
Ressurreição. A passagem de Deus entre nós e a nossa passagem para Deus. É 
considerada a festa das festas, a solenidade das solenidades, e não se celebra 
dignamente senão na alegria.

A Páscoa nas Escolas

Para as escolas, este é um evento de alegria e fraternidade. Alunos e 
professores unidos em confraternização antecedem o domingo de Páscoa, oferecendo
ovinhos de chocolates, celebrando a Ressurreição de Cristo.

A Páscoa na Creche Municipal Amália Fernandez Conde

A Creche Municipal Amália Fernandez Conde teve um período muito movimentado. Na 
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semana que antecedeu a Páscoa, as crianças produziram ovinhos de chocolate junto
às PEIs, AACs e Cozinheiras. Elas tiveram a oportunidade de uma vivência real e 
prática, em que várias áreas de conhecimento foram trabalhadas: ciências, 
matemática e artes, por exemplo.

[FOTO]

Alunos da Creche participando dos trabalhinhos de artes.

Mais uma vez, a Creche Amália prioriza o l
dico na construção do conhecimento dos pequenos, pois, segundo a prof
 Sandra, nessa faixa etária não poderia ser diferente. 

Clique 
aqui
 para ver outras atividades.

[FOTO]

Alunos da Creche participando dos trabalhinhos de artes.

Segundo a diretora, professora Sandra Barros, a Creche Municipal Amália 
Fernandez Conde 
entende a Páscoa como um momento de reflexão, união e solidariedade. Os alunos, 
ao estarem todos unidos com o mesmo objetivo de confeccionar os ovos de Páscoa, 
puderam vivenciar esse momento, pois ao trabalhar em grupo tiveram a 
oportunidade de observar, refletir, avaliar, aguardar a sua vez e respeitar a 
vez do coleguinha. Todo o Trabalho desenvolvido na Creche é pautado no PPP 
Cuidando e Educando Através da Brincadeira
.

O Tema Páscoa possibilitou o desenvolvimento de várias atividades com os alunos:
m
sica, pintura, colagem com diversos tipos de materiais 
 inclusive recicláveis. Devido à faixa etária das crianças, priorizamos o 
trabalho em papel pardo ou 40 kg, o que envolve o trabalho em grupo. Houve a 
exploração do ovo da galinha: a gema e a clara; descascando o ovo; 
experimentando ovo de codorna; diferença entre ovo de galinha e de chocolate e 
corrida com ovo na colher. Por fim, aconteceu a Cozinha Experimental onde as 
crianças fizeram seus ovinhos de chocolate e depois os degustaram. A Coelhinha 
da Páscoa fez uma visita à Creche e realizou várias brincadeiras
, finaliza a prof
 Sandra, diretora da Creche.

[FOTO]

A Coelhinha da Páscoa, professora da Creche, realizando uma din
mica com os alunos.

Parabéns a toda equipe da Creche Amália Fernandez Conde por este trabalho tão 
significativo, que instiga nos pequenos o respeito pelo próximo.
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Agradeço a direção pela consideração com o Rioeduca, em todos os momentos da 
construção dessa matéria.

Conheçam o blog, agora com design novo, da 
Creche Municipal Amália Fernandez Conde
.

Escolas e professores, participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e/ou atividades que 
impactaram a aprendizagem de seus alunos. Clique 
aqui
 para saber o e-mail do seu representante
.

Acompanhem e comentem nos blogs das Escolas da Rede Municipal de Educação da 
Cidade do Rio de Janeiro. A lista dos blogs da 5
 CRE vocês encontram 
aqui
.

Professora Regina Bizarro _ Representante do Rioeduca na 5
CRE

Twitter: @rebiza

Facebook: Regina Biza

E-mail:

reginabizarro@rioeduca.net

[FOTO]
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5ªcre
(268)

educacaoinfantil
(4)

<COMENTÁRIOS>

Lindo!  Um trabalho de Equipe.  
Postado por 
Sandra Barros
 em 26/04/2013 09:22

Trabalho excelente! Gostaria de parabenizar a todos da Creche Municipal Amália 
Fernandez !
Postado por 
Irene
 em 26/04/2013 15:26

Lindo, lindo, lindo!!!
Parabéns por mais um lindo trabalho.
Fernanda. (mãe do Renan)
Postado por 
Maria Fernanda
 em 26/04/2013 19:46

Parabéns Creche Municipal Amália Fernandez Conde pelo trabalho desenvolvido, com
valores inseridos constantemente nos seus projetos!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 26/04/2013 20:46

Foi maravilhoso compartilhar esses momentos com nossos pequenos. Eles amaram a 
atividade de cozinha experimental, produzindo os ovinhos de chocolate!! Parabéns
equipe Creche Amália.
Postado por 
Prof. Cristina
 em 26/04/2013 21:36

SEM PALAVRAS P/ DEFINIR A CRECHE AMÁLIA!!! TUDO DE BOM!!!...FICO TRISTE EM 
PENSAR QUE MEU GUI NÃO ESTARÁ LÁ EM 2014!!!...A EQUIPE DA CRECHE É NOTA 
1000!!!...BJS
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Postado por 
CRISTIANE (MÃO DO GUILHERME)
 em 29/04/2013 03:22
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 11/04/2013
<TÍTULO>
Projeto Trilhas na E. M. Guandu

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, riocidadedeleitores, leitura, saladeleitura.

A professora Sonia Lima da Sala de Leitura da Escola Municipal Guandu, Unidade 
da 9
 CRE, está desenvolvendo o Projeto Trilhas e nos conta como esta experiência tem
sido divertida e gratificante para alunos e professores da escola.

O Projeto TRILHAS é uma iniciativa do 
Ministério da Educação
 e do 
Instituto Natura.
 Tem como foco apoiar o trabalho docente no campo da leitura e escrita com o 
objetivo de inserir as crianças do 1
 ano do Ensino Fundamental no universo letrado.

[FOTO]

O TRILHAS conta com uma Rede de Ancoragem que apoia a implementação do conjunto 
de material do projeto nas salas de aula, incentivando o bom uso por meio de um 
processo de formação continuada.

Envolvendo 3.300 municípios, beneficia aproximadamente 72 mil escolas, 140 mil 
professores e mais de 3 milhões de crianças brasileiras.

Esta iniciativa só é possível graças às Consultoras e Consultores Natura que 
vendem, sem obter lucro, os produtos da Linha Natura Crer para Ver. Os recursos 
arrecadados viabilizam o apoio e o desenvolvimento, via Instituto Natura, de 
iniciativas voltadas para melhoria da qualidade da Educação P
blica do Brasil.

[FOTO]

A professora de Sala de Leitura 
Sonia Lima
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 nos conta que os brinquedos cantados ou brincadeiras de roda sempre fizeram 
parte do seu trabalho em Sala de Leitura e, dessa vez, ela aproveitou para 
registrar esses momentos através de dois vídeos animados em que os alunos, além 
de aprenderem, se divertem muito.

Foram registrados três momentos de atividades nas quais a professora desenvolve 
em sala de aula, quando está trabalhando na grade, os livros do Projeto Trilha. 
São obras que estimulam as cantigas de roda e parlendas.

Uma delas é a brincadeira cantada 
TANGOLOMANGO
, 
que gosto muito e sempre diverte bastante todo mundo. Mas, peraí... O que é 
Tangolomango?

Tangolomango é uma brincadeira folclórica, que geralmente começa com dez 
elementos (irmãs, filhos, filhas, gatinhos etc.), que vão diminuindo a cada 
estrofe e termina quando acontece alguma coisa com o 
ltimo e assim não sobra nenhum. Ainda, segundo o dicionário, é um substantivo 
masculino que significa malefício ou doença atribuídos a feitiçaria; achaque, 
azar, caiporismo, infelicidade.

[FOTO]

[FOTO]

A disposição das crianças pode ser em roda ou simplesmente em pé. Quando se faz 
a brincadeira, no momento que na cantiga se diz 
deu tangolomango nela
, uma pessoa (se for escolhida antes) ou todas as pessoas deve(m) fazer um 
remelexo
 com o corpo que indique que algo está errado - como um desmoronar do corpo, ou 
algo parecido.

[VÍDEO]

A turma 1302 da professora Flavia, foram meus parceiros nessa atividade, muitos 
risos e atrapalhadas fizeram parte deste trabalho. Foi muito divertido!

Outras brincadeiras cantadas usadas pela professora foram as cantigas 
FiFi 
e 
Zé Maluco
 que são cantigas alegres e que proporcionam muitas viagens no aprendizado e na 
imaginação.
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[VÍDEO]

A brincadeira cantada é o primeiro passo que a criança dá para a socialização. O
resto fica por conta da espontaneidade e isso não faltou na atividade, como nos 
conta a professora:

Eles me surpreenderam, pois deram um show!

Parabéns, professora Sonia, pelo belo trabalho que vem desenvolvendo, e por 
gentilmente compartilhá-lo conosco aqui neste 
canal
feito para e por todos

a

queles que ultrapassam barreiras, superam obstáculos e provam que nada é 
impossível
!

Prof
 Márcia Cristina Alves Representante da 9
 CRE:

E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

leitura
(14)

saladeleitura
(10)

riocidadedeleitores
(1)

<COMENTÁRIOS>

O 
Projeto Trilhas
 foi utilizado por mim ano passado quando fui Regente de Sala de Leitura. Os 
alunos de todas as idades adoraram, pelo colorido, pela diversão e informação 
que os jogos educativos do Trilhas possui.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 11/04/2013 22:49
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 12/04/2013
<TÍTULO>
Terminam no Dia 22 de Abril as Inscrições para Produção Autônoma do Anima Escola

Estão abertas até o dia 22 de abril as inscrições para participar da Produção 
Autônoma do Anima Escola. Essa etapa é voltada para professores que já fizeram 
os cursos do Anima Escola em outros anos.

[FOTO]

O objetivo é apoiar a realização de filmes de animação feitos por professores e 
alunos da rede p
blica municipal do Rio de Janeiro.
Para participar, basta preencher a ficha de inscrição disponível no site do 
Anima Escola
 informando qual a sua proposta.

[FOTO]
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Serão selecionadas 25 propostas que contarão com apoio técnico e pedagógico da 
equipe do Anima Escola para sua realização.
Essa é uma iniciativa do 
Projeto Cineclube nas Escolas
 em parceria com o Anima Escola.

Luciana Bessa é professora da Rede Municipal e colaboradora do Blog dos 
professores

     lucianabessa@rioeduca.net

     Blog do Professor

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

O incentivo para a realização de filmes de animação feitos por professores e 
alunos da rede pública municipal do Rio de Janeiro e de grande valia cultural e 
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o Projeto Cineclube nas Escolas em parceria com o Anima Escola, não perdem a 
oportunidade de realizar este Projeto.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 13/04/2013 13:25
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 11/04/2013
<TÍTULO>
A Educação pela Paz!

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, projetos.

Como educadores, devemos assumir o compromisso de propiciar momentos para a 
construção de uma cidadania planetária, baseada na responsabilidade universal de
desenvolver valores importantes para a convivência com outras pessoas, como a 
cooperação, a solidariedade, a gentileza, o respeito, a consideração e a 
responsabilidade. Promovendo a verdadeira Educação para a Paz!

A educação do futuro deve levar em consideração que a
aprendizagem acontece através de um processo de interação, que
estabelece relações, compartilha e faz emergir ideias,
 questiona e aprende, compreende, busca a pluralidade de conceitos e tem 
consciência que a Educação é uma formação continuada, que dura toda a 
existência.

Não há caminho para a paz, a paz é o caminho.

(Gandhi)

Fomos convidadas pela Christiane Moraes, CGG/SME, para fazer a abertura do 
Encontro de Sensibilização e Formação Cultura de Paz, que aconteceu no Centro de
Convenções Bolsa de Valores, dia 02 de abril de 2013.

[FOTO]

Alunos da Escola Municipal Suíça com a Professora Fátima, Gestora da Unidade.

Esta oficina é uma das oficinas do Programa Mais Educação. Escolhemos por vários
motivos, principalmente, como o próprio nome já diz: CULTURA DE PAZ! Trabalhar 
as diferentes identidades, que temos dentro de uma turma, desenvolver a paz e 
não a violência no ambiente escolar e familiar na perspectiva da educação 
emocional e social desenvolvendo discussões quanto a nossa prática pedagógica. 
Trabalhar a aceitação da diversidade, toler
ncia dele consigo mesmo e com o próximo, respeito, solidariedade etc. Educar 
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para as emoções, observando o valor das emoções em cada um de nós, em cada um de
nossos alunos.

Qual o objetivo disto tudo para nós? É fazer com que o nosso aluno se perceba e 
tenha ciência de que aquela emoção ou sentimento, que ele não acha bom ou não 
gosta, ele pode trabalhar e mudar com o tempo. Porém, esta visão, ele teria 
desde novinho, ainda criança, pois estaríamos estudando sentimentos e exercendo 
estes sentimentos melhorados através de reflexões, conversas, discussões etc.

Na palestra do Prof. João Roberto de Ara
jo, ouvi algo que chamou a minha atenção: 
As crianças precisam aprender a Não Violência
, que ninguém pede a Deus para aprender a somar sem exercitar na prática. Desta 
forma, a paz requer a interiorização sobre os conflitos que vivemos e, para 
isto, precisamos trabalhar ou exercitar a compreensão de si mesmo e do próximo. 
O tema será trabalhado de forma sistemática. O Sistema Liga pela Paz trabalha de
forma l
dica. 

[FOTO]

Isto foi mais um dos fatores que nos chamou a atenção. Escolhemos trabalhar 
através do livro digital, que seria mais uma diferente opção para os nossos 
alunos, mais um novo aprendizado e, a partir daí, teríamos um bom n
mero de alunos na inclusão digital.

[FOTO]

Da esquerda para direita: João Alberto, Consultor do MEC do Programa Mais 
Educação, Christiane Moraes, CGG/SME, responsáveis pelos programas federais, 
Prof. João Roberto de Ara
jo, Fundador e Presidente da Fundação Inteligência Relacional e a Professora 
Fátima.

Sabemos o quão trabalhosa será introduzir esta oficina, mas também temos certeza
dos benefícios que trará para cada um dos 180 alunos deste Programa, que terá na
escola ações que contribuam para a construção de uma convivência harmoniosa com 
paz e sem violência.

Texto da Professora Fátima - Gestora da Unidade

Dessa forma, a educação deve ser o veículo fundamental no processo de mudança de
uma
sociedade sobre as concepções dos direitos universais, dos valores humanos e, 
inclusive, da construção de uma nova 
percepção de mundo, em que a convivência pacífica, o exercício da liberdade e o 
respeito à diversidade sejam vistos como ações essenciais para a consolidação da
paz no mundo. 
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Parabéns, equipe Suíça, por contribuir com a proposta para a efetivação
do direito fundamental à educação a partir 
de um plano de
ação constitucionalmente adequado aos direitos humanos.

Ana Accioly é Professora da Rede Municipal

e Representante Rioeduca da 4
 Coordenadoria Regional de Educação

E-mail: anaaccioly@rioeduca.net

Twitter: @Ana_Accioly

[FOTO]

projetos
(334)

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>
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Parabéns Escola Municipal Suiça.
Parabéns amiga Fátima.
Você faz a diferença! Sempre buscando o melhor para sua escola!
Postado por 
Lourdes Ferreira
 em 11/04/2013 11:56

O educador é um testemunho vivo de que podemos evoluir sempre, ano após ano, 
tornando-nos mais humanos, mostrando que vale a pena viver.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 11/04/2013 22:52
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 18/04/2013
<TÍTULO>
Brincar de roda, ainda Pode? 

<TAGS>
Tags: 
família, protagonismoinfantil.

Antigamente não existiam muitos brinquedos como vemos hoje. Assim, se as 
crianças quisessem se divertir tinham que usar a criatividade
.

... Oh! que saudades que tenho

     Da aurora da minha vida,

     Da minha inf
ncia querida

     Que os anos não trazem mais!...

(Casimiro de Abreu)

[FOTO]

As brincadeiras antigas para crianças mais famosas eram: amarelinha, bolinha de 
gude, cantigas de roda, passa-anel, roda-pião, queimado, piques, pipa
 Tudo isso fazia parte do seu cotidiano e assim elas se divertiam por horas e 
dias.
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Mas hoje muitas de nossas crianças não devem imaginar o que são essas 
brincadeiras. A tecnologia transformou o mundo e trouxe à tona brinquedos que 
não exigem tanta criatividade, muito menos, esforço.

O que mais se vê atualmente são crianças dentro de apartamentos na frente do 
vídeo game, do computador ou da televisão. Parece que aquelas brincadeiras 
antigas e divertidas da nossa inf
ncia ficaram para trás, caíram no esquecimento. Quem não se lembra da turma toda
que se encontrava depois da escola para brincar na rua ou numa praça perto de 
casa ou mesmo a ansiedade de chegar a hora do recreio?

[FOTO]

Antigamente, os pequenos também podiam e se divertiam em espaços p
blicos e em 

convivência com várias crianças. Mas com a modificação da sociedade, esses 
espaços desapareceram, a violência aumentou e elas passaram a ficar mais com os 
brinquedos do que com os amiguinhos.

O maior problema dessa substituição é que as crianças acabam não brincando da 
maneira mais adequada, pois não há interação com outras pessoas. 

Brincar faz parte do desenvolvimento infantil. Pesquisas já mostraram que 
crianças que brincam são mais criativas e as que se divertem em grupo têm menos 
problemas de ajuste social quando chegam à idade adulta. 

O jogo é seu meio de comunicação e aprendizagem. Com isso, a criança terá a 
oportunidade de desenvolver melhor a imagem, o seu esquema corporal e outras 
habilidades.

As brincadeiras 
antigas
, por exemplo, estão ligadas a costumes populares e ainda promovem a 
socialização, ajudam a desenvolver a coordenação motora, exploram o movimento, o
equilíbrio, o respeito às regras e o lado intelectual das crianças.

[FOTO]

Se você quer que seus filhos retomem as brincadeiras do passado, nada melhor do 
que tirar algum tempo e ensinar para eles que para brincar não é preciso gastar.
Uma boa opção é mostrar as brincadeiras que você mais gostava e assim também 
brincar junto. Se não lembra mais ou está sem ideia, algumas dicas para ajudar:

Amarelinha - Esta é uma das brincadeiras mais clássicas e conhecidas do mundo 
inteiro. De acordo com alguns registros históricos, ela já era brincada por 
crianças na Roma Antiga. Faça um risco no chão e numere de 1 a 10, no 
ltimo, faça um arco representando o céu. Pule com um pé só dentro de cada 
quadrado, sem errar.
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Cinco Marias - É preciso achar cinco pedrinhas de mesmo tamanho ou até mesmo 
saquinhos feitos com arroz ou areia. Jogue todas as pedrinhas no chão e tire uma
delas, depois com a mesma mão jogue para o alto e pegue uma das que ficaram no 
chão. Faça isso até ter pegado todas. Na segunda rodada, ao invés de pegar uma 
por vez, pegue duas. Na terceira rodada você pega três ao mesmo tempo e na 
ltima rodada todas de uma vez só.

Cabra-cega - Consiste em vendar uma pessoa que terá como principal objetivo 
capturar outros adversários dentro de um ambiente limitado. Esta brincadeira, em
alguns lugares, também pode ser chamada de Gato Mia. Em algumas variações da 
brincadeira, a pessoa que está vendada, ao pegar alguém, precisa adivinhar o 
nome da pessoa, o que torna ainda mais interessante.

Pular corda - Também pode ser um excelente exercício para as crianças e para os 
adultos. Ela pode ser brincada tanto sozinha como também em grupo, o que torna a
atividade ainda mais divertida. Para brincar, basta ter uma corda grande, em 
torno de uns três metros.

Se depois dessa sessão nostálgica você sentiu falta da sua brincadeira 
preferida, mande para a gente. E aproveite nossas dicas para brincar com as 
brincadeiras antigas de criança junto com seus filhos e relembrar um pouco os 
velhos tempos.

Vale ressaltar que as brincadeiras que não vemos mais entre os nossos filhos e 
netos fazem parte da construção do nosso legado cultural, construída e mantida 
por séculos. Contribuição de nossos antepassados, no que tinham de melhor a 
oferecer: uma inf
ncia que valia a pena.

E lembre-se: recordar é viver!
Então, brincar de roda ainda pode? Pode e deve!

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal 

e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Amei a postagem, sinto falta de algumas dessas brincadeiras. Ainda brinco com os
meus sobrinhos de algumas dessas. beijos e parabéns peça postagem
Postado por 
Valeria
 em 18/04/2013 09:31

Amiga ficou maravilhosa a postagem, me senti na roda...Por vezes quando passo 
pelo pátio e vejo as crianças brincando claro, entro na roda. bjão
Postado por 
MONICA FONSECA
 em 19/04/2013 08:21

A criatividade pode existir com a brincadeira na forma tecnológica 
também...Devemos sempre resgatar o passado mas apreciar o futuro e utiliza-lo de
maneira útil.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 22/04/2013 10:40
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 31/05/2013
<TÍTULO>
Giovanna, Inclusão e Relatos de Progressos

<TAGS>
Tags: 
10ªcre, pse, síndrome de down, inclusão.

Giovanna dos Santos Lopes tem síndrome de down, vai fazer três anos em junho e 
está matriculada na Creche Municipal Inspetor Heraldo Carvalho de Sousa desde os
onze meses.

Conheci a Giovanna em julho de 2012, por ocasião da visita que fiz à Creche 
Municipal Inspetor Heraldo Carvalho de Sousa para o Rioeduca. Ela brincava 
alegremente com o como as demais crianças.

Alessandra, mãe da Giovanna e diretora adjunta da Creche, pediu-me que 
fotografasse a sua filha, mas disse que não poderia ser vista por ela, para 
evitar choro e manha.

Giovanna era apenas sorrisos e simpatia. Simpatia, empatia e integração ao 
grupo, quase como se tivesse demonstrando que era capaz de ver os seus 
coleguinhas pelo ponto de vista deles próprios.

[FOTO]

Giovanna dos Santos Lopes com a mãe Alessandra.

Giovanna tem síndrome de down, mas está perfeitamente integrada à sua turminha 
da creche.

Para Alessandra, diretora que é, antes de tudo, aquela mãe carinhosa e atenta 
aos progressos e conquistas da Giovanna, a filha cresceu em todos os sentidos 
após ter sido matriculada na Creche Municipal Inspetor Heraldo.

Não poderia ser diferente. As educadoras, em depoimento pedido para o Rioeduca, 
são un
nimes em afirmar que Giovanna, da mesma forma que as demais crianças, participa 
de todas as atividades propostas.

[FOTO]

Iraci Cristina dos Santos Mendonça Santos, Alessandra dos Santos Lopes e 
Cristiane Varelo.
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Segundo Alessandra, em casa Giovanna é uma criança muito carinhosa. Gosta de 
beijar e de abraçar e tem as suas preferências musicais, dançando e fazendo 
gestos aprendidos na creche.

[FOTO]

Para a auxiliar de creche Iraci Cristina dos Santos Mendonça Santos, que 
acompanha de perto o desenvolvimento da Giovanna, a aluna surpreende, querendo 
participar de todas as brincadeiras e atividades pedagógicas. 
Ela está sempre interagindo com as outras crianças e não deixa de estar presente
em momento algum
, diz Iraci.

[FOTO]

Giovanna (no centro de lacinhos cor-de-rosa no cabelo) participando da contação 
de história.

[FOTO]

Giovanna em dois momentos especiais na Creche Inspetor Heraldo.

Cristiane Varelo, também auxiliar de creche, diz que a Giovanna é muito 
carismática e carinhosa. 
Ela manda beijo pra todo mundo
, diz Cristiane.

Falando um pouco mais sobre a filha, Alessandra diz que Giovanna passou por uma 
cirurgia cardíaca aos nove meses, exigindo cuidados especiais, mas aos poucos 
ela, como mãe, foi observando que muitas das previsões dos médicos que afirmavam
que seria natural a demora no aprendizado, não se confirmaram no caso da 
Giovanna, pois a filha aprende tudo com muita facilidade.

Cristiane Varelo concorda com Alessandra e afirma que Giovanna tem 
extraordinária memória, e mesmo não tendo completado três anos, já é capaz de 
fazer diversas tarefas apropriadas à sua faixa etária, inclusive se alimentar 
com o uso da colher, pintar, rasgar e amassar papel, agindo da mesma forma que 
os seus coleguinhas, nos jogos, nas brincadeiras e na roda de história.

Alessandra reforça dizendo que Giovanna está perfeitamente incluída na Creche 
Municipal Inspetor Heraldo e aproveita para elogiar o bom trabalho desenvolvido 
pelo Instituto Helena Antipoff que, em visita à creche, demonstrou preocupação 
com a situação da Giovanna, recomendando que ela fosse atendida pela Sala de 
Recursos da Escola Municipal Mário Lago, que fica localizada nas proximidades da
creche.

Mesmo tendo a preocupação de acompanhar o tratamento complementar da Giovanna em
clinicas de fonoaudiologia e de fisioterapia, Alessandra considera importante 
que a filha também passe a participar do programa de Educação Especial na Escola
Mário Lago.
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Pelos relatos de progressos na Creche Municipal Inspetor Heraldo Carvalho de 
Souza, é possível constatar a inclusão da Giovanna, portadora de síndrome de 
down, com ênfase na proposta pedagógica da Secretaria Municipal de Educação do 
Rio de Janeiro.

Sinvaldo do Nascimento Souza, professor representante do Rioeduca na 10
 CRE

     Twitter: @SinvaldoNSouza

     Facebook.com/SinvaldoSouza

     E-mail: sinvaldosouza@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

10ªcre
(292)
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<COMENTÁRIOS>

A Gigi é mesmo uma graça e sei como Alessandra tem feito o melhor para que sua 
pequena se desenvolva integralmente.  A Sala de Recursos da E.M. Mário Lago está
sempre de portas abertas para receber nossos aluninhos. Parabéns Sinvaldo por 
retratar tão bem que somos todos iguais nas diferenças e que as nossas escolas 
estão aptas a receber pessoinhas tão especiais.
Postado por 
Katia Bezerra
 em 31/05/2013 13:41

TENHO MUITO ORGULHO  DO MEU TRABALHO, POIS A INFÃNCIA É O TEMPO DE MAIOR 
CRIATIVIDADE NA VIDA SER HUMANO  É A GIGI É A PROVA DISSO. FICOU MUITO FELIZ COM
O SEU DESENVOLVIMENTO. A CRECHE É O LUGAR PERFEITO A EQUIPE É MARAVILHOSA, 
SEMPRE TEMOS COMO PRIORIDADE A CRIANÇA. 
Postado por 
iraci cristina
 em 31/05/2013 16:02

Excelente trabalho realizado pela Creche Municipal Inspetor Heraldo Carvalho de 
Sousa . Uma equipe comprometida com seu trabalho realiza maravilhas com 
resultados vistos por todos! Parabéns escola!
Postado por 
Helena(by troia) 10ª CRE
 em 31/05/2013 16:02

É muito bom poder assistir ao desenvolvimento da minha filha Giovanna e saber 
que cada vez mais estamos trabalhando por uma tão sonhada INCLUSÃO. Devemos 
sempre acreditar no potencial de cada criança! Pra minha equipe da CRECHE 
INSPETOR HERALDO todo o meu respeito, gratidão e louvor ao trabalho que realizam
com nossos pequenos. SOMOS 10!
Postado por 
ALESSANDRA DOS SANTOS LOPES
 em 01/06/2013 08:10
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 23/04/2013

Página 4724



RIOEDUCA 2
<TÍTULO>
O Mundo Está Aqui!

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos.
Nesse ano, o Espaço de Desenvolvimento Infantil Professora Ruth Cardoso, 
localizado no Recreio dos Bandeirantes, está desenvolvendo o projeto 
O Mundo está aqui... tecendo valores para uma sociedade melhor.

O EDI Ruth Cardoso foi uma das escolas contempladas com o Prêmio Qualidade na 
Educação 2012 com o projeto 
O Mundo está aqui... contando e encantando
. Este tema foi escolhido para favorecer o contato com a literatura junto às 
famílias que são atendidas, valorizando e proporcionando um ambiente letrado em 
casa.
A escola também recebeu o prêmio em 2011.

[FOTO]

Responsáveis atentos durante Escola de Pais.

[FOTO]

Alunos do EDI Ruth Cardoso assistindo à peça 
Salada de Fábulas.

[FOTO]

Alunos da turma EI-32 desenvolvendo atividade artística a partir da fábula 
A Festa no Ceu.

[FOTO]

Confecção de dobraduras relacionadas ao livro 
Assembleia de Ratos
 na turma EI 12.

[FOTO]

Alunos da turma EI 11 na aula de Educação Fisíca realizando a atividade: Fugas 
das princesas e corrida dos príncipes, do Projeto Contos de Fadas. No detalhe: 
aluna da turma EI32 em atividade de dramatização
.

Página 4725



RIOEDUCA 2

[FOTO]

Participação na Mostra de Dança. Título: Fadas e Gnomos. Turma EI 10.

[FOTO]
tweet

projetos
(334)

7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns EDI Ruth Cardoso pelo Prêmio Qualidade na Educação 2012 com o projeto O
Mundo está aqui... Parabéns toda equipe pela ação realizada.
Postado por 
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Helena(by troia)
 em 23/04/2013 20:05
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 17/04/2013
<TÍTULO>
Professor Ganha  Sessão Gratuita do Filme 
Uma História de Amor e Fúria

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Pode levar acompanhante ?
Postado por 
Rosana Mello
 em 22/04/2013 19:56
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 15/04/2013
<TÍTULO>
Escola de Pais, Filhos de Sucesso!

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, escoladepais, educaçãoinfantil.
A Escola de Pais destina-se a todos os responsáveis da pré-escola, em todas as 
unidades escolares que atendem turmas de Educação Infantil. Este encontro ocorre
mensalmente e tem o objetivo principal de diminuir os ruídos que ocasionalmente 
ocorrem entre os responsáveis e a instituição escolar. Afinal, conhecer e 
confiar são os primeiros passos para uma relação harmônica.

A família e a escola formam a base de qualquer pessoa. Uma não vive sem a outra.
Uma vive de mãos dadas com a outra. Família e escola servem de espelho para o 
crescimento saudável do cidadão. Em casa, ele tem o exemplo dos pais e, na 
escola, dos professores.

Família e escola: visão do futuro, amor, cuidado e preparação para toda a vida. 
Uma boa família e uma boa escola: garantia de seres humanos cada vez mais 
preocupados com o próximo, com o futuro e o bem-estar da humanidade.
[VÍDEO]
Escola de Pais: um lugar melhor para nossas crianças

A Secretaria Municipal de Educação, reconhecendo a importância dessa integração 
família – escola como um dos pilares do trabalho da Educação Infantil, estipulou
ações específicas voltadas para a garantia dessa união. Uma dessas ações são os 
encontros 
Escola de Pais

, que acontecem aos sábados.

A Escola de Pais é um precioso momento para ampliar a relação das famílias com a
instituição, para compartilhar experiências e saberes entre os responsáveis, e, 
acima de tudo, fortalecer a relação entre pais, mães, responsáveis e crianças. É
também uma excelente estratégia para esclarecer dúvidas sobre o desenvolvimento 
das crianças, maternidade e paternidade responsável.
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A Escola de Pais está pautada na relação de diálogo entre todos os envolvidos e 
parte do princípio de que todos possuem saberes, assim como todos possuem 
dúvidas.

[FOTO]

Clique 
aqui
 e conheça  as atividades da 
Escola de Pais 
realizadas pela 2ª CRE!

A 
Creche Municipal Zilka Salaberry

 aproveitou o espaço da primeira 
Escola de Pais

, realizada no dia 23 de março de 2013, para incentivar os responsáveis a 
compartilharem suas impressões para que juntos pudessem cuidar de seus filhos 
com mais consciência e segurança, possibilitando-lhes uma infância segura, 
tranquila, harmônica, afetuosa e memorável; uma vez que esse deve ser o maior 
desejo de quem se propõe a criar um filho.

A equipe da creche realizou o acolhimento dos responsáveis falando sobre o 
objetivo e a importância do encontro. Em seguida, assistiram a um vídeo que 
tratava do valor que existia no ato de família e escola caminharem juntas. 
Algumas reflexões foram feitas a partir deste vídeo, tais como: expectativa dos 
pais em relação aos filhos e vice-versa; a relação de pais e filhos; a relação 
família e escola; a importância da frequência dos alunos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

As fotos estão lindas. Dá pra visualizar como está a pleno vapor as atividades 
que a creche realiza. Parabéns a todos os envolvidos!!!
Postado por 
Christiane Penha
 em 15/04/2013 15:53

O trabalho que a Equipe Zilka realiza é, simplesmente, maravilhoso. Parabéns e 
obrigada por se dedicarem tanto aos nossos miudinhos e suas famílias!
Postado por 
KATIA BARBOZA
 em 15/04/2013 20:47

A escola de pais é de muita importância na educação. A participação da família 
na escola reforça o aprendizado do aluno através do interesse dos pais que se 
mostra através da integração direta.
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Postado por 
Helena(by troia)
 em 22/04/2013 21:56

A integração famíliaXescola traz incontestáveis benefícios na dinâmica da escola
e a C. M. Zilka Salaberry tem essa ação como pilar do trabalho pedagógico. 
Parabéns Cátia e equipe.
Postado por 
Flávia Sardinha
 em 24/04/2013 13:23

Parabéns à creche pelo belo trabalho desenvolvido. Como disse Ayrton Senna, 
se quisermos mudar o  mundo, temos que começar pelas cranças
. 
Este é o caminho. 
Selma
Postado por 
Selma Gusmao
 em 15/05/2013 13:55
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 24/05/2013
<TÍTULO>
Seleção de Professor Articulador em Mídias Digitais

<TAGS>
Tags: 
epf.

Seleção de Professores Articuladores em Mídias Digitais que atuarão na Escola de
Formação do Professor Carioca 
 Paulo Freire 
 E/EPF estará aberta a partir de 21 de maio

Tendo como um dos objetivos atender a um n
mero significativo de professores no processo de formação, a Secretaria 
Municipal de Educação criou a Escola de Formação do Professor Carioca 
 Paulo Freire, que tem realizado parcerias para o desenvolvimento de cursos de 
formação on-line para professores e gestores, na modalidade semipresencial por 
meio de Mídias Digitais.

A Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o MEC, tem potencializado as
ações que permitem qualificar o fazer docente. Consideramos então, que os 
Professores Articuladores em Mídias Digitais podem contribuir para: (1) o 
processo de planejamento e monitoramento dos cursos a dist
ncia; (2) a transcrição dos conte
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dos em sua forma bruta para a linguagem e-learning; (3) a atualização 
sistemática do Portal da E/EPF e das informações nas Redes Sociais.

A E/EPF torna p
blico que entre os dias 20 e 29 de maio estará aberto o processo seletivo para
professores que desejam fazer parte dessa ação inovadora, junto à equipe de 
profissionais que atuam na Escola de Formação do Professor Carioca 
 Paulo Freire.

Sonia Maria Monho Mercadante

     Gerente da Escola de Formação do 
Professor Carioca 
 Paulo Freire

FORMULÁRIO DE INCRIÇÃO

[FOTO]
tweet

Página 4732



RIOEDUCA 2
<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 09/04/2013
<TÍTULO>
Não Tema! Com “Tia” Helô não Há Problema...

Os problemas, tanto na Matemática quanto na vida, ajudam-nos a crescer. Fugir 
deles, nunca! Tentar resolvê-los é sempre o melhor caminho...

(Professora Heloísa Ribeiro)

As informações estão acessíveis a todos em todo instante. Cada vez mais, os 
professores precisam fazer com que as informações 
abracem
 seus alunos. Motivá-los a buscar o conhecimento é uma tarefa incansável dos 
professores da Rede Municipal do Rio de Janeiro.

[FOTO]

A tecnologia da 
Web 2.0
 fez com que o caminho até as informações fossem estreitados, mas aumentou o 
desinteresse dos alunos, uma vez que, para encontrar o que precisam, basta um 
clique e 
tudo aparece na telinha como num passe de mágica.

Nesta realidade, surge o novo perfil daquele professor que busca a mesma 
linguagem dos alunos, que utiliza diversos recursos para motivar a aprendizagem 
e se preocupa em 
Como Orientar os Alunos a Navegar em Segurança pela Internet?
 A sala de aula passou a não ter o limite das quatro paredes.

A Professora Heloisa Ribeiro (Professora de Matemática na 
E. M. Waldemar Falcão
) não temeu o novo, ensinando e aprendendo a matemática através da utilização do
blog, que iniciou em 2011 a busca da tão desejada motivação dos seus alunos.

Clique na 
tia Helô
 e conheça seu blog

[FOTO]
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A ideia de criar um blog surgiu da vontade de facilitar a troca de informações 
com meus alunos. Acredito que este espaço permitirá a divulgação de vídeos, 
fotos, notícias, etc, relacionados às atividades escolares. É uma novidade para 
mim, mas espero que, aos poucos, consiga atingir meu objetivo
.

No Blog, a 
Tia Helô
 incentiva o uso da Educopédia, do Reforço Digital, além de utilizar vídeos e 
imagens para complementar suas aulas de matemática. Leva suas aulas para a 
grande teia do conhecimento, onde a base é a interação e a aprendizagem 
colaborativa.

Pois é, a Professora Heloísa está ajudando a revolução acontecer na SME e 
ninguém precisa ficar de fora.

[FOTO]

Você sabe o que é Transformação 3.0?

É um curso para os professores, em diferentes níveis de letramento digital, que 
busca incentivar o uso de novas tecnologias em sala de aula; novas formas de 
ensinar.

[FOTO]

O aluno não está mais reduzido a olhar, ouvir, copiar e prestar contas. Ele 
cria, modifica, constroi, aumenta e, assim, torna-se coautor.
 (SILVA, Marco. Sala de Aula Interativa 
 Rio de Janeiro: Quartet, 3
 ed. 2002. 220 p.)

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Adorei Elidia já irei seguir o blog da tia Helô. Suas dicas estão me ajudando e 
proporcionando elaborar e ter novas ideias.Obrigada. bjão
Postado por 
MONICA FONSECA
 em 09/04/2013 21:46

Parabéns a Professora Heloisa Ribeiro pela criação do blog e o incentivo que 
através dele você causa nos alunos.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 11/04/2013 22:58
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 24/04/2013
<TÍTULO>
Inclusão, Direito de Todos! (Post transf. blog Família) 

<TAGS>
Tags: 
#educaçãoinclusiva.

Katia Nunes é Pedagoga e Pós-Graduada em Educação Especial. Atua há mais de 20 
anos na Educação Especial, onde foi professora e iniciou os atendimentos 
domiciliares na Rede P
blica Municipal, além de Diretora de Escola Inclusiva e Coordenadora Pedagógica 
em Escola Especial. Há cerca de 3 anos é a Diretora do Instituto Municipal 
Helena Antipoff.
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[FOTO]

Kátia Nunes, Alex Cerqueira (assistente) e Valéria Costa (assistente) 

RIOEDUCA 
 Iniciaremos nossa conversa com uma questão conceitual 
 o que é educação inclusiva?

Uma escola é inclusiva quando reconhece as diferenças dos alunos diante do 
processo educativo e busca a participação e o progresso de todos, adotando uma 
práxis pedagógica que respeite a diversidade presente no espaço escolar. Esta 
práxis pedagógica não acontece de imediato, pois depende de atualizações e 
desenvolvimento de novos conceitos de aprendizagem e de desenvolvimento humano.

É Educação Inclusiva, quando a escola reconhece a diferença como constituinte de
todos. Inclusão é para todos, não se restringe aos deficientes, somente.

RIOEDUCA 
 Descreva, brevemente, a evolução da Educação Inclusiva no Brasil e na SME.

A história da Educação Inclusiva inicia-se com a Declaração de Salamanca, 
documento formulado na Espanha que discute a Exclusão dos diferentes dentro do 
espaço escolar. O documento aponta a necessidade de uma escola para todos, 
levando a um movimento mundial de reflexão sobre os processos excludentes dentro
da escola.

...escolas deveriam acomodar todas as crianças independentemente de suas 
condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. 
Aquelas deveriam incluir crianças de origem remota ou de população nômade, 
crianças pertencentes a minorias linguísticas, étnicas ou culturais, e crianças 
de outros grupos desvantajados ou marginalizados.
 (Declaração de Salamanca,1994).

A história da Educação Inclusiva e da Educação Especial é muito antiga e vem 
sofrendo a influência do pensamento social vigente há décadas. A escola do 
passado não era pensada para todos. Os alunos que não se estavam no 
modelo
 esperado de aluno eram excluídos da escola comum e encaminhados para a Educação
Especial. Desta maneira, a Educação Especial surge para atender a uma parcela 
destes excluídos: os deficientes. Inicialmente os alunos com deficiências eram 
atendidos em ambientes específicos para cada tipo de deficiência e não se 
pensava em Escola para Todos. A deficiência específica apresentada pelo aluno 
era acolhida de maneira diferenciada em cada momento histórico.

Os deficientes visuais e auditivos tiveram, desde a época do Império, seu 
desenvolvimento em Escolas Especiais. (1854 
 Fundação do Instituto dos Meninos Cegos, hoje Instituto Benjamim Constant e 
1857 
 Criação do Instituto dos Surdos Mudos, hoje chamado de INES).
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Os alunos considerados deficientes intelectuais, inicialmente, eram atendidos 
nas Pestalozzi (1926) e nas APAE (1954), onde eram realizadas atividades de AVD 
(atividades de vida diária) e só há alguns anos as Escolas Especiais adotaram 
uma abordagem pedagógica acadêmica. Quanto ao grupamento dos alunos com 
Transtornos Globais do Desenvolvimento, a história é bem mais recente, pois 
somente em 1994 este grupamento foi reconhecido pelo MEC como p
blico-alvo da Educação Especial.

Hoje, todos os alunos têm acesso, permanência e aprendizado garantido por lei. A
orientação que norteia a Educação Inclusiva é a matrícula de todos em turma 
comum e o Atendimento Educacional Especializado no contraturno para os alunos p
blico-alvo da Educação Especial (alunos com deficiências, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação).

A Educação Inclusiva é uma construção permanente e um desafio inevitável para 
uma Educação de Direitos para todos.

RIOEDUCA - Quem são os sujeitos da Educação Inclusiva?

Todos os alunos com ou sem deficiência! A Inclusão é de todos!

RIOEDUCA - Quais tipos de deficiência é possível atender na escola e quais 
necessitam de escolas e classes especiais?

Todas as Deficiências, todos os alunos. A escola é para todos os alunos, 
independente de ter deficiências, transtornos ou qualquer especificidade.

A Educação Especial orienta que seu p
blico-alvo (alunos com deficiência, com transtorno global do desenvolvimento e 
com altas habilidades/superdotação) tem garantido o Atendimento Educacional 
Especializado 
 AEE e a rede de apoio que se faça necessária para responder as suas 
especificidades pedagógicas com vias ao seu pleno desenvolvimento.

Em função da solicitação do responsável pelo aluno acompanhado pela Educação 
Especial, a SME oferece ao responsável a possibilidade de escolher sobre o 
melhor atendimento educacional para o seu filho, podendo este ser matriculado em
turma comum com apoio do atendimento Educacional Especializado ou atendimento em
Classe Especial.

RIOEDUCA 
 Qual é a formação adequada para os educadores?

Formação inicial continuada. A construção de uma práxis pedagógica reflexiva que
investigue o ato de ensinar e de aprender. Um processo educacional que reconheça
a diversidade como característica constituinte do humano e que universalize a 
construção do conhecimento em uma ação mediadora individualizada.
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RIOEDUCA 
 Quais os limites e as possibilidades?

Não podemos pensar em limites, pensamos sempre em possibilidades. Com a 
Inclusão, ganhamos todos: escola, alunos, comunidade. Assim construímos uma 
sociedade mais igualitária, com direito para todos.

RIOEDUCA - A SME tem usado recursos como tecnologia?

A escola do século XXI não pode se distanciar nas necessidades do sujeito da 
atualidade e o uso de mídia é uma realidade presente no nosso dia a dia. O uso 
de recursos de tecnologia Assistiva é um dos recursos facilitadores da 
aprendizagem dos alunos p
blico-alvo da Educação Especial.

RIOEDUCA - Quais as ações da SME no sentido de criar condições e promover a 
inclusão?

A SME vem investindo em formação de todos os profissionais envolvidos com a 
Educação. A temática 
Inclusão
 vem norteando as ações da escola e da sociedade como um todo.

RIOEDUCA - Quais os projetos para este ano?

 Projeto piloto de tablet para alunos com Transtornos Globais do Desenvolvimento

 Uso de recursos de Tecnologia assistiva para facilitar o processo de construção
de conhecimento de alunos com autismo, envolvendo 100 (cem) escolas que atendem 
a alunos com Autismo.

 Ampliação das escolas de Educação Bilingue 
 LIBRAS.

 Transcrição de todo material pedagógico (cadernos pedagógicos e avaliações) 
para Braille para os alunos cegos matriculados da rede de escolas SME/RJ.

 Educação Física Escolar Inclusiva 
 esportes adaptados - alunos p
blico-alvo da Educação especial.

 Formação continuada com Profissionais da SME 
 Tema Educação Inclusiva:

     - Curso Básico de Educação Especial à 
Dist
ncia
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     - Curso de uso de Tecnologia Assistiva 
 Tablet para 100 escolas com alunos TGD 
 Autistas ( Projeto Educação Especial Digital)

     - Curso de Braille

     - Curso de Sorobã

     - Curso de Material Adaptado para alunos
da Educação Especial.

     - Curso de LIBRAS para os profissionais 
da SME/RJ

Observações: Projetos em conjunto com as Coordenadorias Regionais de Educação

[FOTO]

<COMENTÁRIOS>
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Ensinar crianças e jovens com necessidades educacionais especiais ainda é um 
desafio. Nos últimos anos, período em que a inclusão se tornou realidade, o que 
se viu foi a escola atendendo esse novo aluno ao mesmo tempo que aprendia a 
fazer isso.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 28/04/2013 21:27
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 16/04/2013
<TÍTULO>
Escolas da 2ª CRE Celebram a Páscoa

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, blogsdeescolas, educaçãoinfantil, edi.

A Páscoa é uma festa religiosa que faz parte de nosso calendário. No mês de 
março, foi celebrada em algumas unidades escolares da 2
 CRE com festas e atividades relacionadas ao tema.

Escolas e creches da 2
 CRE reservaram um momento no final do mês de março para celebrar a Páscoa com a
equipe de funcionários e alunos. Estes momentos de celebração e pesquisa sobre o
tema foram registrados nos blogs das unidades escolares e, também, houve escolas
que entraram em contato com o portal Rioeduca enviando material sobre o assunto.

A Páscoa é representada por diversos símbolos e, entre eles, temos: os ovos de 
chocolate que simbolizam uma nova vida com fertilidade, o coelho também símbolo 
da fertilidade e o cordeiro que, para o povo cristão, simboliza Jesus Cristo.

A tradição de trocar e presentear com ovos na Páscoa é muito antiga. Antes mesmo
de existirem os ovos de chocolate, outros, como os de galinha, já eram 
utilizados para serem presenteados nesta data festiva. 

A Escola Municipal Afr
nio Peixoto costuma comemorar as datas festivas e com a Páscoa não foi 
diferente. A professora Fátima, coordenadora pedagógica da unidade escolar, 
entrou em contato com o portal Rioeduca e contou como esta data foi celebrada no
espaço escolar.

Na Páscoa focamos a paz e o amor entre as pessoas, dando significado aos 
símbolos dessa data. O tema foi trabalhado e bem explorado em sala de aula, 
culminando com uma apresentação musical e dramatização de cada turma. As 
crianças participaram ativamente de todas as etapas com muito entusiasmo!
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 Professora Fátima.

[FOTO]

[FOTO]

Os alunos do 
Espaço de Desenvolvimento Infantil Bárbara Ottoni
 receberam a visita do Coelhinho da Páscoa para celebrar a data. Foi uma grande 
alegria receber a presença ilustre de um dos símbolos da Páscoa.

[FOTO]

Na 
Creche Municipal São Sebastião Arrelia
, os pequeninos comemoraram a Páscoa com festa, brincadeiras e atividades sobre 
o tema. 

[FOTO]

A 
Escola Municipal Shakespeare
 registrou em seu blog imagens da festa de celebração da Páscoa e também uma 
bela mensagem sobre a data.

Nesta época pascoal, limpe a poeira que lhe impede de enxergar que viver é um 
ato de amor. Reflita, mude, partilhe, tenha esperança, lute por um mundo melhor,
supere os sofrimentos, vivencie a solidariedade, invista na paz e diga sim ao 
amor e a vida!
 Retirado do blog da escola.

[FOTO]

[FOTO]

O projeto pedagógico anual da 
Creche Municipal Doutor Sérgio Arouca
 tem como tema 
Brincar e ler o mundo na C. M. Dr. Sérgio Arouca é... criar, construir, aprender
e crescer!
. E a celebração da Páscoa foi realizada atendendo aos objetivos do projeto. 

Acolhemos também as ideias dos responsáveis e um pedido para que as crianças 
pudessem sair com orelhinhas de coelhinhos da Páscoa. Unindo esta perspectiva ao
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nosso projeto, os educadores brincaram com as crianças, dramatizando, rastreando
as pegadas do coelho,
 descobrindo tesouros escondidos, brincando de coelhinho na toca, enfim, lendo 
os sinais que o coelhinho da Páscoa deixou nas salas da creche.
Retirado do blog da creche.

[FOTO]

Encerramos esta publicação com um vídeo que fala sobre a Páscoa cristã. Vale a 
pena assistir.
[VÍDEO]

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

[FOTO]
tweet

blogsdeescolas
(402)
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2ªcre
(192)

educaçãoinfantil
(100)

edi
(36)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todas escolas e creches da 2ª CRE que fazem acontecer e preservam as 
tradições religiosas, passando um sentido maior que é de cidadania através 
destas ações.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 22/04/2013 12:04
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 19/04/2013
<TÍTULO>
Escola de Pais, Para quê?

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, escoladepais.

A Creche Municipal Estrelinha Dourada teve sua primeira reunião da Escola de 
Pais em 2013, abordando assuntos que, nem sempre, são fáceis de resolver. 

O programa Primeira Inf
ncia Completa (PIC), da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com as 
Secretarias Municipais de Sa
de e Defesa Civil e Assistência Social, tem como objetivo atender aos sábados 
crianças (de seis meses até três anos e onze meses) que ainda não estão 
matriculadas na rede municipal, por estarem na lista de espera por uma vaga nas 
creches. Por este motivo, os pais ficam com o dia livre e quando vão buscar as 
crianças recebem, durante uma hora, orientações sobre sa
de e educação. 

Referência 
Portal da Prefeitura/SME
.

Escola de Pais na Creche Municipal Estrelinha Dourada

Para tratar dos interesses da família de uma forma mais ativa e abrangente, a 
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Escola de Pais promove uma vez ao mês, nas escolas da rede municipal, círculos 
de debates para discutir com os pais suas necessidades, suas dificuldades e 
propor alternativas de solução com relação aos filhos.

Na primeira reunião da Escola de Pais da Creche Municipal Estrelinha Dourada 
deste ano, dois assuntos de extrema import
ncia foram abordados: 
O que é a Escola de Pais?
 e 
Conflitos Infantis
.

Para que os temas fossem mais bem absorvidos e prazerosos, a equipe da Creche 
iniciou a reunião com uma din
mica. 
Pedimos que os responsáveis presentes escrevessem suas d
vidas e constatações, diante da seguinte pergunta: o que você gostaria de ter 
ficado sabendo antes do seu filho nascer, mas que nunca ninguém lhe contou?
, relata a diretora da Creche, professora Elizabeth Apolinario.

E continua a professora Elizabeth: 
Em seguida assistimos ao vídeo 
Escola de Mães
.

[VÍDEO]

Vídeo compartilhado do Youtube.

A partir desta din
mica, segundo a profesora Elizabeth, foi explicado que a Escola de Pais trata-se
de um encontro mensal para compartilhar experiências e saberes entre os 
responsáveis e os funcionários da instituição e esclarecer d
vidas sobre o desenvolvimento das crianças e sobre questões cotidianas. A Escola
de Pais é um momento ideal para estreitar os laços entre as famílias e a creche.

Aproveitaremos as respostas dos responsáveis como indicativos de temas para os 
próximos encontros e, em seguida, conversamos sobre conflitos entre crianças: o 
que acontece, por que acontece e o que fazer para ajudá-las?
.

Dando continuidade, a direção da Creche Estrelinha Dourada emitiu alguns avisos 
e lembretes sobre a rotina da creche e as professoras das turmas explicaram um 
pouco sobre o trabalho que está sendo desenvolvido, além de fazerem uma 
avaliação das turmas sobre o período de acolhimento e a evolução até o momento.
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[FOTO]

Foi um encontro muito construtivo, proveitoso e alegre
, finaliza a diretora, professora Elizabeth Apolinario.

Conheça um
dos tantos projetos interessantes desenvolvidos pela equipe da C. M. Estrelinha 
Dourada, 
aqui
.

Visitem o blog da Creche que é recheado de novidades.

http://cmestrelinhadourada.blogspot.com.br/

Escolas e professores, participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e/ou atividades que 
impactaram a aprendizagem de seus alunos. Clique 
aqui
 para saber o e-mail do seu representante.

Acompanhem e comentem nos blogs das Escolas da Rede Municipal de Educação da 
Cidade do Rio de Janeiro. A lista dos blogs da 5
 CRE vocês encontram 
aqui
.

Professora Regina Bizarro _ Representante do Rioeduca na 5
CRE

Twitter: @rebiza

Facebook: Regina Biza

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

[FOTO]
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5ªcre
(268)

escoladepais
(5)

<COMENTÁRIOS>

Abraçar
 a família, é uma das prioridades do nosso trabalho. Quando envolvemos os pais 
nos questionamentos, projetos e atividades realizados na creche, obtemos grandes
sucessos.  
Todos, professores, auxiliares, funcionários e pais devem ter consciência do seu
papel como  protagonistas das histórias de desenvolvimento de cada um de nossos 
pequenos
, e atuar sempre em parceria.

Obrigada Regina pelo carinho de sempre!!!
Postado por 
Fabiana Dias
 em 19/04/2013 13:59

Ahh!  Só para esclarecer: A C.M. 05.14.604 Estrelinha Dourada não atende PIC 
(Primeira Infância Completa).  A Escola de Pais é realizada mensalmente (aos 
sábados)seguindo o calendário escolar, como em todas os EDIs e Creches 
Municipais.
Postado por 
Fabiana Dias
 em 19/04/2013 14:07

Fabiana, só para esclarecer. O PIC informado  na postagem foi um mero  
esclarecimento, já que estamos falando da Escola de Pais. Com carinho, Regina
Postado por 
Regina
 em 19/04/2013 17:50
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A família e a escola formam uma equipe. É fundamental que ambas sigam os mesmos 
princípios e critérios, bem como a mesma direção em relação aos objetivos que 
desejam atingir.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 20/04/2013 08:28
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 07/05/2013
<TÍTULO>
Dialogando com o Jovem Escritor Eduardo Lyra

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, peja.

A Escola Municipal Irã está desenvolvendo um projeto que trabalha diferenças

     e para fortalecer esta proposta convidou
o jovem escritor Eduardo Lyra

     que mostrou aos alunos como não desistir
de seus sonhos.

Há dois anos a Escola municipal Irã recebeu o PEJA e como tudo que é novo, 
embora seja esse o segundo ano, está sendo um desafio. A ideia da equipe é de 
oferecer a esses jovens e adultos
 um leque de oportunidades e pensando assim resolveram desenvolver 
projetos que ampliem o espaço para o debate
 e a reflexão, promovendo o crescimento e o amadurecimento do grupo
. 

O PEJA é uma modalidade de ensino em que há uma variação muito grande de idades.
Jovens, senhores, senhoras e idosos precisam conviver em um mesmo espaço, 
compartilhando ideias e objetivos, muitas vezes,
 divergentes. Aprender a lidar com essa diversidade de forma amistosa,
 superando
 os conflitos, ainda é um desafio para muitos alunos. Por isso,
 buscamos
 como alternativa de trabalho, o desenvolvimento de projetos que ampliem o 
espaço para o debate
 e a reflexão, promovendo o crescimento e o amadurecimento do grupo
, relata a professora Ellen Fernandes, Coordenadora Pedagógica da escola.
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Então, resolveram criar um projeto que contemplasse diferenças, 
na tentativa de recriar
 na comunidade escolar um espaço maior de toler
ncia e respeito m
tuo, quebrando pré-conceitos, banindo qualquer tipo de discriminação, levantando
a autoestima de todos, fazendo-os acreditar que é possível a transformação 
através da educação
.

Superar, Acreditar, Sonhar

[FOTO]

Para fortalecer esta proposta convidaram
 o
 jovem escritor Eduardo Lyra para dialogar com os alunos. Segundo a professora 
Margareth Knupfer, em suas palestras ele mostra como superou o estigma de pobre,
morador de comunidade, filho de drogado e muitas outras condições desfavoráveis,
sem desistir dos seus sonhos. A partir do seu próprio testemunho de vida, ele 
procurou impulsionar os jovens a acreditarem em seu potencial e
 serem proativos, na tentativa de transformar o mundo através do seu talento. 

A palestra foi extremamente proveitosa. Ele contou sobre as dificuldades 
encontradas durante sua inf
ncia e juventude e como decidira que todos aqueles problemas não fariam mais 
parte da sua vida.
 Uma história de garra, determinação, fé, confiança e principalmente força de 
vontade
, diz a professora.

[FOTO]

Da esquerda para direita_ professora Terezinha Sendon, apoio à direção do PEJA
.

, escritor Eduardo Lyra e professora Ellen Fernandes

E, continua, 
Os alunos ficaram, assim como nós, vidrados em suas palavras. Ao término, saímos
de lá com a crença de que vale a pena acreditar e investir em nossos sonhos. O 
sucesso foi tão grande que os 14 livros comprados
 para empréstimo da sala de leitura, não foram suficientes e a fila de espera 
está grande.
 O mais gratificante foram os depoimentos feitos no dia seguinte, em um deles a 
aluna contou que tinha vontade de entrar em um salão de beleza para mostrar seu 
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trabalho como Nail Art, mas não tinha coragem porque lá só havia funcionárias 
brancas. Após a palestra ela se encheu de coragem e foi conversar com a dona do 
salão e para sua surpresa ela foi convidada para começar na mesma hora; sua 
felicidade foi enorme e a nossa também, porque percebemos que a palestra 
provocou mudança de atitude. Outros depoimentos de alunos estavam relacionados 
ao renascimento de projetos e sonhos que ora adormecidos voltaram a pulsar em 
seus
 corações
. 

[FOTO]

[FOTO]

Paulo Freire diz que 
Educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante!
, assim acredita também toda equipe, 
que esse sentido
 só existe quando se produzem crescimento e mudança de ideias, atitudes, 
situações. É o que estamos buscando construir em nossa escola; um espaço de 
ação-reflexão em que o conhecimento seja compartilhado para transformação da 
nossa realidade e do mundo que nos cerca
. 

[FOTO]

Como o resultado foi um sucesso, e tamanha felicidade de todos, a escola 
resolveu ampliar as palestras. Dia 25 de abril aconteceu a segunda palestra, 
agora com o escritor sobrevivente do holocausto Aleksander Henry Laks. 

Com certeza ele será outra experiência marcante para todos, alunos, professores 
e funcionários.

Para saber um pouco mais sobre o escritor Eduard Lyra, é só entrar
 no site: 
www.jovensfalcoes.com.br

Veja também
aqui
 o III Festival Literário que a escola apresentou em novembro de 2012, através 
do Portal Rioeduca.

Parabéns a equipe da Escola Municipal Irã pelo belo trabalho envolvendo os 
alunos do PEJA e, com certeza, eles agradecerão.

Conheça o blog da escola: 
http://escolaira.blogspot.com.br/

Escolas e professores, participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
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para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e/ou atividades que 
impactaram a aprendizagem de seus alunos. Clique 
aqui
 para saber o e-mail do seu representante.

Acompanhem e comentem nos blogs das Escolas da Rede Municipal de Educação da 
Cidade do Rio de Janeiro. A lista dos blogs da 5
 CRE vocês encontram 
aqui
.

Professora Regina Bizarro _ Representante do Rioeduca na 5
CRE

Twitter: @rebiza

Facebook: Regina Biza

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

[FOTO]

5ªcre
(268)
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peja
(21)

<COMENTÁRIOS>

A palestra do jovem escritor Eduardo Lyra foi realmente inspiradora e trouxe 
ótimos resultados . Parabéns a toda equipe da Em Irã  pelo desenvolvimento do 
projeto, que só é possível com a união e participação de todos . Agradecemos a 
Regina pelo o apoio e carinho à escola.

Postado por 
Ellen Fernandes
 em 07/05/2013 23:49

A palestra foi rica e veio provar para os alunos que é possivel acreditar nos 
sonhos e realizá-los. O desenvolvimento do projeto só está sendo possível pelo 
comprometimento de todas da U.E.
Postado por 
Regina Azevedo
 em 08/05/2013 14:49

A palestra foi muito interessante. Os alunos gostaram muito, levaram os livros 
para ler e relataram algumas experiencias de vida, a partir do relato do Edu. O 
sucesso da palestra foi devido ao esforço da UE e da coordenadora que através de
uma reportagem, achou o tema interessante e de acordo com a necessidade que nós 
víamos em nossos alunos Parabéns! 
Postado por 
Terezinha Gomes
 em 08/05/2013 14:54

A palestra foi excelente! A experiência de vida desse jovem, com certeza, serviu
de incentivo e lição de vida para todos os nossos alunos.Ele nos fez refletir 
sobre nossos sonhos e o mais importante, tentar, tentar, tentar sempre e nunca 
desistir. 
Postado por 
Margareth Knupfer
 em 08/05/2013 22:43

Excelente atuação do palestrante Eduardo Lyra. Os alunos do PEJA precisam 
escutar sobre leitura e escrita. A Educação abre portas. Parabéns a Escola 
Municipal Irã que desenvolve este belo projeto.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 12/05/2013 22:08
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 29/04/2013
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<TÍTULO>
Ciências em Ação na E. M. Calouste Gulbenkian

<TAGS>
Tags: 
1ª cre.

A Professora Thais Dutra da 
Escola Municipal Calouste Gulbenkian
 realizou com seus alunos do 6
 ano do Ensino Fundamental o projeto 
Explorando o Sistema Solar.
 O que era para ser um conte
do, inspirou os alunos e se transformou em um projeto que movimentou toda 
escola.

Sistema Solar

Conhecer o espaço sideral, estudar o Sistema Solar e descobrir o que existe além
do infinito sempre foi um grande desafio para o ser humano. E começar cedo 
nestas descobertas é algo interessante e atrativo quando se faz através de 
maquetes e produções de arte.

[FOTO]

O Sistema Solar é constituído pelo conjunto de corpos celestes que orbitam o Sol
e que, portanto, estão sob sua influência gravitacional. Dentre esses corpos, os
maiores são os planetas, que totalizam oito, seguidos pelos cinco planetas 
anões, vários satélites naturais e in
meros outros corpos menores, como asteroides e cometas
.

(Fonte:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Solar

)

A Professora Thaís inspira seus alunos através 
desta maravilhosa caminhada que é a descoberta da Ciência. A repercussão do 
projeto foi tanta que os alunos compartilharam os novos conhecimentos com 
colegas de outras turmas.

O Universo

A Professora iniciou o ensino do conte
do Universo a partir de uma apresentação em 
power
point 
com imagens do espaço sideral. Os alunos puderam participar de forma ativa 
trazendo conhecimentos de programas e documentários que haviam assistido sobre o
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tema.

[FOTO]

Professora Thais Dutra com os alunos do 6
 ano do Ensino Fundamental.

Dos conhecimentos obtidos sobre o Universo, a turma foi capaz de vivenciar um 
estudo mais complexo sobre o Sistema Solar. Para melhor visualização do conte
do, foram construídos modelos do Sistema Solar com os materiais que os próprios 
estudantes trouxeram para aula, em parceria com a professora de artes, Fátima 
Vidinha. Materiais como modelos de argila, massinha de modelar, papelão, papel e
cola colorida foram utilizados, aumentando ainda mais o prazer no 
desenvolvimento dos trabalhos.

A professora relata que, durante a produção dos trabalhos, percebeu que alguns 
alunos demonstraram dificuldade. Então, para garantir que todos entendessem 
realmente o significado e import
ncia do conte
do ensinado, ela resolveu seguir as dicas do 
Caderno Pedagógico
 de Ciências 

e criar um móbile com as turmas. Os alunos utilizaram bolas de isopor de 
diferentes tamanhos (representando os planetas), um cabide e barbante para 
construir a representação do Sistema Solar.

[FOTO]

Alunos construindo maquetes.

Thais conta que ficou muito feliz com a reação dos alunos: 
Os alunos ficaram muito orgulhosos dos trabalhos realizados. Enquanto deixamos 
os móbiles secando, percebemos grande interesse dos alunos menores sobre o 
assunto. Então montamos uma exposição com os trabalhos no pátio da escola, onde 
os alunos das turmas de 6
 ano apresentaram para as turmas dos menores tudo o que eles haviam feito e 
aprendido. Foi uma troca muito positiva para todos eles
.

Saiba sobre Sistema Solar em:

http://emcalouste.blogspot.com.br/

Educopedia

Sistema Solar, Calendario Maia e Nosso Tempo

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o
 representante do Rioeduca
 em sua Coordenadoria e participe. *
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Professora Rute Albanita

Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: 
@Rute_Albanita

COMPARTILHE E COMENTE!

[FOTO]

1ª cre
(1)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns á escola Calouste Gulbenkian por incentivar aos alunos a descubrirem o 
Universo.
Postado por 
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Elisete Baisano
 em 29/04/2013 10:02

Parabéns A Professora Thais Dutra e toda equipe da Escola Municipal Calouste 
Gulbenkian pelo projeto desenvolvido!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 29/04/2013 22:13

Gostaria de agradecer,em primeiro lugar,à Professora Thaís,pelo empenho e 
carinho demonstrados ao desenvolver este trabalho e à Professora Rute pela 
oportunidade de mostrarmos que na Calouste há valores profissionais que ainda 
fazem da Educação um ideal para si em busca do melhor para os alunos.
   Selma Russo
Postado por 
Selma Russo
 em 29/04/2013 22:49

Parabéns à querida Thais!! Sempre arrasando com o seu trabalho!! Bjs
Postado por 
Maria Cristina Zamith Cunha
 em 02/05/2013 11:35
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 06/05/2013
<TÍTULO>
Escola Limpa

<TAGS>
Tags: 
1ªcre.

A E. M. João de Camargo, situada Rua Ricardo Machado, 633, São Cristóvão, atende
atualmente 25 turmas, da Educação Infantil ao 5
 ano do Ensino Fundamental. Em abril deste ano, a unidade iniciou o projeto 
Agentes Transformadores
 com o objetivo de valorizar o ambiente escolar, como um espaço de aprendizagem 
de educação para transformação.

Agentes Transformadores

[FOTO]

De tudo ficam três coisas: a certeza de que sempre estamos começando, a certeza 
de que temos que continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de 
terminar. Fazer da interrupção um caminho novo.
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Fernando Sabino

Inicialmente, foram selecionados os alunos 
Agentes Transformadores
, que têm a missão de conversar com os colegas quanto à necessidade do cuidado 
na preservação do espaço p
blico. A primeira etapa teve como foco a conservação dos espaços da escola. 
Foram exibidos vídeos e fotos para demonstrar o quanto é importante o cuidado 
com os ambientes. A partir da discussão, foi solicitado aos estudantes que 
dessem sugestões sobre como manter a escola limpa. As turmas elaboraram cartazes
para a campanha de conscientização da necessidade de todos colaborarem para a 
manutenção de um ambiente limpo e saudável.

[FOTO]

Agentes trasnsrformadores.

A Sala de Leitura desenvolve atividades relacionadas às ações de transformação 
da unidade. Os alunos das turmas de 4
 e 5
 ano assistiram a filmes e discutiram quais fatores merecem mais atenção. O 
objetivo principal da roda de conversa foi a import
ncia de encontrarem possíveis 
problemas e apresentarem soluções.

[FOTO]

A aluna Eduarda acredita que os alunos têm responsabilidade no mau uso do espaço
escolar, assumindo que suas atitudes também são erradas. Reconhece também o 
trabalho dos garis, responsáveis pela limpeza. Ela afirma: 
Os alunos, principalmente eu, estão jogando muito lixo no chão, copo de 
refrigerante no chão do refeitório, desperdiçando água. Os garis não deixam sujo
porque eles querem o bem dos alunos.

Através de ações como a da Escola Municipal João de, é possível perceber 
mudanças de comportamento e atitudes imediatas, que serão lembradas por toda a 
vida..

Clique 
AQUI
 e conheça um pouco mais o trabalho realizado na Escola Municipal João de 
Camargo.

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o 
representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe. *

Professora Rute Albanita
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Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: 
@Rute_Albanita

COMPARTILHE E COMENTE!

[FOTO]

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a toda equipe  pelo excelente projeto de desenvolvimento de uma atitude
cidadã e comprometida com o bem estar de todos! 
Postado por 
Alexandre Roque de Araujo
 em 08/05/2013 15:18
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A Escola Municipal João de Camargo valoriza a escola com seu  projeto “Agentes 
Transformadores”. A preservação do que é nosso deve se começar dentro do 
ambiente escolar. Parabéns!
Postado por 
helena(by troia)
 em 12/05/2013 22:30
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 17/04/2013
<TÍTULO>
Ouvindo Mãos

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, protagonismojuvenil, blogsdeescolas.

A professora Fabiana Costa, regente da Sala de Leitura, partilhou via e-mail uma
atividade do Projeto Inclusão da E. M. Reverendo Álvaro Reis. A escola abraçou o
uso da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS.

Parodio o livro 
Vendo Vozes
, de Oliver Sacks para apresentar este projeto que envolve a Língua Brasileira 
de Sinais (LIBRAS). Ela é a primeira língua dos portadores de deficiência 
auditiva e precisa ser aprendida como nós aprendemos a falar português em nossa 
primeira inf
ncia com nossos familiares. É necessário estar imerso em um universo que utilize
a língua de sinais para aprendê-la. Por isso, é importante o contato do aluno 
surdo com a língua em seu cotidiano.

[FOTO]

Desde o começo do ano, nós estamos, equipe da direção, sala de recursos, 
professores, funcionários e instrutor de LIBRAS, buscando uma escola que seja 
acessível a todos, onde todos possam ser protagonistas neste meio. Como ações 
para tal, estamos fomentando o uso de LIBRAS por todos os alunos, colocando 
etiquetas, ensinando alguns sinais de comunicação simples e a datilologia 
(alfabeto em LIBRAS), permitindo um convívio maior entre o alunado e o instrutor
e outras atitudes.
, nos relata o professor Douglas Neves, da sala de recursos. 

Ainda segundo o professor Douglas, ao projeto político pedagógico da escola 
Construindo a Cidadania com a Formação de Valores foi adicionado o subprojeto 
Valor da Inclusão porque:

No caminho para esta sociedade (mais justa), entendemos que se faz necessário 
trabalhar na perspectiva da inclusão, valorizando a diversidade e fomentando a 
aceitação das diferenças individuais, sejam elas quais forem
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. 

O objetivo é:

Uma escola inclusiva em que todos entram e todos aprendem.

[FOTO]

Então, com o trabalho conjunto da sala de recursos, do instrutor de LIBRAS 
Augusto Machado e da sala de leitura, o projeto tomou forma. Os alunos das 
turmas do quarto e quinto anos foram apresentados à língua de sinais e 
conscientizados da sua import
ncia. Uma oficina de LIBRAS realizada pelo instrutor ensinou e fomentou o uso da
língua de sinais na escola. Foram colocadas etiquetas com alguns sinais mais 
simples e o alfabeto de sinais

(datilologia) foi divulgado. Uma m
sica foi escolhida e, com ajuda das professoras Tatiana Moraes, da turma 1401, e
Hebe Duarte, da 1501, os ensaios começaram. 

O resultado podemos ver no vídeo que mostra a festa de Páscoa da escola. O 
intérprete de LIBRAS foi o cinegrafista emocionado do evento que registrou, 
entre lágrimas, a apresentação da m
sica 
cantada
 na língua de sinais.
[VÍDEO]

A inclusão, então, ocorre em uma via de mão dupla. O professor Douglas ainda 
arremata:

Crescem todos: nossos alunos DA (deficientes auditivos) aprendem sua língua 
primeira em um ambiente em que esta é valorizada e os que não o são acabam 
apreendendo mais uma língua e um universo de possibilidades.

Visitem o 
blog da escola
 para conhecer um pouco mais o trabalho e o projeto. Deixem seu comentário por 
lá também.

Angela Freitas é Professora da Rede Municipal e

representante da 3
 CRE, no Portal Rioeduca.

E-mail: angela.freitas@rioeduca.net

twitter 
@angeladario
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facebook 
Angela Regina de Freitas

RIOEDUCA/3
CRE

[FOTO]
tweet

blogsdeescolas
(402)

3ªcre
(223)

protagonismojuvenil
(73)

<COMENTÁRIOS>

Ficou linda a apresentação das crianças.
Apenas uma correção, professora de Sala de Leitura chama-se Fabiana Costa
Postado por 
fabiana costa
 em 18/04/2013 21:03
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Toda a Equipe da nossa Escola está de Parabéns! Como sempre as nossas 
apresentações são um sucesso!
Postado por 
Eunice Barros
 em 19/04/2013 22:51

Obrigada, Fabiana. A correção já foi feita. Um abraço
Postado por 
Angela Regina  de Freitas
 em 19/04/2013 23:04

Parabéns A professora Fabiana Costa, regente da Sala de Leitura da E. M. 
Reverendo Álvaro Reis. Uma profissional valorizado eleva o potencial da equipe e
com isto o nome da escola! Parabéns a todos pela excelente profissional.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 22/04/2013 13:06
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 10/05/2013
<TÍTULO>
Projeto 
De Onde Vem?”

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, educacaoinfantil.

Para satisfazer a curiosidade de seus alunos, a Creche Municipal 05.15.603 José 
Raimundo de Souza Alves criou o projeto 
De Onde Vem?
.

Sabemos que por volta dos três ou quatro anos de idade, iniciam nas crianças o 
despertar da curiosidade, a busca pelo saber de como as coisas acontecem. 
Pegando carona nesta fase dos 
porquês
, a Creche Municipal 05.15.603 José Raimundo de Souza Alves decidiu realizar um 
projeto que contemple a 
nsia de saber das crianças, dando origem ao projeto 
De Onde Vem?

Segundo a diretora da Creche, professora Marlucy Luna, 
o projeto 
De Onde Vem?
 tem um tema instigante e motivador, que permite aos alunos investigar e 
identificar a origem de diversos produtos que fazem parte de seu dia a dia e de 
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sua história. Nesse processo, todos perceberão, por meio de pesquisas, vivências
e atividades, os benefícios (e eventuais malefícios, como no caso dos danos 
ambientais) que estes produtos trazem
.

Essa curiosidade, a busca pela compreensão do mundo, é que levarão as crianças a
fazerem novas descobertas, aguçando a percepção para o aprender.

Antecedendo o projeto, a equipe trabalhou 
identidade
 com os alunos e optou por iniciar o projeto lançando a pergunta: De onde vêm os
bebês? E, a partir desse questionamento, as crianças passaram a investigar o seu
nascimento, a origem do seu nome e as mudanças comportamentais e físicas que 
comprovem seu desenvolvimento, sua existência e sua import
ncia na transformação para um mundo melhor.

[FOTO]

 De onde vêm os bebês?

[FOTO]

A mamãe da Angelina, da turma Azul Marinho,

     levou sua filhinha para ensinar como 
deve ser o cuidado

     e higienização com o corpinho de um 
bebê.

     A turminha ficou encantada com a top 
model!

[FOTO]

Comparando os tamanhos dos pés, as crianças percebem

     o quanto já cresceram e o que ainda 
podem crescer e, a partir daí,

     foram apresentadas para as crianças 
variadas formas de representação gráfica

     para observarem a passagem do tempo e o 
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crescimento do bebê

Como em outros projetos, a participação dos pais é fundamental e, neste caso, 
contamos especialmente com a colaboração das famílias, possibilitando o envio 
para a creche de quaisquer itens relativos ao tema estudado, tais como 
reportagens, gravuras, fotos, matérias-primas, objetos curiosos (como 
antiguidades) e participando efetivamente das atividades, palestras, rodas de 
leitura, entre outras
, relata a diretora Marlucy.

Aproveitando a chegada da Páscoa, as professoras 
alfinetaram
 as crianças com a seguinte pergunta: 
De onde vem o chocolate do ovo de Páscoa?
.

[FOTO]

De onde vem o chocolate?

[FOTO]

Professora e alunos produzindo cartaz representando um Cacaueiro

     e alunos degustando o chocolate em 
barra, opinando sobre qual é o mais gostoso

     e mais uma vez utilizando o gráfico para
representar o resultado da pesquisa.

.

Movidas pelo espírito investigativo, as crianças do maternal entrevistam 
professores e funcionários com intuito de descobrirem 
De onde vem o Aç
car?
.

Mas, para saber como os professores responderam, leiam a postagem no Blog da 
Creche, 
aqui

.

A Creche Municipal José Raimundo atende as crianças da Comunidade do Morro Faz 
Quem Quer, com uma metodologia baseada no EDUCAR e no CUIDAR
.
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Parabéns, equipe e comunidade escolar da C. M. José Raimundo!

Quer saber mais?

     Conheça outras atividades da Creche 
relacionadas a este tema, clicando 
aqui
.

Clique no nome 
Creche Municipal
José Raimundo de Souza Alves 
e conheça seu blog.

Escolas e professores, participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e/ou atividades que 
impactaram a aprendizagem de seus alunos. 

Clique 
aqui
 para saber o e-mail do seu representante.

Professora Regina Bizarro _ Representante do Rioeduca na 5
CRE.

Twitter: @rebiza

Facebook: Regina Biza

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

[FOTO]
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5ªcre
(268)

educacaoinfantil
(4)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns Creche Municipal José Raimundo de Souza Alves por fornecer aos pequenos
alunos informações que fornecem respostas aos seus questionamentos e interesses.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 12/05/2013 21:44

Parabéns pelo excelente trabalho desenvolvido,é primordial ter temas do 
cotidiano infantil, para enriquecer e construir com as crianças saberes que 
propiciem uma qualidade de vida melhor , com o conhecimento do seu próprio corpo
e da sua história...Beijos e muito sucesso....Ana Paula 5ªCRE GED
Postado por 
Ana Paula
 em 26/05/2013 11:15
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 15/05/2013
<TÍTULO>
Destaques do Alfabetiza Rio na 5ª CRE

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, alfabetizario.

A Rede Municipal de Educação da Cidade do Rio de Janeiro teve

90% dos alunos no 1
 ano alfabetizados segundo avaliação que aconteceu em 2012.
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Segundo a avaliação da Prova Rio 2012, 90% dos alunos no 1
 ano da Rede Municipal de Educação foram alfabetizados, assim como em matemática
90,5% e na escrita 76,7%, mas acreditam que ainda não seja ideal.

Essas avaliações aconteceram nas turmas de 1
 ano e muitos professores se revelaram alfabetizadores de sucesso. Suas turmas 
tiveram os índices mais altos da rede.

Temos 1.600 turmas. Se os alunos desses professores tiveram as melhores notas, 
temos de entender o que eles tiveram de especial
, revela a Secretária de Educação Cláudia Costin.

Acompanhar as aulas, gravar depoimentos com estas educadoras são algumas ações 
que a Secretaria pretende usar como material de treinamento para as outras 
escolas que tiveram desempenho baixo. Ambas serão parceiras e deverão trocar 
ideias com objetivo de elaborarem 
um plano de melhoria para a escola com pior desempenho
.

Foram avaliados aproximadamente 40 mil alunos que estavam no final do primeiro 
ano e os resultados foram tabulados pelo Centro de Políticas P
blicas e Avaliação da Educação (Caed) da Universidade Federal de Juiz de Fora, 
de Minas Gerais. Em
2012, a SME realizou
este teste

pelo terceiro ano consecutivo.

Alfabetiza Rio na 5
 CRE

Na 5
 CRE, duas professoras e suas turmas se destacaram, ficando em 6
 e 7
 lugares na classificação geral de toda rede municipal. 

São elas:
Catia Loretti Gonçalves da Silva,
 lotada na Escola Municipal 05.15.024 Cervantes, e
Adriana Rodrigues Krempser

,
 que no ano de 2012 estava cedida na Escola Municipal 05.14.023 Gaspar Viana, 
onde fez um belo trabalho com sua turma.

C
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omo reconhecimento deste trabalho, a

s professoras participaram do Café da Manhã com a Secretária Municipal de 
Educação Claudia Costin, no dia 11 de abril, no Gabinete da Secretária.

Professora 

Catia Loretti Gonçalves da Silva - Escola Municipal 05.15.024 Cervantes

Por telefone, Catia Loretti confessou que nunca foi exclusivamente 
alfabetizadora e nunca havia alfabetizado uma turma tão heterogênea!

Foi, realmente, um desafio
, revela a professora, que nos enviou um relato, falando da trajetória da turma 
e os avanços alcançados. Também nos relatou que ficou muito feliz em estar no 
Café da Manhã junto à Secretária de Educação Claudia Costin e colegas da rede.

[FOTO]

Eu sou a professora Cátia Lorette Gonçalves da Silva, trabalho na Escola 
Municipal Cervantes. Estou na rede desde o ano de 2002, onde procuro desenvolver
o meu trabalho com muita dedicação e amor.

A minha experiência é com as turmas de anos mais avançados, porém, tive o prazer
de trabalhar com o 1
 ano no ano passado, em que busquei dar o melhor de mim e realizar um trabalho 
de qualidade, buscando o empenho dos alunos e a parceria dos responsáveis junto 
à escola. Foi um ano de muita luta, as dificuldades surgiram diante de uma turma
com 22 alunos em que a maioria não tinha passado pela Educação Infantil. O 
processo de alfabetização e letramento iniciou seguindo a rotina da casa de 
alfabetização, utilizando material didático diversificado, textos, atendimento 
individualizado, métodos diversos e, principalmente, letras de cantigas 
infantis. Foi por intermédio da m
sica que começamos a sensibilizar os alunos, estimulando a sua autoestima de 
forma a desenvolver todas as suas potencialidades
. 

[FOTO]

E finaliza a professora: 

Ao final de um longo trabalho, em que buscamos enfrentar todas as dificuldades 
apresentadas, podemos colher os frutos, tendo a certeza de que valeu a pena todo
o empenho. Vejo as transformações reveladas por todos os envolvidos nesse 
processo tão prazeroso. Estamos muito felizes pelo resultado obtido na rede e 
entendemos que a luta continua
.
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Professora Adriana Rodrigues Krempser - Escola Municipal 05.14.023 Gaspar Viana

A professora Adriana Rodrigues Krempser, no ano de 2012, estava lotada na E. M. 
Gaspar Vianna, escola por que tem imenso carinho. 

A diretora, professora Viviane
Bianchi, revela que o trabalho desenvolvido pela professora Adriana
Krempser, em 2012, foi impecável, de excelência. Hoje, a professora está lotada 
no CIEP Dom Oscar Romero.

[FOTO]

As atividades que proporcionaram o bom desenvolvimento, tanto individual quanto 
coletivo, da turma 1101, na EM Gaspar Vianna, no ano de 2012, consistiram em 
Rodas de Leitura para o início das aulas, Produção de Texto Coletivo, Escrita 
Espont
nea, Jogos Pedagógicos, como Bingo de Letras, Quebra-cabeça com desenhos e 
palavras, Cruzadinhas entre outros. Além de Teatro, Contação de Histórias com 
interpretação das mesmas, com criação de novos personagens (feito em conjunto 
com as crianças), visita à Sala de Leitura, produção de um Livro em parceria com
as crianças, utilização diária dos Cadernos Pedagógicos e dos Livros Didáticos, 
Atividades de Reforço e Recuperação Paralela e, principalmente, trabalhos 
visando o aumento da autoestima dos alunos
, 

relata a professora A
driana Rodrigues Krempser.

Parabéns às professoras Catia Loretti Gonçalves da Silva e Adriana Rodrigues 
Krempser pelo ótimo desempenho como professoras alfabetizadoras, destacando-se 
com suas turmas entre as melhores classificadas no 
mbito da Secretaria Municipal de Educação no Alfabetiza Rio.

Escolas e professores, participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e/ou atividades que 
impactaram a aprendizagem de seus alunos. Clique 
aqui
 para saber o e-mail do seu representante.

Visitem, acompanhem e comentem nos blogs das Escolas da Rede Municipal de 
Educação da Cidade do Rio de Janeiro. 

Acompanhem, também, a 5
 CRE, através do nosso grupo no Facebook, sendo mais um membro:

https://www.facebook.com/groups/rioeduca5cre/

Professora Regina Bizarro _ Representante do Rioeduca na 5
CRE
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Twitter: @rebiza

Facebook: 
Regina Biza

E-mail: reginabizarro@rioeduca.net

[FOTO]

5ªcre
(268)

alfabetizario
(1)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns as duas professras que desenvolveram um excelente trabalho de muito 
comprometimento, paciência e sabedoria!!! 
Postado por 
Fernanda Oliveira
 em 15/05/2013 11:35

Parabéns para as duas educadoras!! Obtiveram o ótimo resultado devido ao 
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trabalho incansável e de excelência om nossos alunos.
Cátia, continue nesta caminhada trabalhosa mas gratificante... Parabéns especial
da Equipe da Escola Municipal Cervantes!!!!  
Postado por 
Valéria Machado
 em 15/05/2013 17:11

Parabéns as professoras Cátia e Adriana pelo trabalho desenvolvido com seus 
alunos. Essa conquista é fruto de muita dedicação e comprometimento com a 
educação.  
Postado por 
Tania Barbosa
 em 15/05/2013 17:18

Parabéns professoras! Vocês fazem a diferença e elevam o nome da escola de vocês
e da nossa rede.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 15/05/2013 21:51

Parabéns a todos os professores alfabetizadores!!!!! O sucesso de vocês é o 
sucesso de toda a rede municipal de ensino.
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 16/05/2013 14:12

Conhecer a realidade para intervir de forma positiva e critica, sem constranger 
o ser que anseia por aprender. Parabéns às duas  professoras que, sem perder o 
sorriso, realizaram tal façanha! Deus seja sempre com as duas!      
Postado por 
Gustavo Oliveira de Castro
 em 30/05/2013 16:50
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 08/05/2013
<TÍTULO>
Roteiro para Visionamento do Programa Escrita  e Produção de Textos

<TAGS>
Tags: 
nenhumacriançaamenos, casadalafabetização.

Formulário para ser preenchido no CE do dia 17/04, conforme orientações da 
Circular E/SUBE/CED n
 45

P
blico-alvo: Professores Regentes da Casa de Alfabetização e Professores Regentes
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PII, Projeto 4
 ano Nenhuma Criança a Menos.

O Preenchimento deverá seguir a seguinte din
mica:

Uma escola que tenha do 1
 ao 3
 ano, o roteiro deverá ser 
nico para cada grupamento, ou seja, 

um 
nico roteiro para os Professores do grupo do 1
 ano, outro roteiro para o grupo do 2
 ano e outro grupo para o 3
 ano.

Caso a Escola tenha turmas do Projeto 4
 ano - Nenhuma Criança a Menos, o preenchimento também

deverá ser feito separadamente.

Motivo desta forma de preenchimento: o tema do programa traz a Escrita e a 
Produção de Texto que deve ser trabalhada de forma diferenciada nos diferentes 
anos de escolaridade.

ASSISTA AQUI TAMBÉM AO CONTE
DO DO DVD

     ATENÇÃO! Após começar a exibição do 
vídeo, passe o mouse sobre o ícone conforme indicado abaixo e assista ao vídeo 
em Tela Cheia.

[FOTO]
[VÍDEO]

D
vidas podem ser esclarecidas pelo telefone: 29762325

Responsáveis pela ação: Fatima Cunha e Elisabete Alves - Equipe E/ SUBE/ CED

[FOTO]
tweet
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nenhumacriançaamenos
(1)

<COMENTÁRIOS>

Dicas de grande importância que devem ser seguidas na hora do preenchimento do 
formulário ou da dúvida.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 13/04/2013 13:43
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 12/04/2013
<TÍTULO>
Informativo Multirio - 12 de abril

<TAGS>
Tags: 
multirio.

Você já conhece as produções da nossa Web Rádio?
A Web Rádio está no ar 24 horas por dia, disponibilizando conte
dos educativo-culturais, em uma programação que inclui diferentes gêneros 
musicais, entrevistas, informação e interprogramas. Entre as produções que você 
pode conferir:
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Compositores da MPB
, uma homenagem aos autores da m
sica popular brasileira;
Fora do Eixo
, o programa divulga as produções musicais de diferentes estados brasileiros; 
Ritmos Cariocas
 traz os gêneros musicais que fazem parte da história do Rio de Janeiro; e
Venas Abiertas
,
 que
divulga a enorme riqueza da m
sica latina. Neste sábado (13),às 16h e 22h, acompanhe a trajetória musical da 
cantora argentina Mercedes Sosa, uma das vozes mais famosas da m
sica contempor
nea e defensora apaixonada dos direitos humanos. Consulte a programação completa
em
www.multirio.rj.gov.br/webradio
.

Conceito
 Ação debate
 os novos rumos do ensino
Fácil de falar, mas difícil de fazer: quebrar paradigmas na Educação.
Conceito
 Ação
 discute os novos rumos de umaárea na qual as mudanças costumam ser lentas e 
cujos resultados precisam ser avaliados ao longo do tempo. Houve avanços nas 
teorias e nos métodos de ensino. Mas serão suficientes? Como lidar, no
mbito escolar, com a rapidez das inovações tecnológicas, o acesso irrestritoà 
informação e as novas estruturas familiares? Para esse debate, a apresentadora 
Cristina Amaral recebe a pedagoga Patrícia Lins e Silva.
Conceito 
 Ação
vai ao ar na segunda-feira (15), às 13h20, no
canal 14 da NET
 e na 
BandRio
.
A MultiRio não tem um perfil oficial no Facebook. Informações sobre a Empresa 
você encontra no
Portal MultiRio
 e na nossa página no Twitter. Se você já faz parte desta rede social, seja um 
seguidor:
www.twitter.com/multirio
.

[FOTO]
tweet
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multirio
(3)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 17/04/2013
<TÍTULO>
O Ato de Elogiar

<TAGS>
Tags: 
família, protagonismo infantil.

A ação de elogiar é extremamente importante para a construção e a valorização da
autoestima. Uma criança que recebe elogios de maneira correta certamente 
desenvolverá mais confiança e respeito por si mesma e pelo próximo.
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A autoestima se desenvolve no dia a dia. Trata-se da autoimagem, opinião e 
sentimentos positivos que temos ou fazemos de nós mesmos, que construímos 
partindo do nosso interior para o exterior.

O desenvolvimento da autoestima dependerá da maneira como a criança é tratada, 
dos exemplos que lhe são apresentados, assim como dos elogios ou críticas que 
lhe são atribuídas.

[FOTO]

Críticas devem ser evitadas em p
blico.

Independente da idade, quem não gosta de receber um elogio? Eles são sempre 
bem-vindos. Principalmente quando são sinceros e contemplam o nosso esforço e 
mérito.

Na inf
ncia, eles se tornam fundamentais, pois é nesta fase que está sendo formada a 
personalidade das crianças.

Porém deve-se ter o cuidado de não tornar o elogio uma situação banal. Eles 
precisam ser verdadeiros e valorizar o esforço individual, a persistência e cada
etapa do processo, mesmo que o objetivo final seja parcialmente alcançado.

[FOTO]

O fortalecimento da autoestima é importante.

 Elogie o 
caminhar
 e não somente o 
produto final
;

 Não faça elogios superficiais;

 Respeite o momento e o tempo de cada criança, não crie expectativas;

 O elogio não precisa ser somente com palavras; atos e atitudes como carinho e 
abraço também são maravilhosos;

 Não utlilize-se da comparação entre crianças, respeitando suas diferenças 
individuais;

 Algumas frases utilizadas pelos adultos com as crianças podem surtir um efeito 
nocivo. Muito cuidado com o que diz, pois a lógica das crianças não é como a de 
um adulto, ela pode assimilar como acerto uma situação errônea, sem perceber 
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tê-la feito.

Crianças elogiadas por seus esforços crescem mais felizes, criativas, capazes de
respeitar as diferenças, confiantes de si mesmas, tornam-se pessoas éticas e 
capazes de amar ao próximo.

Taís Ferraz Duarte é Professora da Rede Municipal

     e colaboradora do Portal Rioeduca

     E-mail: 
taisduarte@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

família
(2)

<COMENTÁRIOS>
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Excelente contribuição.Todos que lidam com crianças precisam de informações como
essas.
Postado por 
Adriana Pedra
 em 18/04/2013 23:21
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 16/05/2013
<TÍTULO>
Entendo o Passado Utilizando uma Ferramenta do Futuro
<TÍTULO>

No início dos anos 90, a internet ganhou ares de que vinha para ficar. Logo se 
pensou que seria uma grande ferramenta para ser utilizada no meio educacional; 
os visionários se desdobravam em in
meras formas de aplicação, mas com poucos resultados práticos.

O tempo passou e, como toda ferramenta, o seu uso foi se aperfeiçoando em vários
setores. No entanto, no meio educacional, percebeu-se que os professores e 
pedagogos encontraram um desafio a mais: Como utilizar a internet não apenas 
como um gerador de conte
do, mas como um elemento capaz de interagir, gerar conhecimento e, 
principalmente, provocar interesse no aluno para utilizar essa ferramenta a seu 
favor?

O advento das redes sociais e a sua consolidação na vida das mais diversas 
camadas sociais, somadas ao desejo do Professor de História Marcelo Freire, da 
Escola Municipal Rodrigo Otávio e da Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes, 
ambas da 11
 CRE, em promover o debate com seus alunos e orientar a pesquisa escolar dentro 
de uma infinidade de informações, fez surgir uma metodologia inovadora e eficaz 
no processo de aprendizagem.

[FOTO]

O Professor Marcelo Freire percebeu que o Orkut e, atualmente, o Facebook 
apresentavam todo potencial para se tornar uma ferramenta interessante para se 
apresentar textos, imagens e vídeos, uma vez que, o aluno visita frequentemente 
esse ambiente virtual e, dessa forma, poderia aproveitar essa oportunidade para 
estimular o mesmo a participar ativamente de um debate ou até mesmo dando um 
simples 
Curtir
 em publicações direcionadas por segmento.

O processo se baseia em transformar a área de comentário em um 
Chat
, onde o aluno, ao fazer sua pesquisa, deixa alguma informação como um link ou 
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sugestão de leitura de algum texto. Dessa forma, o professor acompanha a 
pesquisa também apresentando sugestões ou filtrando informações. O mais 
interessante, segundo o Professor Marcelo Freire, é que, muitas vezes, acontece 
uma interação entre os alunos, onde desafios são lançados com diferentes 
perguntas em diferentes níveis de complexidade; repostas são apresentadas e 
comentadas por outros alunos, antes mesmo da visualização do professor. Isso 
proporciona aos alunos dialogarem sobre determinados temas entre si, criando uma
verdadeira REDE de trabalho.

Dessa forma, o famoso 
Ctrl+C e Ctrl+V
 é substituído por uma pesquisa orientada, discutindo as fontes, gerando um bom 
n
mero de comentários e permitindo com que o aluno desenvolva o trabalho ao seu 
tempo e no horário mais oportuno.

O trabalho desenvolvido pelo professor Marcelo Freire permite até mesmo que, o 
aluno que muitas vezes não se posiciona em sala de aula se expresse e interaja 
no ambiente virtual, surgindo uma grande oportunidade de iniciar um processo de 
socialização a partir da interação promovida. E por falar em sala de aula, esse 
espaço se torna mais importante do que nunca, uma vez que os debates são 
estendidos para a aula presencial, o aluno de alguma forma familiarizado com o 
assunto contribui muito mais com a aula estimulando ainda a participação dos 
demais que, por algum motivo, não têm acesso à internet.

O trabalho do Professor Marcelo Freire não está finalizado, muito pelo 
contrário, a cada ano é aprimorado e adaptado às transformações e necessidades 
que surgem na mesma velocidade das evoluções tecnológicas, mesmo com toda força 
do Facebook, hoje tem-se a convicção de que a qualquer momento poderá surgir um 
novo meio de interação. Apesar dos pessimistas do início dos anos 90 declararem 
o risco de extinção do papel do professor, percebe-se mais do que nunca, a 
import
ncia da orientação, atenção às necessidades dos alunos, adaptação e reinvenção 
sempre foram e continuarão sendo as principais funções que dão sentido ao papel 
dos profissionais de educação.

     Texto do Professor Marco Antonio Alves 
Pereira.

     Participante da segunda etapa do 
processo seletivo para representante da 11
 CRE.

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

A internet é uma aliada de grande peso no que tange a educação num todo. Não se 
deve falar mais de educação sem incluir o virtual  aliado ao real. Excelente 
matéria Liliane.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 23/04/2013 20:08
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 15/04/2013
<TÍTULO>
Filhos Bem-Sucedidos
<TÍTULO>

Segundo Andrea Ramal, o sucesso não se refere necessariamente à fama, dinheiro 
ou poder. Uma pessoa bem-sucedida é aquela que se sente realizada, vive com 
qualidade e equilíbrio e está bem consigo mesma e com os outros.

Foram mais de 300 participações completando a frase: 
PARA AJUDAR MEU ALUNO A SER UM ADULTO BEM-SUCEDIDO EU...
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[FOTO]

Todas as respostas confirmaram que os professores sabem da import
ncia que possuem na vida dos alunos. Vejamos alguns destaques...

Para ajudar meu aluno a ser um adulto bem-sucedido eu...

...permeio todos os nossos encontros didáticos com noções de ética e civilidade,
enfatizando quão importante esses dois aspectos são na vida em coletividade.

(Roxane Gomes Dos Santos Jacobson- 1
CRE- professor I)

...me reinvento todos dias como educador.

( Iremar Leal Da Silva- 1
CRE -professor I)

...
construo pontes entre o saber e o querer saber.

( Paulo Roberto Junqueira-2
CRE -professor II)

...vou orientá-lo, não somente sobre as disciplinas dentro de um curriculo, mas 
ensiná-lo a atuar na sua vida, podendo, de forma crítica e construtiva, entrar e
sair de situações que apareçam momentaneamente.

(Cristiana Henrique Da Silva -2
CRE- AAC)

... ressignifico em todos os momentos o meu fazer pedagógico.

(Vera Lucia De Oliveira-3
CRE-professor II)

...digo-lhe e o faço crer que seus sonhos são possíveis...

( Ana Cristina Marcate Lima- 4
CRE- professor I)

...necessito elaborar um planejamento adequado e contextualizado à realidade 
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deles, a fim de que tudo o que for construído no ambiente escolar tenha 
aplicabilidade no cotidiano, tendo em vista mudanças e modificações sólidas no 
meio em que vivem.

(Lilian Mara Da Silva - 5
CRE-professor II)

...renovo meu compromisso com a educação todas as manhãs.

(Josilene Da Silva Chagas Pedro-6
CRE-professor II)

... preciso ampliar meus conhecimentos, avaliar e rever minhas práticas, estar 
consciente de que para educar e formar cidadãos críticos e reflexivos, como 
educador, tenho que estar aberto a aprender e reaprender, com sensibilidade e 
comprometimento com a educação.

(Elaine Cristina De Oliveira Leal- 6
CRE- PEI).

...ligo no 220w e me torno seu catalisador de aprendizagem.

(Luciane Porto Frazão De Sousa-7
CRE- professor II)

...preciso estar atento às suas necessidades individuais, saber ouvi-lo e estar 
disposto a vencer barreiras junto com ele e com o apoio da família para alcançar
o sucesso hoje e no futuro.

(Roberta Carmina Melgaço Vitagliano-7
CRE- professor II)

...faço por ele o que faria por mim mesmo.

(Daniel Pereira De Oliveira -8
CRE- professor II)

...aposto no exemplo: eu preciso ser uma professora/adulta bem-sucedida.

(Viviane Lazarini Guimarães- 8
CRE -professor II)

...compartilho com ele minha certeza de que devemos acreditar e lutar pelos 
nossos sonhos.

(Olivia Maria Mello De Oliveira Gomes Da Silva- 9
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CRE-professor II)

...faço com que ele entenda que os gestos mais simples de respeito ao próximo 
contribuem para mudar o nosso mundo, começando por ele.

(Claudia Simone Ferreira Werneck- 9
CRE- PEI)

...faço minha aula acontecer inserindo meu aluno num contexto criativo e 
antenado com as perspectivas da modernidade, adaptando meu fazer pedagógico às 
novas tecnologias.

(Raquel Souza Da Silva-10
CRE-professor I)

...semeio a vontade de aprender todos os dias no momento do abraço de 
boas-vindas.

(Maria Valeska Lopes Cabral- 10
CRE- professor II)

...utilizo toda a minha experiência e criatividade para otimizar os recursos 
multimídia e a vivência cotidiana no espaço escolar a fim de proporcionar um 
efetivo crescimento pessoal e intelectual aos meus alunos.

(Angelica Silvania Da Silva-11
CRE- professor II)

...tento ajudá-lo a sentir-se um pequeno vitorioso, que se diverte com o 
aprender, sem perder o foco na import
ncia dos seus estudos para seu sucesso no futuro.

(Agda Gonçalves Pereira Ferreira-11
CRE- professor II)

Agradecemos a participação de todos os professores e que suas ações criem uma 
sociedade de pessoas bem-sucedidas!!

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 01/07/2013
<TÍTULO>
 Divulgação do Resultado do 42º Concurso Internacional de Redação de Carta para 
Jovens 

<TAGS>
Tags: 
concursos, 1ª cre.

42
 Concurso Internacional de Redação de Carta para Jovens é uma ação promovida 
pela União Postal Universal (UPU), órgão da ONU que congrega as administrações 
postais (CORREIOS) de todos os continentes.

Possui o objetivo de desenvolver a habilidade de composição dos jovens até 
quinze anos, visando despertar o gosto de escrever cartas e contribuir para o 
estreitamento dos laços de amizade internacionais.
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Este ano o tema abordado foi 
Escreva uma carta a alguém para lhe explicar por que a água é um recurso 
precioso
, em forma de carta argumentativa com, no máximo, oitocentas palavras.

[FOTO]

Participaram do Concurso as Unidades Escolares listadas abaixo:

1
 Coordenadoria Regional de Educação

Escola Municipal Celestino da Silva

Escola Municipal General Mitre

Escola Municipal Orlando Villas Boas

Escola Municipal Marechal Trompowsky

Ginásio experimental Carioca Rivadávia Correa

Escola Municipal Cardeal Leme

2
 Coordenadoria Regional de Educação

Escola Municipal Capistrano de Abreu

Escola Municipal Jornalista Assis Chateaubriand

Escola Municipal Manoel Cícero

Ginásio Experimental Carioca Epitácio Pessoa

Escola Municipal Deodoro

3
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 Coordenadoria Regional de Educação

Escola Municipal José Veríssimo

4
 Coordenadoria Regional de Educação

Escola Municipal Escritor Bartolomeu Campos de Queiroz

Escola Municipal João de Deus

Escola Municipal Ruy Barbosa

Escola Municipal João Barbalho

5
 Coordenadoria Regional de Educação

Escola Municipal Embaixador João Neves Fontoura

Escola Municipal Itália

Escola Municipal Luiz de Camões

Escola Municipal Maestro Pixinguinha

Escola Municipal Oswaldo Aranha

Escola Municipal Pará

Escola Municipal Waldemar Falcão

Ginásio Experimental Carioca Malba Tahan

6
 Coordenadoria Regional de Educação

Escola Municipal Isaías Alves
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Escola Municipal Rose Klabin

7
 Coordenadoria Regional de Educação

Escola Municipal Poeta Mário Quintana

Escola Municipal Rio das Pedras

Escola Municipal Rosa do Povo

Escola Municipal Jorge Amado

Escola Municipal Mano Décio da Viola

Escola Municipal General João Mendonça Lima

8
 Coordenadoria Regional de Educação

Escola Municipal Átila Nunes

Escola Municipal Henrique da silva Fontes

9
 Coordenadoria Regional de Educação

Escola Municipal Alcides de Gasperi

Escola Municipal Belisário Pena

Escola Municipal Dr. Nelcy Noronha

Escola Municipal Professor Gilberto Bento da Silva

Escola Municipal Von Martins
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10
 Coordenadoria Regional de Educação

Escola Municipal IPEG

Escola Municipal Porto Filho

11
 Coordenadoria Regional de Educação

Escola Municipal Gurgel Amaral

Escola Municipal Padre José de Anchieta

Ginásio Experimental Carioca Anísio Teixeira

Escola Municipal Rotary

Cada Unidade Escolar participou com duas cartas. O concurso está subdividido em 
várias etapas: Escolar, Estadual, Nacional e Internacional. 

No dia 4 de abril, de acordo com o regulamento foram selecionadas as cartas que 
venceram a etapa Estadual.

     O resultado está divulgado no site 
http://www.correios.com.br/sobreCorreios/educacaoCultura/concursoCartas/pdf/Resu
ltado_estadual_concurso_cartas_2013.pdf

1
 lugar : Samuel Stoliar de Vilhena Machado, 11 anos, 7
 ano

Liceu Franco-Brasileiro

     Rua das Laranjeiras, n
 11,13 e 15, Laranjeiras - Rio de Janeiro/RJ

2
 lugar : Marcos Vinícius Fidelis Bezerra, 15 anos, 2
 Série/ensino Médio
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Escola SESC de Ensino Médio

     Av. Ayrton Senna, N
 5677, Jacarepaguá - Rio de Janeiro/RJ 

3
 lugar : Mariana Correia Grijó, 13 anos, 9
 ano

Ginásio Experimental Carioca Rivadávia Corrêa

     Av. Presidente Vargas, n
 1314 
 Santo Cristo - Rio de Janeiro/RJ

[FOTO]

Dentre os trabalhos selecionados, a aluna Mariana Correia Grijó, 13 anos, 9
 ano do Ginásio Experimental Carioca Rivadávia Correa recebeu o terceiro lugar 
na Etapa Estadual. 

O Resultado da Etapa Nacional foi divulgado no dia 22 de abril, 
no site 
http://www.correios.com.br/sobreCorreios/educacaoCultura/concursoCartas/pdf

.

Parabéns aos professores que orientaram e divulgaram o concurso nas Unidades 
escolares e aos alunos que participaram do concurso.

Representante do Rioeduca na E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos

Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet
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concursos
(16)

1ª cre
(1)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 09/05/2013
<TÍTULO>
MÃE: Uma Palavra, Uma Emoção...

<TAGS>
Tags: 
família, protagonismoinfantil.

O Dia das Mães está chegando... O laço entre mãe e filho é muito forte. Que bom 
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que foi criado um dia especial para comemorar a import
ncia das mães em nossas vidas.

Elas têm todos os méritos do mundo, são carinhosas, conselheiras, educadoras, 
gestoras e professoras, tudo isso e muito mais. Nossa mãe, sem d
vida alguma, é a mulher mais importante da nossa vida!

[FOTO]

Alunos da Turma 1101 da E.M.04.10.017. Laís Netto dos Reis.

A cada segundo domingo de maio celebramos o dia desta mulher que nos carregou 
cerca de nove meses no ventre, que nos protegeu e que muitas vezes abdicou de 
sua própria vida e planos para que pudéssemos realizar os nossos. Que, mesmo 
depois de termos crescido, não deixou de se preocupar com a nossa felicidade e 
bem-estar.

O Dia das Mães é um dia super especial, pois serve para estreitarmos os laços 
com a pessoa mais importante de nossas vidas. Neste dia, o ideal é fazer com que
nossas mães se sintam ainda mais especiais e amadas. Se você também está com 
essa d
vida e deseja saber como fazer este dia ser ainda melhor, confira as dicas de 
como fazer um belo programa de dia das mães e tornar o dia ainda mais especial.

Confeccione e pinte um cartão. Você pode desenhar algo de que ela goste muito. O
mais importante é estarem presentes e unidos
.

[FOTO]

Que tal escrever uma carta cheia de sentimentos e emoções? Fale o quanto você é 
grato por ela existir e fazer parte de sua vida. Fale como ela é uma excelente 
mãe e avó, o quanto você a admira por ela sempre ter feito e desejado o melhor e
ter lhe apoiado com amor.

Cante uma canção. Sabe aquela canção que ela ama, vive cantarolando e que faz 
sentido nesta ocasião? Então... Cante para ela!

Componha um poema. Fale de seus sentimentos, toda mãe gosta de belas palavras. 
Se sentir dificuldades, procure em bons livros de poesias ou na internet.

Aproveite o dia em que forem comemorar e façam algo juntos: andar de bicicleta, 
dançar, passear no parque, jogar, brincar. Vivenciem os bons momentos, porque 
eles passam muito rápido.

Se não der para comprar um presente, você mesmo pode usar a criatividade e criar
um presente, confeccionar ou montar algo. Pode ser um broche, brincos, colares, 
cartão. Não se esqueça de que o que vale é a intenção.

Dedique este dia a ela. As mães sentem muita falta dos filhos que moram fora, ou
mesmo daqueles que estão em casa. Faça da sua presença o melhor presente neste 
dia.

Página 4790



RIOEDUCA 2

É verdade que todos os dias são dia das mães, pois o trabalho delas é árduo, mas
muito compensador, quando há amor verdadeiro. Então, beije e abrace sua mãe, 
faça isso com mais frequência. Carinho e mimos são sempre bem-vindos.

Feliz Dia das Mães!

Porque o inesquecível independe de dinheiro, tem a ver com amor!

[FOTO]

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal 

e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail:
 mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
tweet

família
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protagonismoinfantil
(1)

<COMENTÁRIOS>

   GOSTEI TANTO DO DOCUMENTÁRIO QUE ALGUNS TÓPICOS VOU ADOTAR PARA MINHA 
VIDA,NESSE CORRE,CORRE DE TODO DIA AS VEZES NEM NOS DAMOS CONTA DA IMPORTÂNCIA 
DE ALGUMAS DATAS.QUE AQUI FOI MUITO BEM MENCIONADO E QUE ME TOCOU. UM TEXTO 
SIMPLES E DE FÁCIL COMPREENSÃO,MAS PROFUNDO. CREIO QUE ESTA EDUCADORA NÃO 
ESCREVE COM A MÃO OU COM A MENTE E SIM COM O CORAÇÃO,MELHOR DIZENDO,COM A 
ALMA.PARABÉNS!
Postado por 
VALÉRIA
 em 09/05/2013 11:01

Parabéns pelo texto! Ficou muito fofo! Me senti homenageada, pois também sou 
mãe. Realmente ser mãe é um presente! Essas crianças são maravilhosas! Abraços e
um Feliz Dia das Mães !
Postado por 
Ana Vanderley
 em 09/05/2013 14:27

Linda matéria! E esses rostinhos lindinhos da Laís Netto tb!!! Bjs
Postado por 
Liliane
 em 09/05/2013 17:52

Del
parabéns pelo blog Família
você sempre encanta com seu lindo trabalho pelas crianças.
bj zizi
Postado por 
zizi santos
 em 09/05/2013 19:11

Suas postagens sempre muito sábias e ternas chamam-nos a meditar o que somos e a
nossa responsabilidade com vidas que geramos não só no ventre, mas também no 
coração! Quem é educador sabe avaliar esse sentimento. Parabéns!
Bjs. Célia.
Postado por 
Celia Rangel
 em 09/05/2013 22:15

Adoro receber cartinhas ainda mais de quem amamos.
Bju
Postado por 
Toninha Borges
 em 10/05/2013 20:36
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 18/04/2013
<TÍTULO>
II Encontro com o Autor na E. M. Augusto Vasconcelos

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescola, saladeleitura.

A professora Aline de Morais, regente da Sala de Leitura da E. M. Augusto 
Vasconcelos, Unidade Escolar da 9
 CRE, convidou a escritora Sonia Rosa, que aceitou prontamente o convite para 
participar do II Encontro com o Autor. 

A Sala de Leitura Monteiro Lobato organizou o 
II Encontro Com o Autor
 na Escola Municipal Augusto Vasconcelos. O projeto desenvolvido desde o ano de 
2012 busca estabelecer contato entre autores de livros infanto-juvenis e seus 
alunos. Visa promover e incentivar o hábito da leitura e da escrita, além de 
estimular o prazer do convívio e aprendizagem no ambiente escolar. A data 
escolhida para o evento, o mês de abril, foi resultado das comemorações pelo Dia
do Livro (18/04) e aniversário do grande escritor Monteiro Lobato 
 patrono da Sala de Leitura. A primeira parceria realizada foi em julho de 2012 
com a presença do escritor Alcides Goulart.

[FOTO]

Regente da Sala de Leitura, professora Aline de Morais e a autora Sonia Rosa.

No evento, a autora realizou sessões de Contação de Histórias, ouviu perguntas e
curiosidades dos alunos em relação ao trabalho e vida de um escritor e assistiu 
às apresentações de m
sica (maracatu) e dança (capoeira).

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Todos os alunos ficaram encantados com a experiência de ouvir a história lida 
pelo próprio autor (nesta foto ela está lendo o livro 
A Manta
, Editora Paulinas, Rio de Janeiro, 2000).

A leitura de um bom livro é um diálogo incessante: o livro fala e a alma 
responde
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.

André Maurois

[FOTO]

[FOTO]

O pátio da escola ficou todo enfeitado com os trabalhos realizados pelos nossos 
alunos. Nossa leitura, mergulhada na imaginação, resultou em atividades 
belíssimas.

Nem só de palavras vive a poesia
.

Marcos Pasche

Cada livro é um mar de aprendizagens. Descobrimos muitas coisas sobre a cultura 
africana: 

1 
A história da feijoada
 (Coleção Lembranças Africanas, Editora Pallas. Feijoada, 2005);

2 
Cantando o Maracatu
 (Coleção Lembranças Africanas, Editora Pallas. Maracatu, 2004);

3 
Jogando a Capoeira
 (Coleção Lembranças Africanas, Editora Pallas. Capoeira, 2004).

Livros trabalhados no evento:

Todos os livros da coleção Lembranças Africanas, Editora Pallas: 

Maracatu 
, 2004;

Capoeira
, 2004;

Jongo
, 2004;

Feijoada
, 2005;
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Tabuleiro da Baiana
, 2006;

Fuzarca
, Editora Brinque-book, São Paulo, 2011;

Como é Bonito o Pé do Igor
, Editora DCl, Rio De Janeiro, 2009;

O Menino Nito
, Editora Pallas, Rio De Janeiro, 2002;

Ê Clarisse?
, Editora DCl, Rio De Janeiro, 2002;

A Manta
, Editora Paulinas, Rio De Janeiro, 2000.

[FOTO]

A escola inteira prestigiou o evento: mais de 400 alunos, sete turmas de 
Educação Infantil e oito turmas de Ensino Fundamental, Casa de Alfabetização (1
, 2
 e 3
 anos).

[FOTO]

A Sala de Leitura foi presenteada com o livro 
A Manta
. E a regente, professora Aline, exibe orgulhosa o autógrafo carinhosamente 
recebido da autora.

[FOTO]

Toda a equipe esteve unida para realizar este encontro. A diretora Cláudia 
Valéria, a adjunta Elisa e a Coordenadora Pedagógica Rosemery agradecem o 
carinho e atenção da querida e talentosa Sonia Rosa.

É preciso que a leitura seja um ato de amor

Paulo Freire

Sobre a autora: 

Meu nome é Sonia Rosa, nasci e moro na cidade do Rio de Janeiro. Sou professora,
contadora de histórias, orientadora educacional e escritora. Trabalho na rede p
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blica municipal há mais de vinte anos. Desde pequena sempre gostei de escrever 
poesias e contar histórias para vizinhos e amigos. Foi assim que, de tanto 
contar histórias conhecidas, acabei inventando as minhas próprias.

Minha experiência profissional no campo literário iniciou-se durante o ano de 
1993, quando fui a contadora de histórias oficial da 
Brinquedoteca
, situada nos jardins do Museu da Rep
blica.

Para saber mais sobre a autora acesse:

     

http://www.pallaseditora.com.br/autor/Sonia_Rosa/64/

https://www.facebook.com/escritorasoniarosa/info

Sua obra:

Ela publicou seu primeiro livro em 1995, 
O menino Nito
 (Editora Palla). Hoje, já possui cerca de 40 livros publicados e mais alguns 
sendo preparados pelas editoras:

1995
: 
O Menino Nito
 (Relançado Em 2002);

1997
: 
Aparício 
(Relançado Em 2007);

1998
: 
Amores De Artistas
 (Editora Paulinas);

2000
: 
A Manta
 (Editora Paulinas) / 
Cortes e Recortes
 (a ser relançado como: 
Professora, Olha Pra Mim
);

2002
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: 
O Menino Nito
 (Editora Pallas) / 
O Segredo Do Vento
 (Editora Nova Fronteira) / 
Cadê Clarisse?
 (Editora DCl);

2003
: 
O Mar de 
ngela
 (Editora DCl), Coleção Lembranças Africanas (Editora Pallas):

     - 
Maracatu 
(2004);

- 
Capoeira 
(2004);

- 
Jongo 
(2004);

- 
Feijoada
 (2005);

- 
Tabuleiro Da Baiana
 (2006);

2004
: 
Quando O Dia Engoliu A Noite
 (Editora Paulinas) / 
Lá Vai O Rui...
 (Editora DCl);

2006
: 
Palavras Encantadas
 (Editora Zit)
 / 
A História De Pita
 (Editora Paulinas);

2007
: 
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Aparício 
(Editora DCl)
 /
A Lenda Do Timbó
 (Editora Pallas);

2009
: 
Como é Bonito o Pé do Igor!
 (Editora DCl) / 
Os Tesouros De Monifa
 (Editora Brinque-Book);

2010
: 
Lindara 
(Editora Nandyala)
 / 
Palmas e Vaias
 (Editora Pallas) / 
O Curioso Medo Do Homem De Barba
 (Editora Prumo);

2011
: 
Fuzarca 
(Editora Brinque- Book) / 
O Menino De Olhar Apertadinho Que Enxergava Longe
 (Editora Autêntica) / 
Abraços Pra Lá E Pra Cá
 (Editora Nandyala);

2012
: 
Quando A Escrava Esperança Garcia Escreveu Uma Carta
 (Editora Pallas) / 
Traços e Tramas 
(Editora Rovelle) / 
Vovó Benuta
 (Editora Record/Galera).

No Prelo:

- 
O Casaco
 (Editora Rovelle);

- 
Histórias Amareladas
 (Editora Rovelle);
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- 
Professora, Olha Pra Mim
 (Editora Rovelle).

Ela é patrona de várias Salas de Leitura em escolas p
blicas e particulares: 

- Salas De Leitura e/ou Bibliotecas Sonia Rosa:

2000
: Escola Municipal Edmundo Lins (Bairro: Ramos);

2002
: Escola Municipal José Pancetti (Bairro: Realengo);

2003
: Escola Semente (Bairro: Tijuca);

2007
: Escola Municipal Marechal Trompowsky (Bairro: Mangueira);

2009
: Colégio Da Companhia De Santa Teresa De Jesus (Bairro: Tijuca);

2011
: Escola Municipal Professora Catharina Da Silveira Cordeiro (Na Cidade De Cabo 
Frio, Rj);

- Sala De Leitura O Menino Nito:

2008
: Escola Municipal Miguel Gustavo (Bairro: Cordovil).

Ela já recebeu vários prêmios:

1999
: 
Amores de Artistas
 recebeu o selo de altamente recomendável pela Fundação Nacional do Livro 
Infantil e Juvenil (FNLIJ), na categoria criança. 
Recebi das mãos do prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, com outros 89 
colegas-professores, o Diploma Orgulho Carioca, em reconhecimento da dedicação à
educação p
blica municipal
.

2004
: A coleção 
Lembranças Africanas
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 (Livros: Jongo, Maracatu e Capoeira) recebeu o selo de altamente recomendável 
pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), na Categoria 
Informativo.

2005
: O livro 
O Menino Nito
 e a coleção 
Lembranças Africanas
 (Livros: Jongo, Maracatu e Capoeira) participaram da primeira série do Programa
Livros Animados (Canal Futura), pelo Projeto a Cor da Cultura.

2008
: 
A Lenda do Timbó
 foi contemplado com o White Ravens, um catálogo com a seleção internacional dos
melhores títulos do ano. Esta seleção é feita pela Internationale 
Jugendbibliothek, uma biblioteca infantil da Alemanha, considerada a primeira 
biblioteca para crianças a ser inaugurada no mundo. 

2009
: 
O Menino Nito
 foi traduzido e publicado na Galícia. Também foi interpretado por uma contadora
de histórias local, em galego.

Parabéns à equipe da E. M. Augusto Vasconcelos pela iniciativa de proporcionar 
momentos tão ricos e que, com certeza, vão ficar na lembrança dos pequenos para 
sempre e também por compartilhar conosco este belíssimo projeto.

Prof
 Márcia Cristina Alves Representante da 9
 CRE:

E-mail: 
marciacerqueira@rioeduca.net

Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

blogdeescola
(73)

saladeleitura
(10)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns professora Aline de Morais regente da Sala de Leitura da E. M. Augusto 
Vasconcelo. S escola deve ter orgulho de profissionais deste quilate que elevam 
o trabalho da equipe!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 22/04/2013 11:00
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 16/04/2013
<TÍTULO>
Ginásio Experimental Poliglota
[VÍDEO]

<TÍTULO>
Falar Árabe agora não soa tão estranho para alunos da rede municipal da Ilha do 
Governador, zona norte do Rio. Isso porque o Ginásio Experimental Carioca Anísio
Teixeira criou, no primeiro bimestre deste ano, o projeto Poliglotas 
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 que além da língua semítica, ministra inglês e espanhol.

De acordo com a diretora da unidade pertencente à 11
 CRE, Celi Conceição, o projeto é pioneiro na

metodologia dos GECs. 
Inicialmente, 11 Ginásios foram escolhidos para desenvolver a mesma programação.

Ao iniciar o trabalho cada um tomou uma identidade própria e assim surgiram os 
GEC
s temáticos: Novas

Tecnologias (GENTE), Artes, Olímpico e o Poliglota
, afirmou.

[FOTO]

Ainda de acordo com Celi, as aulas são ministradas após o horário de 
funcionamento normal da escola

. O curso de Árabe é realizado diariamente; já os idiomas de Inglês e

Espanhol, duas vezes por semana.

A aceitação do Árabe foi ótima. Por isso expandimos para os funcionários e 
professores da escola, que já

estão cursando
, disse Celi.

Ainda de acordo com Celi, as aulas são ministradas após o horário de 
funcionamento normal da escola, para assim se integrarem à grade curricular. O 
curso de Árabe é realizado diariamente; já os idiomas de Inglês e Espanhol, duas
vezes por semana.

A aceitação do Árabe foi ótima. Por isso expandimos para os funcionários e 
professores da escola, que já estão cursando
, disse Celi. 

O grande interesse foi tanto uma surpresa para a direção, como para a Fundação 
Qatar, conforme analisou a professora Marcela Cordeiro, que também é educadora 
global da instituição. 

O Árabe não pertence ao tronco linguístico das línguas latinas. O alfabeto é 
diferente, escrito da direita para esquerda, e não faz parte do dia a dia dos 
alunos. Mas vejo como algo desafiante e desenvolvo a habilidade dos alunos 
usando métodos interativos
. 

Novas Tecnologias
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Os cursos de Inglês e Espanhol também contam com o uso das novas tecnologias. Os
materiais são confeccionados exclusivamente pelos próprios professores do 
programa Poliglota, com uso de vídeos, m
sicas - seguindo uma metodologia baseada na abordagem comunicativa.

Esse método permite que o aluno se comunique na língua estrangeira, mesmo com 
possíveis erros. 

O professor utiliza técnicas variadas e corrige em momentos específicos, sem 
interromper o aluno, para não inibir sua produção oral
, explicou Tatiana de Almeida, professora de inglês.

A professora de espanhol Roseana Guimarães, que foi interprete da Colômbia no 
Panamericano de 2007, também acredita na força das Novas Tecnologias na 
educação.

É muito importante durante o processo de aprendizagem criar um ambiente com 
interc
mbio entre os alunos e pessoas nativas de outros países, através de palestras em
sala de aula, com o uso de programas como o Skype e as redes sociais
. 

Vídeo: Aula de Árabe, Inglês e Espanhol no GEC Anísio Teixeira, alunos do 
programa Poliglota.
[VÍDEO]
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage
v=2u4TC0aP_JY

Além da metodologia baseada na plataforma tecnológica, a direção acredita que o 
interesse aumentou devido à proximidade dos eventos esportivos de 2014 e 2016. 
O ganho cultural é evidente. Soma-se a isso a localização do aeroporto 
Internacional Antonio Carlos Jobim na Ilha do Governador, o que facilita a troca
cultural e possibilidades de emprego
.

O projeto promete reforçar o sentido do seu próprio nome: no futuro há 
possibilidade de serem integrados os idiomas Francês e Mandarim.

[FOTO]

Parabéns à equipe do GEC Poliglota! Pelo excelente trabalho desenvolvido com os 
alunos, propiciando convivência e estreitamento entre culturas, através da 
interatividade, do fomento à expressão pessoal e intercomunicação com o uso da 
tecnologia!

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 18/04/2013
<TÍTULO>
Prevenir é a Solução! 

<TAGS>
Tags: 
4ªcre projetos.

A escola é o local onde os programas de educação e sa
de podem ter maior e melhor repercussão porque podem abordar e influenciar as 
crianças desde a primeira inf
ncia. Esse desenvolvimento depende tanto dos cuidados relacionais, que envolvem 
a questão do afeto, quanto dos cuidados com o corpo, com a qualidade da 
alimentação, dos cuidados em relação à sa
de e de como esses cuidados são oferecidos.
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A educação em sa
de pode - e deve - ser aplicada em qualquer ambiente e faixa etária. Pensando 
assim, a Creche Municipal Sempre Vida Dique desenvolveu um projeto que mobilizou
toda a comunidade escolar voltado para previnir a Dengue. 
A demanda foi uma necessidade apontada pela fala dos responsáveis
, diz a Professora

Fabiana Guerra.

[FOTO]

Segundo a Organização Pan-Americana de Sa
de (OPS, 1995), a promoção da sa
de no 
mbito escolar parte de uma visão integral e multidisciplinar do ser humano, que 
considera as pessoas em seu contexto familiar, comunitário, social e ambiental.

[FOTO]

Assim,
o educador infantil deve estar preparado para prestar esses cuidados de forma 
profissional e qualificada. E falar sobre sa
de na Educação Infantil implica promover ações de higiene, prevenção de doenças 
e de acidentes e a realização de atividades que busquem o crescimento e o 
desenvolvimento da criança de forma integral. 

Dengue é coisa séria, mas é assunto de criança!

[FOTO]

E é dessa forma que a Creche Municipal Sempre Vida Dique desenvolve o trabalho

com as crianças, confiram

: 

Um dos objetivos do nosso Projeto Anual DÓ, RÉ MIM... A GENTE CANTA E APRENDE 
AQUI é fazer com que nossas crianças aprendam que são sujeitos de direito e 
deveres e isto contribuirá para a construção da identidade, autonomia e 
autoestima, possibilitando que eles enfrentem diferentes experiências, situações
desafiadoras e tenham acesso à cultura e à diversidade
. 
Texto retirado do blog da Unidade.

Confiram os trabalhos dessa Unidade Escolar clicando no link a seguir:

http://semprevidadique.blogspot.com.br

Parabéns aos profissionais da Creche Sempre Vida Dique por favorecerem a 
promoção da sa
de e, dessa forma, oferecerem as condições adequadas para a construção do 
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conhecimento de forma global.

Ana Accioly é Professora da Rede Municipal

e Representante Rioeduca da 4
 Coordenadoria Regional de Educação

E-mail: anaaccioly@rioeduca.net

Twitter: @Ana_Accioly

[FOTO]

4ªcre projetos
(6)

<COMENTÁRIOS>

A prevenção é a única arma contra a doença. A melhor forma de se evitar a dengue
é combater os focos de acúmulo de água, e isso podemos passar para os alunos.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 22/04/2013 12:00
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 30/04/2013
<TÍTULO>
O Livro
, Suas Histórias e Imagens

Para celebrar o Dia Nacional do Livro Infantil, em 18 de abril, uma professora 
apaixonada por leitura não poderia fazer menos. Ela trabalhou com uma turminha 
O Livro
, história de Kristine O
Connel. George, que encantou seus alunos pelas características que fazem os 
pequeninos se apaixonarem: suas histórias e imagens.

O verdadeiro analfabeto é aquele que sabe ler, mas não lê.

     Mario Quintana

A professora Michelle Moreira é regente da Sala de Leitura da Escola Municipal 
Pires e Albuquerque. Ela, que é apaixonada por leitura, será a protagonista 
desta matéria através de uma homenagem ao Dia do Livro que aconteceu em 18 de 
abril.

[FOTO]

Professora Michelle Moreira, regente da Sala de Leitura da Escola Municipal
Pires e Albuquerque.

Nas aulas com as turmas, antecipando esta comemoração, a professora Michele 
Moreira trabalhou atividades relacionadas ao nosso 
amigão
Livro
. Para isso, usou um livrinho muito especial chamado 
O Livro
, de Kristine O
Connel. George.

[FOTO]

O Livro
, de Kristine O
Conne.l George.

O Livro
 é um conjunto de imagens e textos com poucas palavras, que tem por função 
reiterar o tema, a ideia que o leitor irá saborear. Ele favorece elementos 
essenciais para a iniciação da criança em prosa narrativa e descritiva, 
oferecendo a ela os m
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ltiplos sabores que só um livro l
dico pode colocar ao seu alcance. 

Conta a história em que um menino, um elefante de pel
cia e um gato ganham um novo companheiro com a chegada de um livro. No 
desenrolar da história, ele descobre que, apesar de outras utilidades, o prazer 
está em descobrir o que está dentro dele, suas histórias e imagens.

[FOTO]

Alunos na Sala de Leitura confeccionando livros a partir da história contada.

É um texto simples, com figuras fortes e coloridas, que encantam os pequenos 
leitores. Depois da leitura, as crianças desenharam aquilo que mais chamou a 
atenção na história e, assim, com esses trabalhinhos, fizemos um livrinho!
, relata a professora.

Ela contou que a escola está em processo de eleição para a escolha do nome da 
Sala de Leitura e o Dia do Livro será um grande dia para esse acontecimento.

Está sendo preparado para esse dia várias atividades, como o Sarau de Poesias 
comemorando Vinícius de Moraes, o resultado do nome eleito da Sala de Leitura e 
um Piquenique Literário com as turmas do 1 e 2 anos. Enfim, serão muitas as 
participações das turmas e o dia promete!

[FOTO]

Mural com sugestões de autores célebres candidatos ao nome da Sala de Leitura. 
Alunos trabalhando 
O Livro
.

Esta semana, foram apresentados os candidatos, suas biografias e obras. Toda a 
comunidade escolar participará da votação. O vencedor será divulgado no dia 18 
deste mês, quando os alunos farão apresentações de m
sica, recitais e dança 
 além da exposição de trabalhos e um piquenique literário - para comemorarmos 
esse importante dia!
,
 finaliza a professora Michelle.

[FOTO]

Professora Michelle e os alunos na Sala de Leitura.

Agradeço imensamente a presteza da professora Michelle Moreira, regente de Sala 
de Leitura, assim como a direção da escola, na pessoa da professora Janaina 
Maria
Di Stasio
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,

 pelas informações transformadas nessa matéria.

Escolas e professores, participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e/ou atividades que 
impactaram a aprendizagem de seus alunos.

Clique 
aqui
 para saber o e-mail do seu representante.

Acompanhem e comentem nos blogs das Escolas da Rede Municipal de Educação da 
Cidade do Rio de Janeiro.

Representante do Rioeduca na 5
CRE _ Professora Regina Bizarro

Twitter: @rebiza

Facebook: Regina Biza

E-mail: reginabizarro@rioeduca.net

[FOTO]

Página 4809



RIOEDUCA 2

<COMENTÁRIOS>

Parabéns professora Michelle Moreira é regente da Sala de Leitura da Escola 
Municipal Pires e Albuquerque. O trabalho de SL sempre deve ser louvado e 
respeitado. Seu Projeto é excelente!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 30/04/2013 18:41

Minha escola querida, onde fiz todo meu fundamental. Saudades!!!
Postado por 
Lilian Ferreira
 em 02/05/2013 15:01
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 29/04/2013
<TÍTULO>
Encontro para Professores no Instituto Moreira Salles

<TAGS>
Tags: 
projetos.

Nos dia 9 e 10 de abril de 2013, durante todo o dia, o Instituto Moreira Salles 
promoveu Encontros para Professores da Rede P
blica Municipal de Ensino.

[FOTO]

Estavam presentes professores das onze Coordenadorias Regionais de Educação, 
assim como representantes das Gerências de Educação.

Neste dia, todos apreciaram belíssimas exposições de fotografia e pinturas de 
oito artistas brasileiros: Ana Prata, Celina Yamauchi, Lina Kim, Luiza Baldan, 
Marina Rheingantz, Rodrigo Andrade, Rubens Mano e Sofia Borges.

[FOTO]

[FOTO]
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O encontro foi mediado pela professora Polyana, responsável pelo Setor Educativo
do Instituto Moreira Salles. Este encontro aconteceu pelo segundo ano 
consecutivo. Alguns professores que estiveram presentes no ano de 2012 puderam 
trocar experiências e depoimentos, como o professor Ives Mauro, responsável pela
Sala de Leitura da Escola Municipal José Veríssimo da 3
 CRE. Ele relatou a import
ncia do encontro para os professores, pois o evento incentiva a cultura e a 
formação cultural de professores e alunos.

Foram apresentadas em forma de 
slides 
três obras que tratavam da apropriação dos elementos da fotografia na pintura e 
dos elementos da pintura na fotografia.

Durante o encontro, foi realizada uma din
mica para exercitar o olhar dos professores presentes em relação às obras de 
artes mostradas nos 
slides
. Após o exercício, todos foram convidados a visitar a exposição onde as obras 
estavam sendo expostas.

Ao final, foram apresentadas as formas de agendamento para as Unidades Escolares
interessadas. O Instituto Moreira Salles oferece dois tipos de agendamentos: uma
para as exposições e outra para visita aos jardins, na parte externa do prédio, 
projetado por Burle Marx. Um material educativo de preparação para visitas aos 
alunos foi apresentado aos professores, que podem apropriar-se dele por meio do 
site
.

[FOTO]

As Unidades Escolares interessadas devem entrar em contato com a Gerência de 
Educação da Coordenadoria Regional de Educação para maiores esclarecimentos 
sobre agendamento e transporte. Somente depois de confirmado o transporte, as 
escolas devem enviar por fax o formulário diagnóstico para o Instituto Moreira 
Salles, Setor Educativo, para confirmação do agendamento.

Representante do Rioeduca na E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos

     Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone
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     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet

projetos
(334)

<COMENTÁRIOS>

Eventos culturais são sempre de grande importância e todos os educadores que 
puderem ter o acesso devem participar!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 02/05/2013 23:49

Que proposta bacana! Conheço o Instituto Moreira Salles, realmente este é um 
lugar bem interessante para levar os alunos. As vezes acesso o site do Instituto
para ver as propostas educativas, vale a pena dar uma navegada por lá. Parabéns 
pela equipe da Extensividade do Rio Educa, Krisna e pela Equipe do educativo 
IMS, Roseli, Luciana, Polyana, Gabriela e Melissa.
Postado por 
Ruth
 em 22/05/2013 17:13

Página 4812



RIOEDUCA 2
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 16/05/2013
<TÍTULO>
Ginásio Experimental Poliglota

<TAGS>
Tags: 
#11ªcre.

Falar Árabe agora não soa tão estranho para alunos da rede municipal da Ilha do 
Governador, zona norte do Rio. Isso porque o Ginásio Experimental Carioca Anísio
Teixeira criou, no primeiro bimestre deste ano, o projeto Poliglotas 
 que além da língua semítica, ministra inglês e espanhol.

A iniciativa teve início com a parceria entre a Secretaria Municipal de Educação
(SME) e a Fundação Qatar, que fomenta o desenvolvimento da pesquisa científica, 
esportiva e educacional em diversos países.

Representantes da própria fundação procuraram a SME com o objetivo de realizar 
uma parceria de ensino do Árabe, língua oficial do país localizado no noroeste 
da Península Arábica.

De acordo com a diretora da unidade pertencente à 11
 CRE, Celi Conceição, o projeto é pioneiro na

metodologia dos GECs. 
Inicialmente, 11 Ginásios foram escolhidos para desenvolver a mesma programação.

Ao iniciar o trabalho cada um tomou uma identidade própria e assim surgiram os 
GEC
s temáticos: Novas

Tecnologias (GENTE), Artes, Olímpico e o Poliglota
, afirmou.

[FOTO]

Alunos do programa Poliglotas: Da esquerda para a direita: Laura, Yuri e Palloma
.

Ainda de acordo com Celi, as aulas são ministradas após o horário de 
funcionamento normal da escola

. O curso de Árabe é realizado diariamente; já os idiomas de Inglês e
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Espanhol, duas vezes por semana.

A aceitação do Árabe foi ótima. Por isso expandimos para os funcionários e 
professores da escola, que já

estão cursando
, disse Celi.

O grande interesse foi tanto uma surpresa para a direção, como para a Fundação 
Qatar, conforme analisou a professora Marcela Cordeiro, que também é educadora 
global da instituição.

O Árabe não pertence ao tronco linguístico das línguas latinas. O alfabeto é 
diferente, escrito da direita para esquerda, e não faz parte do dia a dia dos 
alunos. Mas vejo como algo desafiante e desenvolvo a habilidade dos alunos 
usando métodos interativos
. 

Novas Tecnologias

Os cursos de Inglês e Espanhol também contam com o uso das novas tecnologias. Os
materiais são confeccionados exclusivamente pelos próprios professores do 
programa Poliglota, com uso de vídeos, m
sicas - seguindo uma metodologia baseada na abordagem comunicativa.

Esse método permite que o aluno se comunique na língua estrangeira, mesmo com 
possíveis erros. 

O professor utiliza técnicas variadas e corrige em momentos específicos, sem 
interromper o aluno, para não inibir sua produção oral
, explicou Tatiana de Almeida, professora de inglês.

A professora de espanhol Roseana Guimarães, que foi interprete da Colômbia no 
Panamericano de 2007, também acredita na força das Novas Tecnologias na 
educação.

É muito importante durante o processo de aprendizagem criar um ambiente com 
interc
mbio entre os alunos e pessoas nativas de outros países, através de palestras em
sala de aula, com o uso de programas como o Skype e as redes sociais
. 

Vídeo: Aula de Árabe, Inglês e Espanhol no GEC Anísio Teixeira, alunos do 
programa Poliglota.
[VÍDEO]
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage
v=2u4TC0aP_JY

Além da metodologia baseada na plataforma tecnológica, a direção acredita que o 
interesse aumentou devido à proximidade dos eventos esportivos de 2014 e 2016. 
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O ganho cultural é evidente. Soma-se a isso a localização do aeroporto 
Internacional Antonio Carlos Jobim na Ilha do Governador, o que facilita a troca
cultural e possibilidades de emprego
.

O projeto promete reforçar o sentido do seu próprio nome: no futuro há 
possibilidade de serem integrados os idiomas Francês e Mandarim.

[FOTO]

Da esquerda para direita: Coordenadora Angela Calmon, Professoras Roseana 
Guimarães, Marcela Cordeiro e Tatiana Almeida, e diretora Celi Conceição.

Parabéns à equipe do GEC Poliglota! Pelo excelente trabalho desenvolvido com os 
alunos, propiciando convivência e estreitamento entre culturas, através da 
interatividade, do fomento à expressão pessoal e intercomunicação com o uso da 
tecnologia!

Laura Fantti Davilla, lotada no CIEP Dr. João Ramos de Souza, é candidata à 
representante Rioeduca da 11
 CRE.

[FOTO]
tweet

Página 4815



RIOEDUCA 2

#11ªcre
(1)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todos que contribuem para o crescimento dos nossos alunos!
O GEC Anísio Teixeira é tudo de bom!

Postado por 
STELLA REIS
 em 16/04/2013 07:24

Parabéns pelo trabalho! O CIEP João Ramos está torcendo por você!
Postado por 
Cristina (Profª ensino religioso)
 em 16/04/2013 08:59

Excelente o trabalho desenvolvido no GEC Anísio Teixeira! Educação Pública, 
gratuita e de Qualidade!
Postado por 
Laura Fantti Davilla
 em 16/04/2013 10:25

Como sempre o GEC Anísio Teixeira inova e apresenta mais um trabalho de 
excelência! Parabéns à toda equipe e aos alunos!
Postado por 
Maria de Lourdes Ferreira
 em 16/04/2013 11:04

Parabéns! O CIEP João mangabeira está na torcida!
Postado por 
Pablo Eduardo 
 em 16/04/2013 15:52

As novas tecnologias vieram para facilitar e ajudar o trabalho do professor e 
tornar as aulas mais atrativas, já que lida com a modernidade que desperta e 
muito o interesse dos alunos.
Postado por 
Rosane Regina
 em 16/04/2013 15:52

MUITO BOM!!!!EXCELENTE!!!!!!!!!TORÇO POR VOCÊ!!!!!!!!!!!
Postado por 
MARIA DE FÁTIMA
 em 16/04/2013 18:48

Parabéns ao GEC Anísio Teixeira pelo belo trabalho realizado. Cada vez melhor, 
melhor e melhor...
Postado por 
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Terezinha Gentil
 em 16/04/2013 19:15

Muito bom o artigo! Ótimo o trabalho do GEC: Parabéns! O CIEP Dr. João Ramos de 
Souza está torcendo por você como representante Rioeduca da 11ª CRE!
Postado por 
Prof. Michel Serpa
 em 16/04/2013 19:30

Olá sou professor da rede estadual, lotado em Belford Roxo. EU adorirai um 
programa poligrota em minha escola, mas que estudar líguas ele fomenta a 
curiosidade pelo saber.
Postado por 
Bruno de A. Gambert
 em 16/04/2013 19:55

Me surpreendi com a novidade. Mas como os Ginásios Experimentais estão de fato 
inovando em alguns campos, espero que tenham mais notícias sobre esta atividade 
na escola, seu andamento. A colocação da professora Marcela, na reportagem, é 
uma ótima síntese do projeto, sobretudo quando aliadas às novas tecnologias e 
seu bom uso.

Boa sorte e parabéns!

Postado por 
Pillar Paladini
 em 16/04/2013 22:32

Fico muito feliz com a divulgação do trabalho em equipe. O GECAT Poliglota está 
ai, PARABÉNS!!! 
Os alunos devem aproveitar a oportunidade, conquistar seu espaço,pois o mundo 
espera por eles. Que venham descobrir a importância de está conectado com o 
mundo.
Postado por 
Roseana (Professora de Espanhol do GECAT Poliglota)
 em 16/04/2013 23:49

Sou p2 da escola municipal Bartolomeu Campos de Queiroz e estou torcendo para a 
professora Laura. Competência e dinamismo fazem parte de sua vida profissional.
Postado por 
Wallace berto
 em 17/04/2013 21:15

Laura, obrigada por captar com sensibilidade o trabalho desenvolvido no Gec 
Anísio Teixeira. Cada profissional foi retratado com fidelidade, cada fala é uma
parte do todo que representa a família Anísio, cujo slogan continua sendo 
Compromisso com a Educação
.
Postado por 
Celi Conceição
 em 18/04/2013 12:05
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Parabéns a  Secretaria Municipal de Educação (SME) e a Fundação Qatar que 
promovem este tipo de intercâmbio cultural.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 22/04/2013 15:13

Muito bom, parabéns! Você transmitiu de forma clara e objetiva um trabalho 
desenvolvido com primor no CEC Aníso Teixeira. Torço por você!
Postado por 
PATRÍCIA TAVARES
 em 23/04/2013 10:40

Laura, que bom que você conseguiu mostrar parte do trabalho realizado no GEC 
Anísio Teixeira. Parabéns!
Postado por 
Profº Zaldir 
 em 24/04/2013 20:50

Estou torcendo para que você seja a representante do Rioeduca da 11ª CRE, pelo 
seu entusiasmo e competência.
Postado por 
Eliane
 em 20/05/2013 20:48
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 30/04/2013
<TÍTULO>
xxxxxx

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 16/04/2013
<TÍTULO>
Informativo Multirio - 16 de Abril
Dramas cotidianos na literatura e no cinema
Cidade de Leitores
 traz como entrevistado o jornalista e escritor Marcelo Moutinho para discutir o
olhar literário sobre as dores e as tristezas de pessoas comuns. Como cenário 
dessas histórias, o sub
rbio do Rio de Janeiro. O programa aborda, ainda, o documentário 
Um dia qualquer
, de Izabel Jaguaribe em parceria com Zuenir Ventura. A produção mostra um dia 
de trabalho de um motorista deônibus, um office-boy, uma dançarina, uma 
empregada doméstica e um vendedor de abacaxis, e como essas pessoas aproveitam o
que podem da vida. O programa vai ao ar na quinta-feira (18),às 13h20, na
BandRio
 e no 
canal 14 da NET
, eàs 16h e 20h, na
Web TV
.
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Campanha do Dia do Livro Infantil
A MultiRio exibe nos intervalos de sua programação a campanha em homenagem ao 
Dia Nacional do Livro Infantil, comemorado nesta quinta-feira (18). Títulos 
clássicos da literatura infantil, como
Menino Maluquinho
, de Ziraldo;
Pluft, O Fantasminha
, de Maria Clara Machado; e
História das Invenções
, de Monteiro Lobato, são citados ao longo da peça, que busca despertar a 
curiosidade sobre essas obras e incentivar a leitura. A campanhaé veiculada no 
canal 14 da NET
, na
BandRio
, na
Web TV
 e no
[VÍDEO]
canal da MultiRio no YouTube
.
A MultiRio não tem um perfil oficial no Facebook. Informações sobre a Empresa 
você encontra no
Portal MultiRio
 e na nossa página no Twitter. Se você já faz parte desta rede social, seja um 
seguidor:
www.twitter.com/multirio
.

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Excelente dica! Parabéns pelas informações do portal da MultioRio que são sempre
de grande relevância para a Educação.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 22/04/2013 15:16
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 24/05/2013
<TÍTULO>
Senhoras e Senhores, o Circo Chegou!

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, projetos.

A Creche Municipal Jeciá de Freitas Ferreira desenvolveu o 
Projeto Circo
, com objetivo de que seus alunos conhecessem o universo circense, trazendo para
a sala de aula um ambiente colorido e mágico, onde os pequenos e seus educadores
puderam desenvolver a imaginação.

O mundo do Circo é um mundo mágico, onde a arte e a alegria estão presentes no 
dia a dia de quem vive esse mundo
. Com essa afirmativa, a 
Creche Municipal 05.14.602 Jeciá de Freitas Ferreira
 transformou suas salas de aula num ambiente colorido e de magia, onde a criança
pode, junto com o educador, desenvolver a imaginação e experiências comuns, por 
vezes pouco exploradas. Por isso, a Creche desenvolveu o 
Projeto Circo
 com o objetivo principal conhecer o universo circense.

Atividades do Projeto Circo

M
sicas e caixa surpresa com o tema 
A foca
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, de Vinicius de Moraes; pinturas no papel e no rosto; fantoches; confecção de 
máscaras; trabalhar expressões fisionômicas utilizando do espelho; apresentação 
de profissionais do circo/teatro com as crianças, brincando com fantasias, se 
olhando no espelho, essas são algumas atividades desenvolvidas no projeto.

[FOTO]

O desenvolvimento e o resultado deste projeto é relatado pela diretora, 
professora Luciane Maria Rosa.

Trabalhar o 
Projeto Circo
 foi simplesmente mágico. Nas duas semanas de desenvolvimento, trabalhamos com 
as crianças atividades que lhes proporcionaram desenvolver as habilidades 
artísticas, de coordenação, de socialização, interação, participação e 
raciocínio. Tivemos pintura, colagem, m
sica, atividades ao ar livre, brincadeira livre, contação de histórias, 
fantasias e muita imaginação. Cada professora ficou responsável em desenvolver 
suas atividades com sua turma na sala de aula. Trabalhamos também as cores, 
formas geométricas, animais do circo.

Segundo a professora Karla Bomfim, do berçário II, 
depois das crianças assistirem ao DVD 
Xuxa Circo
 e brincarem com o livro 
Sons divertidos no Circo
, elas se encantaram com a magia circense e os espetáculos que o circo nos 
proporciona. Dessa forma, resolveram brincar de circo. Descobriram experimentar 
que as fantasias dão asas à nossa imaginação e, através delas, podemos nos 
transformar em personagens, como os do circo e cair na brincadeira. É claro que 
o palhaço não podia ficar de fora
.

Experimentar um pouquinho de mágica, por que não? Ela nos intriga e nos fascina,
além de nos deixar curiosos. E a caixa de surpresa... O que será que tem dentro?
Onde está o brinquedo que estava aqui?
, indaga a professora Karla Bonfim.

[FOTO]

E conclui, 
ao final da brincadeira, as crianças demonstraram alegria, o fascínio e as 
emoções com as descobertas que fizeram com os colegas e consigo mesmas diante do
espelho
.

Escolas e professores, participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e/ou atividades que 
impactaram a aprendizagem de seus alunos.

Clique 
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aqui
 para saber o e-mail do seu representante.

Professora Regina Bizarro _ R

epresentante do Rioeduca na 5
CRE.

Twitter: @rebiza

Facebook: Regina Biza

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

[FOTO]

projetos
(334)

5ªcre
(268)

<COMENTÁRIOS>
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Parabéns a Creche Municipal Jeciá de Freitas Ferreira por desenvolver este 
Projeto que ressalta o valor do Circo, a cultura que o circo possui é imensa e 
deve ser repassada para todos nossos alunos. 
Postado por 
Helena(by troia) GED 10ª
 em 24/05/2013 16:38

Parabéns pelo excelente trabalho desenvolvido com as crianças e os 
educadores,saibam que vocês estão fazendo a diferença na vida cultural dessas 
crianças...Abraços, Ana Paula 5ªCRE GED
Postado por 
ANA PAULA
 em 26/05/2013 11:09
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 16/05/2013
<TÍTULO>
O Trabalho das Escolas no Mundo Virtual

<TAGS>
Tags: 
11ª cre, internet, divulgação, conhecimento.

A disponibilidade e fácil uso da tecnologia possibilitou o acesso de todos às 
informações. As redes sociais podem unir alunos, professores e escolas fora do 
ambiente escolar.

Hoje em dia, o mundo, incluindo nossos alunos, está sempre online, o que pode 
manter as pessoas em contato o tempo todo. Para aproveitar essa conjuntura, as 
escolas criaram blogs e grupos no Facebook, onde divulgam calendários, 
atividades, trabalhos que podem ser feitos com o auxílio da internet e 
informações que podem ajudar os alunos a estudar e, também, a ter uma maior 
cultura geral. É o caso de escolas como a E. M. Belmiro Medeiros e a E. M. 
Rodrigo Otávio (ambas da 11
 CRE). As duas escolas mantêm blogs muito interessantes.

A E. M. Belmiro Medeiros mantém um blog sobre sua Sala de Leitura (
http://saladeleiturabelmiromedeiros.blogspot.com.br/
), onde dá dicas de livros, explica termos literários, fala sobre projetos da 
escola e há um espaço para os professores da escola falarem para os alunos. 

[FOTO]
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Página inicial do blog 
Sala de Leitura

No blog, há uma postagem muito interessante sobre a verdade dos contos de fada, 
onde conta as versões originais das nossas histórias preferidas.

A E. M. Rodrigo Otávio mantém um blog sobre a escola de modo geral (
http://emrodrigootavio.blogspot.com.br/
). Nesse blog está retratado o dia a dia da escola, mostrando para todos o que 
acontece com cada turma: 
Os projetos dos professores, os eventos da escola, projetos futuros, como o Café
Literário (evento sobre poesia), que escolherá os 5 poemas que serão enviados 
para participar do projeto Poesia na Escola, da SME.

[FOTO]

Quem ainda não conhece o trabalho virtual dessas escolas, precisa conhecer. 
Trata-se de 
um conte
do extremamente interessante e inspirador para aplicar alguma das ideias em sua 
escola ou comunidade.

Renata Araujo de Souza, 
lotada na E. M. Rodrigo Otávio, 
é candidata à representante Rioeduca. Ela é da 11
 CRE.

[FOTO]
tweet
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11ª cre
(25)

divulgação
(1)

internet
(1)

conhecimento
(1)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a E. M. Belmiro Medeiros e a E. M. Rodrigo Otávio, vi o Blog de vocês e
aprovei! Não existe mais a separação do mundo real e virtual, um está ligado ao 
outro de fato!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 20/04/2013 08:31

Adoro o blog da Sala de Leitura da Belmiro. Nesse caso, não 
sou suspeita
 por ter estudado lá do C.A. à antiga 8ª série: o blog é fantástico! E quanto ao
blog da Rodrigo... bem, deste deixarei que falem, pois sou suspeita mesmo! Eu e 
a profª Izabel fazemos as postagens do blog com muito carinho e bastante 
critério, tentando colocá-lo como instrumento de informação à disposição da 
comunidade escolar. Visitem!
Postado por 
Karla Antunes
 em 23/04/2013 22:51
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 14/05/2013
<TÍTULO>
Eu Quero, Eu Posso, Eu Consigo!

<TAGS>
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Tags: 
11ª cre.

Alunos com distorção entre a idade e o ano escolar são enquadrados pela 
SME em turmas de Projeto de

Aceleração, para que ocorra um ajuste e esses alunos não percam a vontade de 
continuar os estudos,

Nesse

sentido, a Escola Municipal Gurgel do Amaral abre as suas portas para mostrar um
pouco desse trabalho

que motiva os alunos buscando o sucesso escolar e fazendo com que voltem a 
acreditar no seu potencial.

[FOTO]

A turma de Aceleração 2, n
mero 8701, da professora Else, tem trabalhado bastante em equipes, com a
experiência de lideranças e desenvolvendo a autonomia. A professora relata que o
trabalho com a turma
é bastante diversificado. Ela utiliza vídeos, m
sicas, leituras diversas e várias imagens do cotidiano; com isso é
possível construir e reconstruir os diversos conte
dos necessários para a conclusão escolar.

Além desse trabalho diversificado, a professora criou um grupo da turma no 
Facebook, cujo título é: 
Eu
quero, eu posso e eu consigo
, já que nesse projeto é importante que o grupo esteja em intenso contato,
para que a motivação fique sempre bastante elevada. Abaixo, temos a foto da 
turma com a sua professora.

No dia da visita, a turma trabalhou conte
dos de Língua Portuguesa com a leitura de três textos que

tratavam de assuntos iguais, mas com formatos diferenciados, sendo uma poesia, 
uma história em

quadrinhos e uma piada. Após a leitura dos textos que traziam como abordagem uma
idosa que tinha a

intenção de atravessar a rua, foi visto o Curta Metragem 
A Ilha
, que aborda o assunto da travessia de

uma rua. A turma pode refletir e comparar as diversas leituras.
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[FOTO]

O Texto 1 
 com o trabalho de compreensão de um poema e leitura feita em voz alta pelos 
alunos:

[FOTO]

O texto 2 
 com a compreensão de uma história em quadrinhos e interpretação dos personagens
pelos
alunos.

[FOTO]

O texto 3 
 Com o entendimento de uma piada e leitura feita em voz alta pelos alunos.

[FOTO]

Após o trabalho com os textos, o vídeo assistido foi 
A Ilha
, que existe na Sala de Leitura da escola, mas
também pode ser acessado no seguinte link:
[VÍDEO]
http://www.youtube.com/watch?v=oQjX19ZPbDY

Com a leitura dos textos e a observação atenta do vídeo, foi feito um debate, 
com a produção de uma
reflexão da atividade e execução coletiva dos exercícios de interpretação 
propostos pela professora.

Concluindo esse belo dia de trabalho de leituras das cenas cotidianas, 
interpretação de textos e reflexões
sobre a vida, foi possível notar a import
ncia do trabalho de enquadramento dos alunos de uma mesma faixa
etária. Eles passam a se ajudar e a perceber as suas potencialidades, tornando 
real a autonomia e a
crença de que serão capazes de conquistar tudo o que realmente desejarem.

Agradeço a recepção da Escola Gurgel do Amaral, da Professora Else e da turma 
8701, que mostraram que
simples atitudes, carinho e dedicação podem modificar vidas.

Michele Nascimento é candidata à representante Rioeduca. Ela é 
da 11
 CRE.

[FOTO]
tweet

Página 4828



RIOEDUCA 2

11ª cre
(25)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 16/05/2013
<TÍTULO>
O Mundo Visto por Outros Prismas 

O professor Dalton Borba, da E. M. Rodrigo Otávio, criou com os alunos do 6
 ano diferentes formas geométricas e ensinou a olhar o mundo com os olhos da 
matemática.

[FOTO]
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Matemática, essa linguagem tão temida pelos alunos, pode ser uma divertida forma
de 
brincar
 com o mundo tal como conhecemos.

A escola e toda a comunidade sabem da import
ncia do ensino da matéria para a formação de um indivíduo e cada nova 
possibilidade de trabalhar com essa linguagem deve incentivar autonomia aos 
pequenos criativos.

[FOTO]

O ensino da matemática é muito mais que apresentar n
meros e formas, é antes um exercício de percepção, de quantificação de todo um 
universo em transformação. Nesse sentido, usando as formas geométricas, o 
professor, em seu discurso, conduzia seus alunos a exercerem o exercício de 
abstração, imaginando os formatos dos telhados, das pir
mides do Egito, dos paralelepípedos.

[FOTO]

Ao apresentar as imagens, depois os planos e por fim as formas, os alunos foram 
incentivados a desenvolver o pensamento geométrico, entraram em um jogo 
dedutivo. Coube ao professor propor atividades criativas, que permitiu que os 
alunos desenvolvessem habilidades competências para se planejar e se antecipar 
na racionalização 

do seu mundo.

     Eduardo do Nascimento Borba dos Santos é
candidato a representante Rioeduca na 11
 CRE.

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns professor Dalton Borba, da E. M. Rodrigo Otávio que sabe a importância 
do objeto concreto na aprendizagem, com estes objetos os alunos associam mais 
rápido o sentido geométrico das coisas.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 21/04/2013 19:21

Parabéns Dalton  pelo trabalho desenvolvido com nossos aluninhos em nossa 
escola, despertando neles maior  interesse pela matemática.
Postado por 
vera reis
 em 23/04/2013 09:02

rabalhei com o Dalton no ano de 2012. Excelente pessoa, profissional nota 
1000!!! Não é surpresa encontrá-lo aqui, é apenas o reconhecimento de seu 
trabalho.
Parabéns Dalton!
Parabéns Rioeduca!
Postado por 
Lilian Assumpção
 em 23/04/2013 22:29

Sou testemunha do trabalho do professor Dalton com algumas turmas do sexto ano. 
Eles adoram! É a Matemática sendo (re)vista com 
outros olhos
!
Postado por 
Karla Antunes
 em 23/04/2013 22:44

São trabalhos assim que estimulam gostar mais de matemática. Parabéns professor 
Dalton.
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Postado por 
Renata Assunção
 em 24/04/2013 21:34

Esse é meu prof! Valeu tiooo
Postado por 
Daniel Ferreira
 em 24/04/2013 21:36

Muito bom, parabéns!
Postado por 
Reginaldo
 em 26/04/2013 13:51

Gosto muito desse tipo de atividade, faz com que os guris fiquem mais ligados!
Postado por 
Ricardo Amaral Dantas
 em 01/05/2013 22:10

Parabéns pelo seu trabalho!
Postado por 
Alice Arantes
 em 01/06/2013 07:47
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 24/04/2013
<TÍTULO>
IHA - Curso Básico para Utilização do Programa Boardmaker 

<TAGS>
Tags: 
iha, capacitação.

Ação: 
Curso Básico para Utilização do Programa Boardmaker
.

Período: Maio a setembro de 2013.

Realização: E/SUBE/CED/INSTITUTO MUNICIPAL HELENA ANTIPOFF.

Objetivos do curso:

Apresentar, discutir e planejar estratégias para utilização do programa 
Boardmaker 
como ferramenta de acesso ao computador;
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Apresentar os dispositivos de acionamento disponíveis e estratégias de uso junto
aos alunos com deficiência e transtorno global do desenvolvimento;

Utilizar as ferramentas disponíveis no programa para construção de pranchas de 
comunicação social e pedagógicas (pranchas para impressão e pranchas din
micas);

Produzir atividades pedagógicas a partir do uso do programa.

P
blico-alvo: 
Professores do Atendimento Educacional Especializado que possuem o programa 
Boardmaker
.

Carga Horária: 
24 horas distribuídas em seis aulas com quatro horas de duração.

Vagas: 
25 vagas no período da manhã (8h às 12h).

Local: 
Instituto Municipal Helena Antipoff 
 Rua Mata Machado, n
 15 - Maracanã.

Período de Realização: maio a setembro de 2013.

[FOTO]

1. As inscrições serão 
on-line 
no formulário abaixo.

2. A inscrição não garante a matrícula no curso. O professor fará a inscrição e 
deverá aguardar a confirmação. Será respeitada a ordem de inscrição.

3. O professor do AEE deverá realizar o curso como 
5
 dia
, no seu horário de trabalho.

4. Serão certificados os professores que obtiverem 75% de frequência.
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5. Só aceitaremos inscrições de professores que atuam em Salas de Recursos 
Multifuncionais e que já possuem o programa 
Boardmaker
.

E-mail responsável: smeiha@rioeduca.net.

     Telefones: 2234-8709/ 2234-7962.

E-mail e telefone da Oficina Vivencial, que estará na rotina do curso:

     ofvivencialiha@rioeduca.net, 2204-2150
.

[FOTO]
tweet

capacitação
(52)
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iha
(2)

<COMENTÁRIOS>

Professores do Atendimento Educacional Especializado devem fazer este curso 
básico, informação aliada a atualização.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 28/04/2013 19:08
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 24/04/2013
<TÍTULO>
Como Iluminar a Vida de um Aluno?

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.

No calendário oficial da Prefeitura do Rio de Janeiro, o dia 17 de abril foi 
reservado para o primeiro Centro de Estudos do ano. Na E. M. Henrique de 
Magalhães, este momento foi importante para a reflexão da prática de cada um e, 
principalmente, para vislumbrar o futuro que a escola deseja para seus alunos. O
resultado final deste dia de reflexões, estudos e debates você confere aqui no 
Rioeduca.

Mas renova-se a esperança

     Nova aurora, cada dia

     E há que se cuidar do broto

     Pra que a vida nos dê

     Flor e o fruto (...)

 Coração de Estudante - Milton Nascimento

[FOTO]

No dia 17 de abril aconteceu o primeiro Centro de Estudos nas escolas da 
Prefeitura do Rio de Janeiro. E esse momento é de fundamental import
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ncia para a prática docente.

Na Escola Municipal Henrique de Magalhães o C.E. foi dedicado a refletir e 
traçar diretrizes para os próximos bimestres.

Diante dos desafios que a escola encontra diariamente, o espaço reservado para o
diálogo e busca de soluções deve contar com a participação de todos. Assim 
sendo, direção, coordenação pedagógica e professores devem aproveitar ao máximo 
a oportunidade do Centro de Estudos.

[FOTO]

Na E. M. Henrique de Magalhães, o encontro teve início com a leitura da mensagem

A Estrela Verde
. 
A mensagem fala sobre a esperança como algo que é próprio da natureza humana, 
portanto é natural que os professores tenham esperança de dias cada vez melhores
no ambiente escolar. A estrela verde, mencionada na mensagem, cumpria seu papel 
de iluminar os corações das pessoas com a esperança. 

Após a leitura deste texto, os professores fizeram uma reflexão sobre quais são 
as ações capazes de ir além da transmissão e mediação do conhecimento. Todos 
passaram a pensar sobre quais são as ações capazes de iluminar a vida dos 
alunos!

Cada professor recebeu uma estrela verde e nela fez o registro de uma prática 
própria que pode tocar o coração de seus alunos. As estrelas agrupadas formaram 
um painel afixado próximo à sala dos professores.

[FOTO]

Para tornar este momento ainda mais especial, as professoras Ana Elizabeth e 
Wanda L
cia cantaram a m
sica 
Coração de Estudante
, de Milton Nascimento.

Muito mais do que promover reflexão e troca de experiências, este Centro de 
Estudos orientou a escola para a elaboração de seu Projeto que estará sendo 
desenvolvido nos próximos bimestres.

O que já se sabe é que o afeto, a gentileza e o compromisso com o bem-estar 
coletivo estarão presentes em todas as ações.

[FOTO]

O Rioeduca parabeniza toda a equipe da E.M. Henrique de Magalhães e deseja que 
suas ações sejam de muito sucesso!

O portal deseja divulgar em breve o desdobramento do projeto elaborado pela 
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unidade escolar!

Entre em contato com o representante da sua CRE para comparrtilhar neste Portal 
as ações da sua Unidade Escolar.
Foto:
http://bibliotecaets.blogspot.com.br/2009

[FOTO]
tweet

8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

Nota 10, como sempre!!!!!!!!!!
Continuamos na luta!
Se precisar sabe onde me encontrar... Se não precisar... Só pra trocar 
figurinhas também sabe onde me encontrar!
Beijinhos!
Vanuzia
Postado por 
Vanuzia
 em 24/04/2013 17:00
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Essa escola está dando seus ma grande primeiros passos para uma grande mudança! 
Parabéns!
Postado por 
Nilza
 em 26/04/2013 11:22

Esta escola merece um olhar especial!!! Tenho certeza que a equipe dará conta do
recado!!! Parabéns pelo trabalho e um grande abraço a todos!!!
Professora Adriana Marianna
Postado por 
Adriana Marianna 
 em 26/04/2013 18:48

Parabéns pelo empenho na formação continuada do professor. Somente um trabalho 
coletivo para transformar, para multiplicar e construir a escola que queremos.
Postado por 
Joelma
 em 28/04/2013 11:16

Parabéns a toda equipe da  E. M. Henrique de Magalhães, sempre voltada a dar um 
salto na qualidade de ensino.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 28/04/2013 19:24
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 01/05/2013
<TÍTULO>
x.x.x.x.x.x

     APAGUE ESTA LINHA E DIGITE SEU TEXTO

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 24/04/2013
<TÍTULO>
A Importância do Desenho para o Desenvolvimento Infantil

<TAGS>
Tags: 
protagonismo infantil.

Os desenhos surgem de maneira natural através da imitação e vão se modificando à
medida que as crianças se desenvolvem.

Toda criança desenha, independente do recurso que utilize.

Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo

     E com cinco ou seis retas é fácil fazer 
um castelo.

     Corro o lápis em torno da mão e me dou 
uma luva,

     E se faço chover, com dois riscos tenho 
um guarda-chuva...

(Toquinho)
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[VÍDEO]

Desenhar é uma forma de expressar sentimentos, uma manifestação da maneira como 
a realidade é vista e sentida.

Desde muito cedo, ao disponibilizar para crianças materiais que sejam possíveis 
oferecer rabiscos numa folha de papel, observa-se essa manifestação por parte 
dos pequenos, sem que necessariamente tenham sido ensinados.

Ao perceberem que são capazes de reproduzir traços em determinado local, sentem 
prazer e vão gradativamente explorando essa nova sensação.

É neste período que podemos observar que os mais variados materiais são 
experimentados, podendo ser desde lápis e canetas, até mesmo um batom ou pedaço 
de carvão, isso sem falar, que os experimentos não ficarão limitados ao papel!

[FOTO]

No início, as pequenas obras de artes não demostram significado, são para nós 
adultos linhas, traços, aparentemente simples e rudimentares riscados e recebem 
o nome de 
garatujas
. Nesse momento, mais do que nunca, a criança reproduz, experimenta e cria.

Com o tempo, esses desenhos vão se modificando gradativamente e, então, os 
pequenos procuram reproduzir sua vivência, aumentando a riqueza de detalhes num 
desenho.

O desenho desempenha um importante papel no desenvolvimento e na aquisição da 
língua pela criança, estimulando a criatividade, a coordenação motora, 
incentivando a experimentação de diversos materiais para produção artística
e
desenvolvendo a noção de percepção artística-visual. 

Incentive-o a produzir, dê asas a sua imaginação e colabore com a formação de um

pequeno-artista
!

Taís Ferraz Duarte é Professora da Rede Municipal

     e colaboradora do Portal Rioeduca

     E-mail: 
taisduarte@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 24/04/2013
<TÍTULO>
Integrar-se

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, protagonismojuvenil, blogsdeescolas.

Estar no mundo é interagir com as diferentes realidades que nos cercam. É estar 
antenado com os assuntos que mobilizam a sociedade. Futebol e novelas são os 
mais comentados em nosso país. As classes especiais da E. M. Pareto uniram 
inclusão, conhecimento, futebol e novelas. Confiram!

Em nosso país, as novelas são acompanhadas de perto por pessoas de diferentes 
níveis sociais. Os 
ltimos capítulos são vistos por milhões. As cenas mais interessantes são 
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comentadas em todas as rodas de conversas. O que é sucesso nas novelas é, 
automaticamente, sucesso nas ruas.

As classes especiais das professoras Beatriz, Felisbela e Rejane da E.M. Pareto 
exploraram o tema. As canções 
Vida de Empreguete
 e 
Ex My Love
, da novela 
Cheias de Charme
, foram tema das aulas de interpretação de textos e se tornaram duas 
apresentações muito bem-humoradas.

[FOTO]

O futebol é outro tema que mobiliza a sociedade e é discutido em qualquer 
bate-papo. Eles estudaram as competições futebolísticas inciando com o 
Campeonato Carioca e passando ao Campeonato Brasileiro. O Brasileirão, como é 
conhecido este torneio, tomou os murais da turma com alfabetário, reportagens e 
produções de texto coletivas.

[FOTO]

O 
Cafezinho na Pareto
 foi uma paródia do programa televisivo que apresenta os melhores momentos da 
rodada. Eles estudaram as características de seu time preferido e as 
apresentaram como um desafio ao espectador juntos com os gols mais bonitos de 
cada time. O projeto 
Futebol, uma Paixão Nacional
 se repete desde 2005, sempre com muito sucesso entre os alunos. O vídeo editado
pelas professoras registra a atividade.

[FOTO]

Também, em vídeo, estão registradas as atividades das turmas ao longo do ano de 
2012. O clímax foi a visita ao Estádio Olímpico João Havelange. O Engenhão, como
é conhecido o estádio, recebeu-os na Tribuna de Honra. Experiência memorável 
para todos os alunos como também foram as outras ações realizadas. As 
aulas-passeio, comemorações festivas e folclóricas e a participação nas 
atividades da escola foram reunidas para se tornarem recordações do trabalho 
realizado ao longo do ano. Confiram até o final e não percam as apresentações 
das canções citadas acima.
[VÍDEO]

Agradeço a prof.
 Simone Cardoso pelo gentil compartilhamento deste trabalho e parabenizo os 
alunos e professores da Classe Especial pela imagens inspiradoras. 

Para saber mais do trabalho da E.M. Pareto, acessem o
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 blog da escola
 e comentem.

Angela Freitas é Professora da Rede Municipal e

representante da 3
 CRE, no Portal Rioeduca.

E-mail: angela.freitas@rioeduca.net

twitter @angeladario

facebook Angela Regina de Freitas

RIOEDUCA/3
CRE

[FOTO]
tweet

blogsdeescolas
(402)

3ªcre
(223)
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protagonismojuvenil
(73)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a equipe lindo trabalho. Adorei a apresentação dos trabalhos 
desenvolvidos. O vídeo nos fez sentir a emoção dos alunos nas atividades. 
Parabéns para os alunos também. bjão
Postado por 
MONICA FONSECA
 em 24/04/2013 07:15

Parabéns para toda a equipe da E M Pareto. É com um orgulho imenso que digo que 
estudei nessa escola e que ela sempre estará no meu coração. Hoje, contando com 
uma equipe comprometida e especial, prof. Marisa acompanha e orienta muito bem 
sua equipe. Que vocês continuem especiais e fazendo a diferença na vida dos 
alunos que passam por aí. 
Postado por 
Tânia Maria Barbosa
 em 24/04/2013 09:44

Parabéns a prof.ª Simone Cardoso pelo trabalho desenvolvido na Unidade Escolar. 
Excelente processo de cidadania e integração.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 25/04/2013 20:54
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 30/04/2013
<TÍTULO>
Alfabetiza Rio

<TAGS>
Tags: 
alfabetização, alfabetizario.

Alfabetiza Rio é uma prova criada pela Secretaria Municipal de Educação do Rio 
de Janeiro que visa avaliar o desempenho em leitura e em matemática de alunos 
que estão concluindo o 1
ano do ensino fundamental
.

A partir de 2009, a secretaria capacitou 3.000 professores, criou o próprio 
livro de alfabetização e passou a fazer provas bimestrais com o objetivo de 
averiguar o desenvolvimento dos alunos nas primeiras séries do ensino 
fundamental.
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A primeira edição da prova Alfabetiza Rio aconteceu nos meses de outubro a 
dezembro de 2010. Hoje, a avaliação mostra que 90,5% dos alunos que concluíram o
primeiro ano do ensino fundamental no ano passado nas escolas municipais 
passaram para o segundo ano com índice de 90,5% de alfabetização em matemática e
90% em leitura.

Clique na imagem e veja a reportagem exibida no RJTV do dia 06/04/2013.

[FOTO]

Durante o ano, mostramos muitos projetos de escolas e professores no 
Portal Rio Educa
 que, comprometidos ao seu trabalho, fazem a diferença na educação de seus 
alunos.

O Alfabetiza Rio mostrou os alfabetizadores com melhores desempenhos que serão 
destacados durante este mês no blog 
A Revolução Acontece
. Não deixem de acompanhar e prestigiar o trabalho destes que fizeram a 
revolução acontecer em 2012.

[FOTO]

Elidia Correia é Professora da Rede Municipal

e colaboradora do Blog Professores do Portal Rioeduca.

E-mail: elidiacorreia@rieduca.net

Twitter:
@ElidiaCorreia

[FOTO]
tweet
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alfabetização
(19)

alfabetizario
(1)

<COMENTÁRIOS>

Esta prova mostra aos professores o nível de conhecimento que o aluno possui 
fazendo com que o professor realize uma estratégia específica para cada aluno ou
grupo individualmente. O professor que realiza a separação de alunos por nível e
se diz realmente preocupada no nível escolar que ele está para garantir uma aula
de qualidade, deveria SEMPRE dar prioridade a esta turma de dificuldade e não a 
deixar de lado...
Postado por 
Helena(by troia)
 em 01/05/2013 11:52
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 25/04/2013
<TÍTULO>
Para Pensar Educação

<TAGS>
Tags: 
4ªcre eventos.

Encontros entre Gestores é um COMPROMISSO em que são organizadas ações básicas 
de algumas unidades escolares da 4
 CRE em parceria com o Bairro Educador. O encontro tem

como finalidade estabelecer o olhar critico sobre a realidade dessas escolas, 
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além de planejar e discutir ações voltadas para elevação da qualidade do ensino 
oferecido naquela região.

Tudo o que a gente puder fazer no sentido de convocar os que vivem em torno da 
escola, e dentro da escola, no sentido de participarem, de tomarem um pouco
o destino da escola na mão, também. Tudo o que a
gente puder fazer nesse sentido é pouco ainda, considerando o trabalho imenso 
que se põe diante de nós
que é o de assumir esse país democraticamente.

Paulo Freire

O CIEP Ministro Gustavo Capanema, o CIEP Elis Regina, a Escola Municipal 
Professor Paulo Freire e o CIEP Hélio Smidt juntamente com a equipe do Projeto 
Bairro Educador Maré reunem-se com frequência para discutir sobre a Educação P
blica de qualidade.

[FOTO]

Auditório do CIEP Ministro Gustavo Capanema.

A expectativa é de que, sendo este instrumento um produto do trabalho coletivo, 
chegue o momento
de tornar realidade a Escola de Todos Nós, a qual desejamos seja uma escola 
viva. Pondo em prática este COMPROMISSO, o grupo está priorizando o processo 
ensino-aprendizado e acreditando que, se o entusiasmo que os animou para a 
elaboração deste instrumento estiver presente na sua implementação, a qualidade 
da Educação
Básica p
blica de toda a Rede dará um expressivo e verdadeiro salto de qualidade nos 
próximos anos.

[FOTO]

Gestores das Unidades Escolares reunidas por uma Educação de Qualidade.

Na quinta-feira, 05 de março, o CIEP Ministro Gustavo Capanema recebeu as 
diretoras e coordenadoras pedagógicas do CIEP Elis Regina, Escola Municipal 
Professor Paulo Freire e CIEP Hélio Smidt, a equipe do Projeto Bairro Educador 
Maré, do Programa Cientistas do Amanhã e do Programa de Criança Petrobrás para 
planejar e estruturar as ações para realização do concurso 
Desafio 5
ano
, do qual participarão turmas de 5
 ano de oito unidades escolares dos Bairros Educadores Maré e Manguinhos.

De acordo com a gestora de n
cleo do BE Maré, Mary Lança, esta atividade trará in
meros benefícios para aos estudantes, envolvendo também toda a comunidade 
escolar, que também participará em vários momentos do 
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Desafio
. 

Fonte

:

http://bairroeducador.blogspot.com.br/2013/03/reuniao-proporciona-troca-de.html

É importante que essa discussão da qualidade da educação aconteça efetivamente 
também no
interior da escola, espaço em que melhor se expressa o processo 
ensino-aprendizado, tendo em vista a materialização de objetivos educativos. Em 
que se pese a amplitude desta discussão, que envolve dimensões 

escolares, no sentido de possibilitar à equipe gestora e a toda a comunidade 
escolar uma reflexão e problematização acerca da qualidade da educação na escola
em que atuam.

Parabéns a todos da equipe do Bairro Educador e das Unidades Escoalres da 4
CRE por
aumentarem a intensidade e a qualidade dos
debates sobre a educação carioca.

Ana Accioly é Professora da Rede Municipal

e Representante Rioeduca da 4
 Coordenadoria Regional de Educação

E-mail: anaaccioly@rioeduca.net

Twitter: @Ana_Accioly

[FOTO]
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4ªcre eventos
(1)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns CIEP Ministro Gustavo Capanema, o CIEP Elis Regina, a Escola Municipal 
Professor Paulo Freire e o CIEP Hélio Smidt juntamente com a equipe do Projeto 
Bairro Educador Maré pelo sucesso alcançado em suas reuniões!Uma equipe de 
sucesso debate, discute e idealiza, fazendo acontecer!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 25/04/2013 20:24
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 26/04/2013
<TÍTULO>
 O Carinho de uma Sala de Aula

<TAGS>
Tags: 
protagonismoinfantil, saladeaula.

Uma sala de aula, principalmente nos anos iniciais, deve conter o que existe de 
mais precioso e inato no desenvolvimento do ser humano: a expressão da 
ludicidade. Nada melhor, portanto, que integrar a ludicidade, o desenvolvimento 
da leitura e os subsídios necessários ao letramento. 

As dificuldades verificadas no processo de alfabetização de muitos alunos nas 
turmas podem ser minimizadas, e até mesmo superadas, mediante a convivência com 
um ambiente adequado.

Espantando a monotonia, esse ambiente deve oferecer, nos aspectos físicos da 
sala de aula, espaços a serem preenchidos por recursos como o alfabeto, o 
contato com seu próprio nome, já por extenso - afinal, o seu nome e sobrenome é 
algo próprio do aluno, sua própria e permanente identidade - e com a imagem da 
assinatura. 

Além das letras, sílabas, palavras e diferentes tipos de textos, de estruturas 
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que propiciem intimidade com os cálculos e a linguagem matemática, com a 
integração social e das ciências, concomitante e interdisciplinarmente. 

[FOTO]

E.M Láis Netto dos Reis, turma de 1
 ano. Foto da professora Maria Delfina Rodrigues.

O objetivo, além de acolher o aluno, é oferecer possibilidades que invistam nas 
propriedades da leitura, na estrutura da palavra e dos textos, na diversidade 
textual e no estímulo aos desafios matemáticos cotidianos a partir de 
experiências dentro de sala. E, também, através de mecanismos simples e 
práticos, tais como, por exemplo, um mercadinho, onde, manuseando os 
produtos
, já se começa concretamente a adquirir, de forma natural, a percepção do 
sistema monetário brasileiro, dentre outras habilidades necessárias ao 
cotidiano.

As sucatas que se transformam em jogos e em brinquedos, tudo o que se constrói 
na sala é através do mínimo de materiais disponíveis, enfatizando-se o 
desenvolvimento autossustentável, a expressão artística, além do senso estético 
e prático do alunado em questão. 

[FOTO]

Materiais simples e sucatas podem compor instrumentos para auxílio didático. Na 
foto, sala de 2
 ano. Sucata para a janelinha do tempo e mercadinho, entre outros.

Deve se elaborar um acervo textual que englobe poesias, histórias sequenciadas e
m
sicas com o objetivo de ressaltar exercícios de mnemônica, em prol do exercício 
da memória e da natureza de brincar e oportunizar a organização do espaço, a 
responsabilidade e estimular o senso estético.

É primoridial o cuidado com esse ambiente construído e cada dia mais enriquecido
com novas informações e muito movimento entre os alunos na realização de 
diversas atividades. A rotina é importante, mas salpicada de ação e novas 
propostas. Assim, observa-se que uma metodologia de ensino pode estar 
relacionada à simples conson
ncia do professor com sua sala de aula que, na realidade, junto aos seus 
pupilos, torna-se uma casa, um castelo, um mundo...

É uma grande recompensa vermos nossos pequenos vasculhando a sala em busca de um
trabalho seu ou dos colegas, de uma nova fonte que o professor elaborou ou 
construiu com ele, ou apenas, como suporte para tirar alguma d
vida.

Enfim, a sala de aula pode e deve tornar-se a extensão de sua metodologia, 
professor. A sala de aula deve ser a expressão do carinho, no qual se firma o 
desenvolvimento, a autoconfiança e a aprendizagem. Com dedicação e compromisso, 
um recurso, por mais simples que seja, pode resultar em diferenças muito 

Página 4850



RIOEDUCA 2
positivas.

Vilma Barbareto

Professora da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro

Colaboradora do Rioeduca.net

E-mail: vilmabarbareto@rioeduca.net

Twitter: @VilmaBarbareto

[FOTO]
tweet

protagonismoinfantil
(1)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns!!!! 
Realmente, o principal ingrediente para que a receita do sucesso aconteça, é o 
carinho. Sua prática é incentivadora para muitos. 

Postado por 
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adriana miranda 
 em 26/04/2013 10:41

Vilma, achei esse texto o máximo, porque você teve um olhar profundo em questões
que normalmente não observamos no dia a dia. Parabéns!
Postado por 
ReginaBizarro
 em 26/04/2013 14:21

Parabéns! Acredito que o ambiente criado coletivamente com os alunos é fator de 
grande importância para o sucesso do processo de ensino aprendizagem.
Postado por 
Carmen Lucia Ferreira
 em 26/04/2013 18:37

Parabéns ao texto. Sintetiza poeticamente o interior de uma sala de aula 
acolhedora, encantadora, prazerosa etc.
Postado por 
ADRIANA
 em 27/04/2013 00:13

Carinho, amor, afeto, dedicação, gostar do que se faz nada supera melhor 
aplicação em nosso trabalho que adjetivos de emoções do bem. Devemos 
compartilhar com doçura tudo que aplicamos no dia a dia da sala de aula. 
Parabéns pela matéria.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 28/04/2013 20:52
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 30/04/2013
<TÍTULO>
Shakespeare Canta e se Encanta com Vinicius de Moraes

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, blogsdeescolas.

No ano do centenário do poeta Vinicius de Moraes, a Escola Municipal Shakespeare
fará um passeio através dos poemas e das canções deste grande autor e 
compositor.

O projeto 
Shakespeare Canta e se Encanta com Vinicius de Moraes
 surgiu pela comemoração do centenário do nascimento de Vinicius de Moraes no 
ano de 2013. A equipe pedagógica planejou para a comunidade escolar um ano de 
sensibilização através das m
sicas e poemas deste grande escritor focando nos temas transversais. A ideia é 
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ao longo deste ano relacionar o tema com o patrono da unidade escolar, William 
Shakespeare que, também, se utilizava da produção escrita para manifestar toda a
sua criatividade e genialidade. 

Como objetivo principal, o projeto pretende desenvolver em cada um as relações 
interpessoais, o amor pela vida, o respeito, a liberdade de criação, a 
musicalidade, as artes, a literatura e suas abrangências.

As professoras Claudia, diretora da unidade escolar, e Vivian, coordenadora 
pedagógica, enviaram ao portal Rioeduca informações sobre o projeto. Elas nos 
contam que para trabalhar este tema tão rico, que é Vinicius de Moraes, o 
projeto didático da escola foi dividido em quatro temas a serem trabalhados nos 
bimestres do ano letivo.

No primeiro bimestre o tema que está sendo trabalhado pela escola tem como 
título 
Eu Sei que Vou te Amar
. Neste período, a
 proposta pedagógica é desenvolver ações que oportunizem aos participantes
 refletir sobre o que amamos ou quem amamos e o que se deve fazer para ser 
amado. Identificar os diferentes tipos de amor, como por exemplo: amor próprio, 
amor fraternal, amor físico e material, amor pelo esporte, amor pelos amigos, 
pela família, pelo ambiente que se vive, amor aos animais e amor pela pátria. 
Trabalhar as relações existentes na escola, na família e
na comunidade.

[FOTO]

Mural confeccionado pela turma 1.101, onde os alunos representaram através de 
desenhos o que amarão por toda a vida.

O tema que será trabalhado no segundo bimestre é 
Embarcando na Arca de Noé
. Através desta obra, que proporciona um vasto trabalho multidisciplinar, e 
também aproveitando o Ano Internacional de Cooperação da Água (UNESCO), a 
proposta da unidade escolar é trabalhar o meio ambiente visando favorecer um 
relacionamento mais responsável e harmonioso entre homem e natureza.

O Brasil e sua Cultura nas Canções de Vinicius de Moraes
 é o tema proposto pela Escola Municipal Shakespeare para o terceiro bimestre de
2013. Neste período, a escola propõe um trabalho com canções tendo como objetivo
proporcionar uma discussão e reflexão sobre a identidade cultural e as várias 
culturas existentes em nosso país nos diferentes contextos sociais, econômicos, 
políticos e históricos.

Para encerrar o ano letivo de 2013, o tema escolhido foi 
Que Seja Infinito Enquanto Dure
. No quarto bimestre o trabalho que será realizado na unidade escolar pretende 
criar, compartilhar e consolidar mentalidades, costumes, atitudes, hábitos e 
comportamentos que respeitem o direito à vida levando os envolvidos a perceberem
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as consequências pessoais e sociais de suas escolhas.

Eu Sei que Vou te Amar

O tema do primeiro bimestre já está sendo trabalhado com bastante entusiasmo e 
compromisso pelos alunos e professores da Escola Municipal Shakespeare. No blog 
da escola estão registrados os momentos do desenvolvimento do projeto.

A professora de Artes Visuais Fernanda Morais iniciou o projeto montando com 
todos os alunos um mosaico. A ideia da atividade era montar imagens sugeridas na
canção de Vinícius de Moraes. Para isto, os alunos usaram retalhos de papéis 
coloridos recortados com tesoura ou rasgados cuidadosamente com as mãos. 
Conforme os alunos rasgavam ou recortavam os seus papéis, colavam em um suporte 
mais resistente.

[FOTO]

Alunos realizando a atividade para a confecção do mural.

[FOTO]

Mural produzido pelos alunos nas aulas de Artes.

Nas aulas de Educação Física, a professora Fabíola, engajada com o planejamento,
optou neste bimestre trabalhar com jogos cooperativos, como um caminho para a 
promoção da boa convivência e do bem-estar comum.

[FOTO]

Atividades nas aulas de Educação Física.

As turmas 1.501, da professora Angela, e 1.302, da professora Ana Paula, após 
ouvirem e interpretarem a letra da m
sica 
 Eu Sei que Vou te Amar
, também declararam o seu amor confeccionando um belo mural com fotos e 
desenhos.

[FOTO]

Mural feito pelas turmas 1.501 e 1.302.

Na Sala de Leitura, a professora Ione Ferreira trabalhou o tema através da 
leitura do livro 
Meu Coração é um Zoológico
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, de Michael Hall.

O livro relata o amor de um menino pelos animais, proporcionando o debate sobre 
o amor e o respeito a esses seres vivos. Após a atividade, foi sugerido aos 
alunos confeccionarem um personagem da história com recortes de coração.

[FOTO]

Atividade realizada na Sala de Leitura.

Visitando o blog da Escola Municipal Shakespeare podemos encontrar mais detalhes
sobre este projeto que está encantando o ano letivo de 2013.

http://escolamunicipalshakespeare1.blogspot.com.br/

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Renata Carvalho 
 Professora da Rede e representante da 2
CRE, no portal Rioeduca

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet
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blogsdeescolas
(402)

2ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns Escola Municipal Shakespeare! O projeto apresentado é muito valioso e 
rico em cultura. 
Postado por 
Helena(by troia)
 em 30/04/2013 18:44

Renata parabéns pelo seu trabalho de divulgação dos trabalhos maravilhosos 
realizados pela rede municipal, no caso específico da 2a. CRE. Acompanho e 
aprendo bastante com as postagens de todas as escolas, de todas as CRE's, que 
desenvolvem nas suas Unidades Escolares ações criativas e enriquecedoras no 
processo ensino-aprendizagem.Parabéns a todos!!!
Postado por 
Vivian
 em 01/05/2013 09:03

Lindo trabalho e inovador! Podemos trocar experiências já que no GEO de Santa 
Teresa estou realizando uma eletiva também sobre este tema!
Postado por 
Tânia Almeida
 em 01/05/2013 10:16

Parabéns equipe Shakespeare!!!! É muito bom ver vocês desenvolvendo um trabalho 
bonito e alegre. Um grande beijo para todos.
Postado por 
Morgana Rezende
 em 02/05/2013 09:59
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 29/04/2013
<TÍTULO>
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Os Deuses do Olimpo Visitam o Rio de Janeiro e Conhecem a 6ª Cre

<TAGS>
Tags: 
6ªcre.

Com o objetivo de promover os valores olímpicos e a cultura dos cinco 
continentes, cerca de 1500 alunos de 103 unidades escolares da 6
 Coordenadoria Regional de Educação desfilaram na praça Granito em Anchieta.

Para promover o espírito olímpico, a 
Prefeitura do Rio de Janeiro 
levará o projeto 
Torcida Olímpica
 para diversos bairros. A primeira edição aconteceu no dia 5 de abril em 
Anchieta, onde alunos das escolas da 6
 CRE, divididos em dez setores, participaram de um desfile olímpico.

Esteve presente 
Eduardo Paes

, Prefeito da cidade do Rio de Janeiro, 
Claudia Costin

, Secretária de Educação do Rio de Janeiro entre outras autoridades. A cada dois
meses, o desfile será realizado com cada uma das onze coordenadorias regionais 
de educação e suas respectivas escolas.

Um sorteio, no dia do desfile, decidiu o continente que cada coordenadoria terá 
a responsabilidade de divulgar e trabalhar com seus alunos dentro do projeto 
Torcida Olímpica; que visa promover o conhecimento da cultura de cada país 
participante das olimpíadas de 2016.

[FOTO]

[FOTO]

Os Deuses do Olimpo Visitam o Rio de Janeiro e Conhecem a 6
 CRE

A 
6
 Coordenadoria Regional de Educação 
recebeu um presente ao ser escolhida para ser a primeira a realizar o desfile 
olímpico. Com muita garra e criatividade, alunos, professores, gestores, 
funcionários, responsáveis e elementos da CRE demonstraram os valores olímpicos 
 excelência, respeito e amizade 
 através de um belo espetáculo.
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Durante toda semana, as escolas, creches, EDIs e CIEPs trabalharam com seus 
alunos várias atividades que tinham por objetivo o conhecimento da história, 
educação, sociedade, valores morais, cultura de paz e proposta de vida do 
universo olímpico. Alunos e professores fizeram uma incrível viagem
pelo movimento olímpico, contando sua história da Grécia Antiga até os tempos 
atuais,
pela sua organização,
pelos símbolos e, principalmente, pela import
ncia que isso tem para a sociedade.

A culmin
ncia de todo esse trabalho foi o desfile que aconteceu na 
Praça Granito

, em 
Anchieta

, onde as escolas da 6
 CRE, ao som da m
sica 
Os Deuses do Olimpo Visitam o Rio de Janeiro

, mostraram toda a mitologia que envolve os jogos olímpicos e a cultura de cada 
país participante.

[VÍDEO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

O setor 1, 
Os Deuses do Olimpo Visitam o Rio de Janeiro
, foi formado pelos Espaços de Desenvolvimento Infantil e Creches, totalizando 
19 unidades escolares e 142 alunos. O pelotão das bandeiras, composto pelos 
alunos do EDI Firmino Costa, iniciou o desfile. Ele foi seguido pelos alunos do 
EDI Ana de Barros C
mara, representando os Deuses do Olimpo e pelas alunas de dança do Clube Escolar
caracterizando as Cárites - deusas do encantamento e da beleza, da natureza, da 
criatividade humana, da fertilidade e da dança.

Os alunos do EDI Augusto César Sandino vieram representando as profissões na ala

Construindo um Mundo Melhor
. Os Anéis Olímpicos, que representam os cinco continentes do mundo engajados 
nas olimpíadas e prontos para uma competição saudável, foram trazidos pelos 
alunos do EDI Pedro Fernandes. Os demais alunos dançaram usando bermuda branca e
blusa da cor de um dos anéis olímpicos.
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O setor 2, 
Zeus e Hera Conhecem o Cristo Redentor

, foi formado por sete escolas do Complexo I. Nesta ala, os alunos estavam 
usando bermuda branca, blusa de malha na cor vermelha e levavam nas mãos 
adereços do Cristo Redentor. Um grupo de meninas do N
cleo de Arte Grande Otelo veio na frente deste setor levando uma réplica deste 
ponto turístico.

No setor 3, 
Poseidon Mergulha nas Águas do Rio de Janeiro

, quinze unidades escolares -
 EDIs e Creches - trouxeram alunos com roupas de banho e acessórios: touca de 
banho, óculos de mergulho, prancha, boia, macarrão, pé de pato, roupão e bola de
vôlei de praia.

No setor 4, formado por 7 escolas do Complexo I, 
Afrodite e Deméter Elogiam as Belezas dos Pontos Turísticos Cariocas

. Os alunos vestiam de bermuda branca e blusa de malha amarela. Além disso, 
seguravam desenhos de pontos turísticos do Rio de Janeiro: Floresta da Tijuca, 
Pão de Aç
car, Arcos da Lapa, Maracanã, Calçadão de Copacabana, Museu de Arte do Rio de 
Janeiro e Jardim Bot
nico.

No meio do desfile, 
Dionísio Festeja o Carnaval

! Este setor foi formado por nove escolas do Complexo III, totalizando 227 
crianças. Os alunos Tuan Matheus (catorze anos) e Joana Falcão (doze anos) da 
Escola Municipal Antenor Nascente vieram vestidos de Mestre-Sala e 
Porta-Bandeira apresentando o carnaval carioca para Dionísio, deus do vinho e do
prazer. Uma parte dos alunos estava fantasiada 
com materiais reciclados. A outra parte veio trazendo placas com o nome das 
quinze escolas de samba mais famosas do Rio de Janeiro.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]
Atena se Encanta com os alunos da 6
 CRE 

no setor 6, formado por dez unidades escolares do Complexo III. Nesta ala, os 
alunos vieram uniformizados e segurando bolas de gás azul. Um 
banner 
em que estava escrito 
6
 CRE, 1
 Lugar no Alfabetiza Rio 2012
 deu um toque todo especial a esta ala.

No setor 7, 
Hermes

 deus do vento e da velocidade - 
Anuncia os Valores Olímpicos

, a ala foi formada por oito escolas do Complexo IV e os 220 alunos mostravam 
placas com valores a serem desenvolvidos pelas pessoas: solidariedade, respeito,
amizade, igualdade, excelência, inspiração, determinação e coragem. Os alunos da
Escola Municipal Thomas Jefferson fizeram uma encenação sobre o respeito no tr
nsito.
Hefesto

 deus grego do fogo 
Acende a Tocha Olímpica

 no setor 8. As unidades escolares do Complexo IV trouxeram alunos com uniforme 
das equipes dos Jogos Estudantis, das Oficinas do Mais Educação e alunos 
cadeirantes.
Ares e Artemis 

 deuses da guerra e da caça 
Celebram a Paz 

no setor 9. Contando com a participação de 160 alunos do Complexo II, o espirito
de harmonia foi demonstrado nos desenhos da pomba da paz
 e no respeito aos torcedores dos times cariocas.

O desfile terminou com 
Apolo

 deus da beleza e da juventude -
Iluminando a União entre os Povos

. O Ciep Oswald de Andrade que faz parte do COB (Comitê Olímpico Brasileiro) 
trouxe 120 alunos representando o legado das olimpíadas. Em seguida, 205 alunos 
seguiram com as bandeiras dos países participantes das olimpíadas.

E para finalizar com grande estilo e com um verdadeiro espírito de união, a ala 
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dos professores e funcionários da 6
 CRE deu um verdadeiro show de alegria, respeito e amizade.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Alunos da 6
 CRE Despertam para os Valores Olímpicos

Com este desfile, a 6
 CRE deseja que o carioca se transforme, cada vez mais,
em um povo que
saiba colocar em prática os valores olímpicos fundamentais para que a nossa 
cidade continue 
Maravilhosa
.

Com 
coragem

, a primeira das qualidades humanas que garante todas as outras, e 
respeito

, independente da raça, credo ou posição social, alcançaremos a 
igualdade

, pois a verdadeira felicidade de um povo só acontecerá na aceitação das 
diferenças.

Que a 
amizade

 de nosso povo seja capaz de reduzir o sofrimento, duplicar as alegrias e 
dividir a dor. Que o carioca saiba criar os caminhos que levam à 
excelência

 das realizações. Que todos sejam capazes de acalentar sonhos e esperanças, 
fazendo da fé
e da
inspiração nas pequenas coisas um grande motivo para ser feliz.

Enfim, que o verdadeiro sucesso cresça do querer, da determinação e da 
persistência em chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e 
vence obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis.
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[FOTO]

Nós somos a se
X
ta
 Cre!

Gostou desta postagem? Não esqueça de deixar um comentário! Ele é muito 
importante para nós!

Professora Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca na 6
 Cre

Facebook: Patricia Fernandes

Twitter: @PatriciaGed

E-mail: 
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

6ªcre
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<COMENTÁRIOS>

Realmente foi um evento lindíssimo e muito gratificante. Ver nossos alunos, 
nossos professores e funcionários totalmente integrados e mostrando o trabalho 
de suas escolas num belíssimo desfile, foi muuito gratificante. Como integrante 
da GED da 6ª CRE, tenho orgulho de ter feito parte desse trabalho. 
Postado por 
Denise Ribeiro
 em 29/04/2013 08:02

Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos! O desfile foi um verdadeiro 
show de criatividade. Parabéns a todos. Somos a 6ª CRE. Selma Gusmão
Postado por 
selma gusmao
 em 29/04/2013 08:19

Foi uma semana de muita preparação.... Todos os alunos da escola aprenderam a 
cantar a música tema do evento... Data show, caixa de som, net tudo para 
proporcionar a compreesão da música e dimensão do evento. No dia a criançada 
estava lá..cada um com uma fantasia, nossa escola representava o carnaval. 
Estava muito bonito. A participação dos Professores de Educação Física, da 
criativa Profª de Sala de Leitura, alem da coordenação pedagógica,direção e 
professores. Foi muito bom. Somos a 6ª CRE.
Postado por 
Mônica Maria O. Rodrigues
 em 29/04/2013 21:56

Parabéns 6ª CRE por desenvolver os valores olímpicos e assim os de vida com este
belo evento!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 29/04/2013 22:39

Um dia realmente maravilhoso... que guardarei para sempre em minhas memórias de 
professora.

Dia esse que mais uma vez agradeci muito ao criador do universo por eu fazer 
parte dessa equipe maravilhosa da 6a CRE.
Postado por 
Christiane Penha
 em 01/05/2013 20:43
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 06/05/2013
<TÍTULO>
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Reunião com Representantes das Unidades Escolares 

No dia 16 de abril de 2013, o Centro de Educação Ambiental (CEAMP), localizado 
no Parque Nacional da Tijuca, promoveu um encontro com representantes das 
Unidades Escolares do entorno do Parque, a fim de viabilizar ações voltadas para
Projetos sobre Educação Ambiental.

[FOTO]

A reunião ocorreu no Centro de Visitantes dentro da Floresta da Tijuca, onde os 
professores Sérgio Ricardo e Teresa Cristina Flambach apresentaram um histórico 
do Parque Nacional da Tijuca, assim como ações realizadas no Centro de Educação 
Ambiental 
 CEAMP.

[FOTO]

As ações realizadas foram as visitas guiadas por trilhas no Parque Nacional da 
Tijuca com alunos da Rede P
blica Municipal de Ensino, Minicurso com temáticas envolvendo a Educação 
Ambiental e Centro de Estudos visando preparar as visitas agendadas com os 
professores. Além de visitas e acompanhamento de projetos que envolvem a 
Educação Ambiental em Unidades Escolares do entorno do Parque.

No Centro de Visitantes, as visitantes puderam apreciar a Sala de Exposição com 
ilustrações sobre a história da Floresta da Tijuca, assim como uma pequena 
exposição da flora e fauna local por meio de fotos, banners e animais 
empalhados.

[FOTO]

[FOTO]

Após as apresentações, todos os representantes das Unidades Escolares realizaram
uma trilha muito curta para apreciarem um pouco da fauna e flora do Parque 
Nacional da Tijuca.

     Os professores durante a reunião 
sinalizaram a import
ncia da apropriação do Parque Nacional da Tijuca pelos alunos das Unidades 
Escolares do entorno, por ser um lugar muito próximo e às vezes desconhecido 
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pela Comunidade Escolar. Toda a riqueza que o Parque apresenta, tanto na fauna 
quanto na flora, deve ser cuidada e zelada por todos.

Representante do Rioeduca na E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos

Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a Centro de Educação Ambiental por divulgar e realizar encontros deste 
porte que auxiliam na Educação sobre o Meio Ambiente.
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Postado por 
Helena(by troia)
 em 12/05/2013 23:20
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 13/05/2013
<TÍTULO>
Lançamento do Projeto Atitude Positiva 2013

No dia 17 de abril de 2013, no N
cleo de Artes Leblon, representantes das Unidades Escolares da 2
 Coordenadoria Regional de Educação foram convidados para participar do 
lançamento do Projeto Atitude Positiva 2013.

O projeto tem por objetivo esclarecer a prevenção sobre a Aids e outras doenças 
sexualmente transmissíveis para alunos da Rede P
blica Municipal, por meio de espetáculos teatrais que visam a promoção da sa
de.

O Projeto Atitude Positiva é uma parceria da Secretaria Municipal de Educação 
com a Glaxo SmithKline (GSK), o Sistema FIRJAN e a Cia Teatro Preventivo.

Este ano o Projeto Atitude Positiva estará realizando ações nas Unidades 
Escolares da 2
 Coordenadoria Regional de Educação que abrange áreas como a Zona Sul e parte da
Zona Norte.

Houve uma breve fala de abertura da Coordenadora da Equipe de Extensividade, 
Denise Palha, Representante da Glaxosmithkline (GSK), Patrice Vianna e do 
Representante do Sistema FIRJAN, xzWagner Ramos.

[FOTO]

Neste dia, como uma ação de sensibilização, todos assistiram à peça 
Homem e Mulher 
 Uma visão ampliada de como viver com Aids
, dramatizada pela atriz e pedagoga Cilene Guimarães. Esta peça busca apresentar
a vivência de uma mulher portadora do HIV, dividindo suas experiências reais.

[FOTO]
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Após a peça, a atriz Cilene Guimarães realiza um pequeno fórum com a plateia 
sobre os métodos contraceptivos e a evolução na medicação contra a Aids. Em 
seguida, por meio de um vídeo, foi realizada uma apresentação das ações que o 
projeto realiza nas Unidades Escolares como as peças 
Menino e Menina
, 
Circo da Vida
 e 
Guerreiro da Luz
.

[FOTO]

Ao final, todos os presentes participaram de um sorteio de blusas do Projeto 
promovido pela parceira Glaxosmithkline. Receberam também uma ficha de inscrição
que deverá ser preenchida pelo Representante da Unidade Escolar interessado na 
participação do projeto e enviada à 2
 Coordenadoria Regional de Educação, Gerência de Educação.

     As Unidades Escolares que aderirem ao 
projeto irão receber, ao longo do ano, as peças de acordo com a faixa etária dos
alunos, além de consultorias para realização de uma atividade que será 
apresentada ao final do ano em um evento de encerramento do Projeto Atitude 
Positiva.

Representante do Rioeduca na E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos

Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todos envolvidos no Projeto Atitude Positiva! Parabéns pela parceria 
firmada entre SME/RJ, GSK, FIRJAN e a Cia de Teatro Preventivo. Foi um dia muito
bacana. Parabéns, Cilene Guimarães, pelo exemplo de vida.
Postado por 
Elena Gurgel Pires
 em 13/05/2013 10:37
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 25/04/2013
<TÍTULO>
Concurso de Redação: Futebol, uma paixão nacional

As escolas poderão enviar suas redações para as Coordenadorias Regionais de 
Educação até dia 17 de junho. Os textos selecionados farão parte da colet
nea 2013 do jornal Folha dirigida.

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

É sensível no mundo contemporâneo a importância da comunicação escrita no dia a 
dia. Não é nenhum segredo que as melhores posições - em todas as profissões - 
são dadas aos melhores comunicadores. Para estar sempre à frente é preciso 
falar, e principalmente escreve bem.Vamos participar!!!!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 05/05/2013 16:08

O importante é participar pois a participação é experiência. Boa Sorte a todos!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 12/05/2013 22:48

Vamos participar de qualquer concurso que incentive a leitura e educação! O 
retorno é conhecimento!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 14/05/2013 19:57
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quarta-feira, 08/05/2013
<TÍTULO>
Aprendizagem Divertida, Motivada pelo Prazer da Descoberta!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, pedevento.

Na Escola Municipal João Daudt de Oliveira, aprender a ler pode ser muito 
divertido!

Passando por diferentes aventuras propostas pelo projeto Pé de Vento, os alunos 
se divertem enquanto aprendem as letras e os n
meros de uma forma interessante e l
dica. O Rioeduca compartilha hoje a experiência de Maria Helena Lima, professora
da turma 1102.

[FOTO]

Alunos da turma 1102 
curiosos com as atividades do Pé de Vento no computador.

Tu me dizes, eu esqueço; Tu me ensinas, eu lembro; Tu me envolves, eu aprendo.

Benjamim Franklin

[FOTO]

O aluno Lucas Cauã, da turma 1102, participa das atividades do Pé de Vento na 
Sala de Leitura.

Ler e escrever não é simplesmente organizar palavras e sim expressar ideias,
conceitos e tornar isso uma forma de linguagem.

Com o 
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa
, cresce o compromisso das escolas da Prefeitura do Rio de Janeiro em oferecer o
melhor para que este processo aconteça de forma eficaz e satisfatória para 
todos.

Aparelhos eletrônicos, jogos e internet são ferramentas que podem colaborar 
muito para o desenvolvimento da aprendizagem da leitura e da escrita.

O 
Projeto Pé de Vento
 faz parte da plataforma colaborativa da Educopédia. O curso é uma iniciativa da
Subsecretaria de Novas Tecnologias da SME e propõe oferecer mais uma ferramenta 
para alfabetização e letramento.

O Pé de Vento é o
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rganizado em aventuras, onde personagens vão descobrindo junto com as crianças o
mundo das letras, dos n
meros e das palavras!

[FOTO]

Walison Carvalho, aluno da turma 1102, fazendo as atividades do Pé Vendo e sendo
observado atentamente pelos colegas da turma.

Na Escola Municipal João Daudt de Oliveira, a professora Maria Helena Lima 
planeja suas aulas inserindo o projeto Pé de Vento.

Semanalmente os alunos assistem às aventuras e fazem as atividades usando o 
netbook ou na Sala de Leitura, onde a professora projeta as imagens para toda a 
turma.

Meus alunos a
doram tudo que possui cor, movimento e tecnologia. O

computador é visto como um jogo, e na verdade funciona como um jogo educacional.

Sabemos que o brincar no computador prende a atenção e desperta o interesse 
sobre qualquer assunto.

Tenho usado o Pé de Vento apenas no computador ou em conjunto com o Caderno de 
Tarefas da Casa da Alfabetização. Um dá suporte ao outro e despertam o interesse
do aluno. As crianças ficam com os olhos parados (...)

O Pé de Vento tem sido
um excelente recurso pedagógico!

Maria Helena Lima, professora da turma 1102 na E.M. João Daudt.

[FOTO]

Maria Helena Lima, professora da turma 1102, da E.M. João Daudt de Oliveira.

O formato das aventuras em sequência do Pé de Vento estimulam a curiosidade, a 
frequência às aulas e a participação dos alunos.

O Pé de Vento foi criado especialmente para fazer parte da 
Educopédia

. É um recurso para os professores e uma maneira divertida de aprender para os 
alunos.

Atualmente, o Pé de Vento está disponível também na versão 
off line
. Basta seguir o passo a passo, baixar e salvar em 
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pen drive
 ou netbook da escola.

O Pé de Vento é um projeto inovador! E agora também na versão Pé de Vento II, 
voltado para o 2
 ano.
<TÍTULO>
Aprendizagem e Envolvimento

A equipe pedagógica da E.M. João Daudt de Oliveira acredita que o envolvimento 
provoca a aprendizagem, portanto, as aulas devem ser planejadas buscando 
envolver os alunos com o que será aprendido.

O projeto que começa a dar seus primeiros passos é o 
João Daudt de Braços com a Cidade
. 
O que se espera é preparar os alunos para viver em nossa cidade, contribuindo 
para que ela seja cada vez mais conhecida como Cidade Maravilhosa!

Se você quer saber mais sobre as ações da E.M. João Daudt de Oliveira, clique 
abaixo e conheça o Blog da escola:

http://escolamunicipaljoaodaudtdeoliveira.blogspot.com.br/

Agradeço a diretora Regina Brum e a professora Maria Helena pela colaboração 
para a postagem.

Sua escola pode ser a próxima a compartilhar as ações aqui, no Rioeduca!

Entre em contato com o representante da sua CRE.

Professora Neilda Silva - Rioeduca 8
 CRE

neildasilva@rioeduca.net

Twitter: @Prof_Neilda

[FOTO]
tweet

Página 4872



RIOEDUCA 2

8ªcre
(193)

pedevento
(1)

<COMENTÁRIOS>

Que maravilha!!! Esses pequenos adoram a tecnologia!!! Parabéns, professora!!! 
Ééééé da oitava!!!
Postado por 
Jô Cruz
 em 08/05/2013 00:41

Tive muito prazer em fazer esta postagem porque vejo na minha casa o quanto meu 
filho gosta de aprender com o Pé de Vento! Parabéns, Maria Helena e parabéns 
Maria Cristina, professora do meu filho, na E.M.Getúlio Vargas.
Postado por 
Neilda
 em 08/05/2013 15:24

Parabéns professora! Vc sempre fazendo a diferença por onde passa. bjs
Postado por 
Mariana
 em 08/05/2013 17:19

Feliz pois pela 4ª vez em 1 ano o Rioeduca me abraça...Agora pela 8ª CRE 
coordenado pela Jô Cruz Brilhantino uma pessoa de muita garra e sucesso! Uma 
direção que compartilha e acredita no nosso trabalho faz a diferença! Parabéns 
Neilda Silva sua postagem está maravilhosa! 
Postado por 
Helena (by troia)
 em 08/05/2013 19:46

Parabéns minha querida, você merece este reconhecimento faz muito tempo. 
Parabéns!
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Postado por 
Isabel Cristina
 em 08/05/2013 21:37

Que maravilha, as crianças já conectadas ao mundo virtual., adoro este tipo de 
incentivo.Parabéns escola.
Postado por 
Renato de Oliveira
 em 09/05/2013 07:45

Meu neto começou a estudar com o Pé de Vento ano passado. Ele achava que estava 
só brincando, como num jogo no computador. Com o tempo foi aprendendo mais e 
hoje está lendo suas primeiras palavrinhas! Ele é um aluno TGD.
Postado por 
Nilza
 em 09/05/2013 08:05

Já trabalhei com a professora Maria Helena,  ela é muito talentosa. Por onde 
passa deixa um pouco do seu excelente trabalho, parabéns!
Postado por 
Ivana pereira barbosa guimarães
 em 09/05/2013 20:06
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 15/05/2013
<TÍTULO>
Prêmio Arte na Escola 2013

<TAGS>
Tags: 
concursocultural, artes, .

Professor, não fique de fora da Edição 2013 

do Prêmio Arte na Escola Cidadã

Identificar, reconhecer, e divulgar projetos exemplares no ensino de Artes em 
escolas p
blicas ou particulares de todo o Brasil. Este é o objetivo do Prêmio Arte na 
Escola Cidadã, que em 2013 chega a sua 14
 edição com uma novidade. Este ano, todos os professores inscritos receberão, 
com exclusividade, uma prancha criada a partir da imagem da obra Sem título, da 
série Sol 2 (Desenhos), de 2001 de Nuno Ramos com uma proposta de utilização em 
sala de aula. 
Saiba mais.

[FOTO]
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Assista ao Vídeo Sobre o Prêmio
[VÍDEO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet

artes
(14)

(11)

<COMENTÁRIOS>

Prêmio Arte na Escola 2013 em sua 14ª edição revolucionando a arte educacional.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 01/05/2013 16:37
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quinta-feira, 16/05/2013
<TÍTULO>
Vamos Fazer a Lição de Casa?

<TAGS>
Tags: 
família.

A lição de casa facilmente pode se tornar um castigo se o aluno não enxergar o 
valor que ela possui. Além de fixar os conceitos apreendidos na sala de aula, a 
lição de casa possui uma grande missão: promover o compromisso e a 
responsabilidade.

É bem inerente à natureza infantil aprender em todas as situações da vida: ao 
sair para um passeio, ao observar uma paisagem, ao brincar na areia da praia e 
mesmo ao fazer compras com os pais. 

Na escola, todas essas vivências serão trabalhadas para que a criança se 
desenvolva. Assim como ela gosta de aprender na vida cotidiana, sentindo a cada 
nova conquista que está crescendo e amadurecendo, pode sentir o mesmo prazer com
a aprendizagem formal na escola.

[FOTO]

Estudar é um hábito que precisa ser desenvolvido desde o início da vida escolar.
E o dever de casa é uma importante ferramenta para esse desenvolvimento.

Quando a escola alia a aprendizagem da vida cotidiana com seus conte
dos curriculares, a criança aprende de maneira mais eficiente. É nesse sentido 
que o dever de casa assume um papel importante. 

Ajudar a criança a fixar os conte
dos que aprendeu na sala de aula é um dos objetivos do dever de casa, mas não é 
o 
nico. Com a atividade cotidiana de leitura, fora da escola, cria-se a 
oportunidade de desenvolver cada vez mais uma atitude reflexiva sobre aquilo que
aprendeu.

Além disso, o dever de casa estimula o hábito da responsabilidade nas crianças, 
pois terão metas a cumprir, tarefas que serão entregues para a professora como 
resultado do seu trabalho.

O dever de casa abre um espaço na rotina doméstica da criança para ela estudar e
dedicar-se ao trabalho da escola. Essa atividade pertence a ela, reflete sua 
aprendizagem e sua relação com o saber.

Veja algumas dicas de como os pais podem auxiliar as crianças a se organizarem 
para o dever de casa:
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Nada de estudar na cama ou deixar a televisão ligada. É essencial que a criança 
tenha um lugar próprio para estudo, que deve ser tranquilo, sem estímulos 
externos. O ambiente deve ser iluminado, bem arejado e silencioso;

É importante ter materiais diversificados de estudo, algumas fontes de pesquisa 
e os objetos apropriados para a confecção das tarefas. Alguns livros, além dos 
que a criança já utiliza na escola, podem servir para complementar a lição, além
do computador que, se bem usado, proporciona aos pequenos descobertas curiosas e
enriquecedoras;

Se o trabalho for bem feito, elogie, mas nunca ofereça presentes ou guloseimas. 
As melhores recompensas são os elogios, o carinho e o reconhecimento do esforço 
da criança.

[FOTO]

O importante é reconhecer o esforço da criança na hora da tarefa e não no 
resultado final. A recompensa deve ser a satisfação em aprender. Ao perceber que
tem o apoio da família para realizar suas atividades, certamente a criança se 
sentirá mais segura e confiante para realizar suas lições e terá mais sucesso em
seu aprendizado. Além de desenvolver seu espírito investigativo, a autonomia e a
satisfação de dever cumprido, muito importante na idade adulta.

Os pais têm uma import
ncia muito grande no sucesso escolar dos filhos e a obrigação de participar 
ativamente do processo de aprendizagem, acompanhamento seu rendimento escolar, 
conversando com professores e oferecendo oportunidades para que as crianças 
possam estudar também em casa.

[FOTO]

Nunca se esqueça de que é uma contribuição infinitamente importante auxiliar e 
mostrar ao seu filho o porquê da tarefa de casa. Assim, além de estar dando 
continuidade ao que o professor propõe em sala, o pequeno estará desenvolvendo a
responsabilidade em sua formação.

Boa lição! Participar da vida escolar do seu filho é seu dever, assim como 
estudar é a responsabilidade dele!

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal 

e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
tweet
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família
(2)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pela matéria! É muito importante que a família e os professores 
entendam a importância da tarefa de casa.
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 16/05/2013 14:02

Os trabalhos fazem as crianças terem mais responsabilidades e incentivam o 
hábito de estudo.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 16/05/2013 20:07

Estimada Professora Maria Delfina:

Leio, agora,   o seu texto-orientação. utilíssimo ao aluno , assim como serve de
orientação  aos pais dos alunos. 
Não há aprendizagem total quando  falta uma componente e, neste  caso,  os 
trabllhos escolares  passsados para  serem executados em casa, são valiosos,  
uma  ferramenta   necessária e complementar ao ensino-apren dizagem. A Escola 
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faz,  mostra, orienta,  cobra tarefas e ainda  propicia  aos pais  do alunado  
importantes diretrizes pedagógicas.   
Postado por 
Cunha e Silva Filho
 em 18/05/2013 00:30
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 23/05/2013
<TÍTULO>
Hoje em dia

<TAGS>
Tags: 
família.

Hoje em dia, muitos pais que não têm muito tempo para passar com os filhos acham
que definir uma rotina de atividades, além das habituais, para suas crianças é 
uma demonstração de afeto e carinho.

Levar e buscar os filhos na escola, matriculá-los em aulas de judô, inglês, m
sica e computação e deixar as crianças irem às festinhas de amigos são 
atividades que muitos adultos sentiam falta na inf
ncia. Assim, acham que ao providenciar isso aos filhos estão sendo pais 
presentes e amorosos. O resultado disso: mães e pais cansados com essa maratona 
que parece não ter fim e crianças que passam mais tempo longe dos pais do que 
com eles.

[FOTO]

A criança quer se sentir amada pelos pais de forma individual, e não como mais 
um membro da família.

E o problema não é só esse. Esses hábitos nem sempre tornam os pais mais 
presentes nas vidas dos filhos. Embora esses cuidados sejam importantes, pode-se
compensar o tempo longe dos filhos com formas mais prazerosas e produtivas de 
fazer as crianças se sentirem amadas. 

Vamos ver algumas dicas para melhorar o relacionamento com seus filhos:

O mais importante não é a quantidade de tempo que os pais passam com as crianças
e sim a qualidade do tempo. Que tal um sorriso e um abraço carinhoso no caminho 
da escola? Ou uma boa conversa, olhos nos olhos, sobre os acontecimentos do dia 
no jantar? 

Outras atividades como cantar e contar histórias antes de ir dormir, brincar com
elas fora de casa mais tempo, conversar sobre qualquer assunto, com tempo, calma
e mostrando real interesse.
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Aproveitar o jantar para traçar planos para o fim de semana juntos, assistir com
elas seus programas favoritos;

Colocar na lancheira, escrivaninha, cama e banheiro mensagens carinhosas e 
cuidar pessoalmente de sua alimentação são algumas demonstrações de afeto que as
crianças guardam na memória durante a vida inteira. 

[FOTO]

Outra dica é tratar cada filho como um indivíduo importante na família. A 
criança quer sentir-se amada pelos pais de forma individual, e não como mais um 
membro da família. Tente arranjar tempo para sair com cada uma das crianças 
individualmente. Sair de vez em quando com um filho de cada vez dá mais 
liberdade para a criança se comunicar, além de aumentar a sensação de segurança 
e autonomia. Nesses momentos, pergunte o que cada filho gosta e o que eles 
gostam de fazer e mostre interesse no programa. 

É importante os pais aproveitarem toda e qualquer ocasião para criar laços com 
seus filhos, isso melhora a maneira como eles veem a si mesmos e o mundo. Criar 
esses momentos com seus filhos não depende apenas de ter tempo: é preciso que 
também se esteja emocionalmente disponível.

[FOTO]

O mais importante para seu filho é o quanto você demonstra que gosta da 
companhia deles e se diverte com eles, não necessariamente o que fazem juntos. 
Não se trata de bancar os pais: trata-se do prazer de ser pai.

Procure transformar esses hábitos em rotina. Esse esforço vale à pena quando 
percebemos que os filhos estão mais sorridentes, amigáveis, próximos de nós e 
felizes.

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal 

e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
tweet
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família
(2)

<COMENTÁRIOS>

A presença da família é a base de uma boa educação. Devemos ter um meio para 
podermos estar por dentro de tudo que ocorro com nossos filhos.
Postado por 
Helena(by troia) GED 10ª
 em 23/05/2013 20:24
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 30/05/2013
<TÍTULO>
Os Parceiros da Escola

<TAGS>
Tags: 
família.

Quando valorizam o papel da educação, dedicando tempo e atenção ao tema, os pais
cultivam nos filhos a noção de que é possível sonhar e batalhar por um futuro 
melhor. Ao participarem de projetos que beneficiam a escola, estão apostando 
numa parceria cujo resultado é uma sólida formação do aluno e do cidadão.

Muitos pais estão descobrindo que a participação na vida escolar dos filhos é 
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muito mais do que acompanhar as notas no boletim. 

A partir das próprias expectativas em relação ao futuro dos filhos, apostando no
potencial das instituições de ensino e na disponibilidade de profissionais 
esclarecidos, eles vêm contribuindo para melhoria da escola. Os professores 
sentem-se prestigiados, os alunos passam a ter orgulho da escola e toda 
comunidade sai ganhando.

[FOTO]

Participar depende antes de tudo do interesse e da disposição dos pais. Embora 
qualquer manifestação possa começar individualmente, é no esforço coletivo que 
as ações se concretizam. Quando a direção da escola se abre a esse envolvimento,
os responsáveis ficam mais à vontade e confiantes para dar sugestões e acabam 
contribuindo na prática com o que melhor sabem fazer.

O processo de participação pode começar pelo Conselho Escola-Comunidade (CEC), 
responsável pela gestão da instituição do ensino. É formado por pais, alunos, 
professores e funcionários. Esse é um direito assegurado pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente e permite que os responsáveis elejam, ampla e 
democraticamente, a diretoria da escola.

O envolvimento deles é sempre uma garantia de continuidade das propostas. E para
que esta parceria funcione, é indispensável que, além dos pais, a direção da 
escola esteja disposta a se abrir para comunidade.

Juntos, a família e a escola são responsáveis pela formação de uma pessoa com 
direito a sonhar com trabalho e emprego, mas principalmente com um lugar 
reconhecido de cidadão.

A família, cumprindo o seu papel de formar o caráter e cultivar noções de 
justiça e valores de respeito ao próximo, contribuirá para que os filhos 
absorvam o que a escola deve oferecer: as ferramentas para equacionar problemas,
fundir e gerar ideias, aplicar conhecimentos. Esse é o ponto de ligação entre 
escola e pais, cujo resultado é a formação integral do cidadão. Como principais 
responsáveis pela educação dos filhos, os responsáveis devem ficar atentos e 
acompanhar a escolarização.

[FOTO]

As reuniões entre pais e mestres servem para que os pais se informem não apenas 
sobre o aproveitamento dos seus filhos, mas também sobre o que está sendo 
ensinado e até como participar e ajudar a resolver eventuais dificuldades que o 
aluno esteja enfrentando.

É fundamental que os responsáveis acreditem que vale a pena investir em 
confiança na escola, pois isso representa a construção do futuro de seus filhos.

[FOTO]
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Por conta disso, já existem experiências que estão dando certo, nas escolas 
municipais, com oficinas de trabalho, grupo de esportes, dança, trabalhos 
ecológicos, rodas de leitura e ações voltadas à comunidade escolar. Essas 
iniciativas re
nem o pessoal da escola, alunos e pais dos alunos, e cada qual se dispõe a 
contribuir.

É possível ver que pais ensinam suas habilidades, como horticultura, marcenaria 
e pintura. E mães que ensinam trabalhos manuais. Juntos, esses pais acabam 
multiplicando ideias e criando necessidades de forma que outras comunidades 
também se organizem e invistam nessa produtiva parceria. 

Veja alguns desses trabalhos :

http://www.rioeduca.net/blogViews.php?bid=14
id=3371

http://www.rioeduca.net/blogViews.php?bid=14
id=3127

http://www.rioeduca.net/blogViews.php?bid=14
id=3328

http://www.rioeduca.net/blogViews.php?bid=14
id=3376

[FOTO]

A parceria, enfim amplia o vínculo de todos com a escola, que passa a ser algo 
do aluno e para o aluno: feito e voltado para ele, para seus pais e para toda a 
sociedade!

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal

e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
tweet
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família
(2)

<COMENTÁRIOS>

É MARAVILHOSO VER O NOSSO TRABALHO PUBLICADO  NO PORTAL RIO EDUCA !!!!!
Postado por 
PATRICIA  MARIA FLORIANO
 em 30/05/2013 15:39

Parceria que sempre deu certo: Família comprometida e escola de qualidade! 
Parabéns!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 30/05/2013 21:33

Tudo de bom essa parceria.

Postado por 
Toninha Borges
 em 02/06/2013 10:09

Excelente esse trabalho de parceria entre pais e a escola. Tudo fica mais fácil 
quando todos ajudam. Gostei da matéria! 
Postado por 
Marcio
 em 05/06/2013 11:18
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quinta-feira, 02/05/2013
<TÍTULO>
Projeto 
Sou Carioca Com Muito Orgulho

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, cidadedeleitores, leitura, saladeleitura, bairroeducador.

A E. M. Casemiro de Abreu, que faz parte da 9
 CRE, desenvolveu ao longo do mês de março o concurso 
Sou Carioca Com Muito Orgulho
, que contou com a participação das turmas do 3
, 4
 e 5
 ano na produção de textos sobre o Rio de Janeiro.

[FOTO]

O Concurso 
Sou Carioca Com Muito Orgulho
, que faz parte do Projeto que leva o mesmo nome, procurou desenvolver uma 
atividade de caráter cultural, direcionada à produção textual sobre o tema 
RIO DE JANEIRO
. 

O concurso foi desenvolvido pelas turmas do 3
, 4
 e 5
 ano e teria como premiação, para as 35 melhores produções, a participação em um
passeio cultural ao Pão de Aç
car, onde foram desenvolvidas atividades para fixação do tema do projeto.

[FOTO]

Os objetivos que a Unidade buscou através desta atividade foram:

Praticar a produção textual e valer-se da linguagem para melhorar a qualidade de
suas relações interpessoais, levando o aluno a ser capaz de expressar seus 
sentimentos, ideias e opiniões;

Desenvolver o hábito de ler boas publicações, livros, revistas, sites etc, 
considerando o tema 
Rio de Janeiro
;
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Valorizar o esforço dos alunos reconhecendo o bom trabalho de todos os 
envolvidos no desenvolvimento do projeto através de uma premiação;

Reconhecer a responsabilidade de todos no processo de preservação da natureza e 
manutenção de valores culturais de nossa cidade;

Estimular à socialização, interação e convivência entre alunos de diferentes 
turmas;

Favorecer a compreensão da competitividade como um veículo de alerta para uma 
melhora de desempenho e que os vencedores percebam na vitória uma chance de 
aprimorar seu aprendizado.

[FOTO]

O concurso de produção de texto com o tema 
Sou Carioca Com Muito Orgulho
 foi divulgado na Unidade durante os meses de fevereiro e início de março com a 
participação de alunos e professores que já vinham previamente trabalhando o 
tema em sala de aula.

A produção do texto foi marcada para os dias 4 e 5 de março e teve sua 
realização durante o horário de aula, sendo estipulado um período de sessenta 
minutos para sua realização. O texto deveria ter no mínimo de quinze linhas e no
máximo de vinte. Cada aluno recebeu uma folha preparada especificamente para o 
projeto onde deveria ser feita a produção textual e um desenho. O desenho 
possuía caráter apenas ilustrativo sobre o assunto e não seria avaliado.

[FOTO]

A correção dos textos foi feita no período de 7 a 12 de março e contou com 
integrantes da comissão de avaliação composta pela professora Ana Maria Caldas 
do Nascimento (GED 9
 CRE) e um professor de Sala de Leitura da própria escola, que avaliaram os 
seguintes itens: clareza e correção; 

Criatividade no desenvolvimento do assunto;

Ideias bem estruturadas e coerentes; 

Conhecimento geral sobre o assunto em pauta; 

Apresentação de uso ortográfico compatível com o grau de instrução.

[FOTO]
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A E. M. Casemiro de Abreu faz parte do grupo de escolas que integra o 
Projeto Bairro Educador
. O projeto foi documentado através de um vídeo feito pela colaboradora Bárbara 
Brandão que registrou os depoimentos de alguns responsáveis dos alunos que 
tiveram suas redações selecionadas. Em seus depoimentos, eles expressaram o 
gosto de verem os filhos se empenhando no concurso para desenvolverem um bom 
texto e também de terem a oportunidade de conhecer a cidade. Eles elogiaram o 
projeto idealizado pela escola como um incentivo à produção de texto e melhora 
na escrita.

Sou Carioca com Muito Orgulho 1
 parte
[VÍDEO]

Sou Carioca com Muito Orgulho 2
 parte
[VÍDEO]

O Projeto Bairro Educador também fez menção do concurso no seu blog, como 
poderemos ver a seguir, clicando na imagem do Blog do Bairro Educador.

[FOTO]

Parabéns a toda equipe da E. M. Casemiro de Abreu pelo belo trabalho 
desenvolvido e ao Bairro Educador pelo apoio as atividades das escolas que 
integram o seu projeto.

Prof
 Márcia Cristina Alves Representante da 9
 CRE

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

bairroeducador
(18)

leitura
(14)

saladeleitura
(10)

cidadedeleitores
(7)

<COMENTÁRIOS>

PARABÉNS E. M. Casemiro de Abreu da 9ª CRE pelo concurso “Sou Carioca Com Muito 
Orgulho”, devemos prestigiar e ensinar o aluno a dar prestígio a nossa cidade!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 02/05/2013 23:39
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 27/05/2013
<TÍTULO>
Lançamento Regional do Projeto Estrada para Cidadania 2013

<TAGS>
Tags: 
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projetos, 1ª cre.

No dia 26 de abril, ocorreu o Lançamento Regional do Programa Estrada para 
Cidadania 2013 em uma Cerimônia no Museu de Arte Contempor
nea. O projeto tem por objetivo a formação de professores de 4
 e 5
 ano em Segurança no Tr
nsito, Cidadania e Educação Ambiental por meio de ações socioeducativas em 
parceria com a CCR-Ponte.

Todos os presentes tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais as 
atribuições da parceira CCR-Ponte por meio de um vídeo institucional.

[FOTO]

Foram apresentados alguns dados referentes ao 
Programa Estrada para Cidadania
 ao longo dos anos de 2011 e 2012. Como o total de alunos que foram atendidos ao
longo de 2011 no município do Rio de Janeiro, cerca de 4 mil alunos e em 2012, o
programa mantém ações no Rio de Janeiro e estende-se ao município de São 
Gonçalo, totalizando cerca de 11 mil alunos contemplados.

Para 2013, são mantidas as ações nas cidades do Rio de Janeiro e de São Gonçalo,
iniciando ações no município de Niterói. Como meta, o Programa Estrada para 
Cidadania 2013 pretende alcançar 18 mil alunos e 600 professores nos três 
municípios.

Na cerimônia foram apresentadas as ações realizadas pelo Programa Estrada para 
Cidadania por meio de vídeo. São elas: Lançamento Nacional no Município de São 
Paulo, Lançamento Regional, três oficinas para os professores e uma oficina em 
braile. No mês de junho, blitz educativa para entrega das cartas produzidas 
pelos alunos no pedágio da Ponte Rio-Niterói e concurso com premiação e evento 
para encerramento.

No município do Rio de Janeiro, o Programa iníciou em 2011 com cerca de 2.500 
alunos atendidos, em 2012, com cerca de 4.500 alunos e, para 2013, a meta é 
manter os 4.500 alunos atendidos.

As novidades do Programa Estrada para Cidadania 2013 será a inclusão do material
em forma digital que está sendo realizada em parceria com o Banco Internacional 
de Desenvolvimento (BID) e a participação na Bienal do Livro no mês de Setembro.

Para o ano de 2013, o Programa Estrada para Cidadania trabalhará as ações 
visando os 4Rs: Reciclar, Reproduzir, Reutilizar e Repensar.

Ao longo da cerimônia, os representantes dos municípios do Rio de Janeiro, São 
Gonçalo e Niterói fizeram um pequeno depoimento sobre a import
ncia do projeto para os municípios.
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[FOTO]

Representando o município do Rio de Janeiro, esteve presente a professora 
Cláudia Reis, que citou um provérbio Africano: 
É necessária toda uma tribo para educar uma 
nica criança
. Embasada nessa citação, foi dita a import
ncia do trabalho desenvolvido por meio do Programa Estrada para Cidadania nas 
Unidades Escolares da 1
 Coordenadoria Regional de Educação.

[FOTO]

No encerramento da cerimônia, todos os presentes tiveram a oportunidade de 
assistir à peça 
Fazer o Bem
, que estará sendo realizada nas Unidades Escolares em 2013 com a Companhia de 
Teatro Vip.

[FOTO]

Representante do Rioeduca na E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos

     Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

1ª cre
(1)

<COMENTÁRIOS>

Projeto Estrada para Cidadania 2013, projeto maravilhoso. Muito bom ver Dayse, 
Claudinha, Selma e Krisna pessoas de muito conhecimento 
Postado por 
Helena(by troia) 10ª CRE GED
 em 27/05/2013 21:22
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 01/05/2013
<TÍTULO>
Capacitação para Professores de Língua Inglesa do Projeto 4º ano NCM

A SME oferecer aos Professores Regentes de Língua Inglesa que atuam em turmas de
4
 ano do Projeto Nenhuma Criança a Menos uma oportunidade de Formação Continuada 
específica para o desenvolvimento do trabalho com essas turmas.
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O evento será realizado pela SME 
 E/SUBE-CED/CT em parceria com a Editora Learning Factory, nos dias 07, 10 e 13 
de maio, de acordo com o cronograma abaixo:

[FOTO]

Os professores deverão participar no dia previsto para sua E/CRE, no turno da 
manhã ou da tarde, de acordo com seu turno de trabalho na escola.

Para confirmar a participação, pede-se que os Professores preencham o FORMULÁRIO
ABAIXO 
até 2 dias antes da data de realização de cada encontro. 

Em caso de d
vidas, entrar em contato pelo email linguainglesa@rioeduca.net ou telefones 
2273.4200 2976.2325. (Renata ou Edwiges).

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 20/05/2013
<TÍTULO>
Inauguração do Museu de Ideias

No dia 19 de abril, a zona oeste recebeu mais um espaço cultural: o Museu de 
Ideias, que está localizado no bairro de Santa Cruz.

[FOTO]

[FOTO]

Este Museu tem uma parceria com a fundação Planetário e a Secretaria Municipal 
de Educação. Neste evento estiveram presentes o presidente do Planetário Sr. 
Celso Cunha, Bruno Mendonça, Gerente de Eventos, Tiago Castro, Fernando Vieira, 
Gilson Vieira, astrônomo, assim como representantes da Equipe de Extensividade 
da Secretaria Municipal de Educação e da 8
, 9
 e 10
 Coordenadoria Regional de Educação com a participação de alguns alunos e 
professores.

O evento foi iniciado com uma apresentação do pelotão da bandeira composto por 
alunos da Rede P
blica Municipal de Ensino ao som do Hino Nacional Brasileiro.

[FOTO]

Logo após a exibição do pelotão da bandeira, a cerimônia de inauguração ocorreu 
um uma breve fala do presidente do Planetário Sr .Celso Cunha, que convidou os 
professores e alunos junto à porta de entrada para cortar a fita de acesso ao 
Museu das Ideias.

No Museu, todos puderam apreciar as exposições Hispano-Americanas 
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Filhos do sol, filhos da Lua
,
 que representam o Céu e o Tempo para os povos nativos das Américas referentes à
cultura e tradições indígenas.

[FOTO]

[FOTO]

Os alunos visitaram a exposição com interesse e curiosidade, assessorados pelos 
representantes do Planetário, professores e equipes da Secretaria Municipal de 
Educação.

[FOTO]

Terminada a visita, os alunos e os convidados foram agraciados com um típico 
lanche indígena com tapioca, milho, amendoim, batata-doce, farofa com carne 
seca, doce de banana, água de coco e sucos naturais.

Todos os visitantes receberam como brinde um brasão Maia.

Representante do Rioeduca na E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos

     Contatos:
 krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

O  Museu de Ideias é maravilhoso. Vale a pena todos visitarem.
Postado por 
Helena(by troia) GED 10ª CRE
 em 23/05/2013 19:44
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 30/04/2013
<TÍTULO>
Informativo Multirio - 30 de Abril

<TAGS>
Tags: 
multirio.
Atividade física nas escolas é o tema de 
Educação em Rede
Em tempos nos quais o sedentarismo é um dos males a ser combatido a favor da sa
de, 
Educação em Rede
 desta quarta-feira (1
) discute a import
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ncia da Educação Física nas escolas. Além do benefício físico, o programa também
mostra que a atividade é primordial para o processo de aprendizado de crianças e
jovens. Para falar sobre o tema, a apresentadora Carla Ramos entrevista o 
professor de Educação Física da UFF Luiz Otávio Neves Mattos, consultor da série

Quem Disse que Estou Só Brincando?
, e Eloísa Ferreira, da equipe de Educação Física da SME. 
Educação em Rede
 vai ao ar na quarta-feira, às 13h20, na 
BandRio
 e no 
canal 14 da NET
.

Cidade de Leitores debate as abordagens sobre a adolescência na literatura 
Na quinta-feira (2), o programa discute como o complexo universo adolescente é 
abordado na literatura. Inseguranças, sonhos e decisões do início na vida adulta
são alguns dos temas recorrentes em obras que põem o adolescente em foco. Quanto
à produção literária, quais as tendências do segmento juvenil no Brasil e no 
mundo? Para debater as questões, Leila Richers entrevista a escritora Ana 
Letícia Leal, doutora em Letras pela PUC-Rio e autora de obras infantojuvenis. O
programa também conta com a participação do cineasta Gustavo Mello, com o 
curta-metragem 
A Distração de Ivan
, que explora a temática com humor e sensibilidade. 
Cidade de Leitores
 é exibido na quinta-feira, às 13h20, na 
BandRio
 e no 
canal 14 da NET
.
A MultiRio não tem um perfil oficial no Facebook. Informações sobre a Empresa 
você encontra no 
Portal MultiRio
 e na nossa página no Twitter. Se você já faz parte desta rede social, seja um 
seguidor:
www.twitter.com/multirio
.

[FOTO]
tweet
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multirio
(3)

<COMENTÁRIOS>

Dicas importantes que a MultiRio sempre divide conosco: professores, alunos e 
leitores curiosos.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 01/05/2013 16:32
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 13/05/2013
<TÍTULO>
Cultura Indígena na Avenida

<TAGS>
Tags: 
1ªcre.

O Espaço de Desenvolvimento InfantiI Avenida dos Desfiles está situada no Setor 
13 da Passarela do Samba, localizada na Avenida Salvador de Sá, Cidade Nova. O 
corpo docente é composto de catorze professores e seis funcionários de apoio. Os
alunos estão compreendidos na faixa etária de quatro e cinco anos.

[FOTO]
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Projeto Índios na 
Escola 
no EDI Avenida dos Desfiles.

Respeito e Cidadania na Educação Infantil

A Unidade Escolar realiza diferentes projetos e atividades com o objetivo de 
cumprir a 
lei 11.645
. Esta lei acrescentou a obrigatoriedade do ensino da cultura e história 
indígena à lei 10.639, de 2003, responsável por inserir a história 
afro-brasileira e africana nos currículos escolares. A intenção desta mudança é 
fazer com que as questões indígenas e afro-brasileiras sejam abordadas em 
disciplinas como Educação Artística, Literatura e História do Brasil.

O EDI (Espaço de Desenvolvimento Infantil) Avenida dos Desfiles acredita que 
esse é o caminho para que mudanças significativas aconteçam na Educação e na 
vida das famílias da comunidade. Infelizmente, ainda vemos episódios de 
violência, promovidos pelo preconceito e racismo. Casos assim ferem a 
constituição brasileira e machucam física e psicologicamente muitas pessoas. 
Deste modo, a equipe de educadores do EDI investe em projetos, incentivando os 
pequenos alunos a terem contato com a história das diferentes culturas que 
formam o povo brasileiro.

[FOTO]

Os Índios contam para as crianças sobre seus hábitos e costumes.

Em março, as turmas vivenciaram atividades nas quais foram abordados temas como 
Família, Diversidade, Identidade, Respeito 
e
 Solidariedade
.
Em abril, as crianças puderam aprender um pouco mais a repeito da vida e dos 
costumes dos índios. Os alunos conheceram sobre a história dos povos indígenas, 
bem como sua influência na vida do povo brasileiro.
Com rodas de conversa e atividades voltadas para o projeto, os pequenos 
entenderam 
que respeitar o próximo é fundamental para construir a cidadania numa sociedade 
pluriétnica e pluricultural.

Em todas as turmas, os educadores contaram histórias e desenvolveram trabalhos 
com o objetivo de que, desde pequeno, cada aluno possa valorizar a pluralidade 
do patrimônio sociocultural brasileiro, assim como aspectos socioculturais de 
outros povos e nações. Nas rodinhas de conversa, as professoras ensinaram o 
quanto é importante que todos se posicionem contra qualquer discriminação 
baseada em diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de etnia
ou outras características individuais e sociais.

Projeto Índios na Escola
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[FOTO]

As crianças 
se encantam com as histórias que os índios contam.

Para finalizar o projeto, foram convidados para participarem do projeto os 
representantes das tribos dos 
Pataxós, Kamayurá, Patxiá e Kawatã Hoxanã
, que participam do 
Projeto Indios na Escola
. As crianças da Creche Ana Maria e do EDI Avenida dos Desfiles II também 
estiveram presentes para ouvir e se encantar com as histórias indígenas.

O projeto foi um sucesso! As crianças aprenderam sobre a import
ncia da diversidade e do respeito para um país mais democrático e feliz.

Conheça mais do 
Projeto Indios na Escola
 clicando na imagem abaixo:

[FOTO]

Clique 
AQUI

 e conheça um pouco mais o trabalho realizado no EDI Avenida dos Desfiles.

Leia mais em:

Os Índios e suas Cultura na CM Fallet

Comemorando o Dia do Índio na CM Zilka Salaberry

Formando Valores através da Cultura Índigena

Cultura Índigena para os Pequenos da CM Espaço Livre da Criança

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o r
epresentante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe. *

Professora Rute Albanita

Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: 
@Rute_Albanita
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COMPARTILHE E COMENTE!

[FOTO]

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns ao EDI Avenida dos Desfiles e à Aldeia Tamoio dos Povos Originários. 
Essa é uma iniciativa de grande significado cultural.
Postado por 
Daniele Rodrigues
 em 13/05/2013 14:08

O Espaço de Desenvolvimento Infantil Avenida dos Desfiles com esta proposta 
maravilhosa leva a cultura indígena as pequenos, e isto é uma maravilha!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 14/05/2013 19:17

Que lindo ver nossos irmãos indígenas em nossas escolas falando diretamente com 
as crianças. Parabéns para a Escola que valoriza sua cultura, seu povo e 
principalmente, os primeiros habitantes desse lindo País. Merecem NOTA 10! Essa 
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escola EU APROVO COM LOUVOR!
Postado por 
Fernanda Sanctus
 em 18/05/2013 20:58
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 07/05/2013
<TÍTULO>
A Indisciplina em Sala de Aula

<TAGS>
Tags: 
indisciplina, professores, saladeaula.

Os professores são assombrados todos os dias com a indisciplina, mas o que é 
indisciplina?

Muitas pessoas quando questionadas sobre indisciplina, remetem-se à conversa ou 
à desatenção dos alunos, mas o conceito é muito maior e envolve diversos atores 
do processo educativo: os pais, os professores, os alunos e a escola.

[FOTO]

Indisciplina é quando a ação do aluno impede a escola de concretizar os 
objetivos de sua existência.
 (Celso Antunes)

A indisciplina é a transgressão de dois tipos de regras:

As morais, que visam o bem comum em qualquer convivência social.

As convencionais, que são criadas em grupo específico e conforme o momento.

O que acontece é que professores deveriam se preocupar somente com as regras 
convencionais, mas o que infelizmente não acontece. Por isso é preciso esforço, 
paciência e principalmente persistência para que haja uma transformação no aluno
e na família para se chegar a escola.

Segundo a Universia Brasil, podemos amenizar essa questão com a utilização de 
algumas dicas.

1- Use sua voz normal e natural, os alunos podem se espelhar no seu tom de voz;
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2 - Tente falar apenas quando houver silêncio. Lute contra a tentação de falar e
chamar atenção. Faça-os perceber sua presença;

3 - Estipule regras (combinados) com o grupo ouvindo o que eles têm a dizer e 
remetendo-se a elas sempre que descumpridas;

4 - Pontue problemas de forma rápida e sábia. Chamar atenção separada do resto 
da turma e com abordagens positivas, pois a reação esperada é uma bronca. Use 
Como posso te ajudar?
, 
Percebo que está com d
vidas
...

[FOTO]

Será que isso mudará?

Impossível ter certeza, mas ainda sem ela fica a convicção de que se a 
comunidade não fizer a sala de aula o seu espelho, ao menos os alunos e os 
mestres desta sala a transformarão em um abrigo sereno...
 Celso Antunes.

Fontes:

http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2012/03/15/917590/4-dicas-disc
iplina-em-sala-aula-novos-professores.html

http://www.youtube.com/watch?v=Gfa3XlA7mUI

Elidia Correia é Professora da Rede Municipal

e colaboradora do Blog Professores do Portal Rioeduca.

E-mail: elidiacorreia@rioeduca.net

Twitter: @ElidiaCorreia

[FOTO]
tweet
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professores
(1)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 06/05/2013
<TÍTULO>
Gente tem Sobrenome

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, educaçãoinfantil, identidade.

A professora Mônica Queiroz, do EDI General Augusto César Sandino, realizou com 
os alunos da Educação Infantil várias atividades para trabalhar o tema 
Identidade durante
 o 
ltimo mês. O trabalho foi realizado a partir do livro 
Rosita Maria Antônia Martins da Silva
, de Ana Terra, e teve por objetivo ajudar a criança a distinguir e a marcar as 
diferenças, sejam elas físicas, emocionais e comportamentais do indivíduo.

Identificar os próprios gostos e preferências, conhecer habilidades e limites, 
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reconhecer-se como um indivíduo 
nico no meio de tantos outros igualmente 
nicos. Esse processo de autoconhecimento, que tem início quando nascemos e só 
termina no final da vida, é influenciado pela cultura, pelas pessoas com as 
quais convivemos e pelo ambiente. A escola, portanto, tem papel fundamental na 
construção da identidade e da autonomia de cada criança.

O primeiro passo para a escola exercer de forma positiva esse papel marcante é 
eliminar a comparação de desempenho.
Afinal, não existe uma pessoa igual a outra! O mais indicado é criar situações 
em que os pequenos descubram suas particularidades e proporcionar-lhes momentos 
de interação com os colegas, respeitando sempre o tempo de cada um.

Lembre-se! Respeito é bom e todo mundo adora! 

[VÍDEO]

Crianças que têm sua identidade bem trabalhada, transformam-se em adultos que 
veem em si uma fonte de confiança e não de ansiedade (
Vídeo Formação da Identidade realizado para a disciplina de filosofia no 
CDB-PVH. M
sica: Green Day, Good Riddance -Time Of Your Life
).

Clique 
AQUI
 e conheça o projeto Identidade: Usando a Educopédia na Educação Infantil da 
Escola Madre Tereza de Calcutá
da 7
 CRE.

Gente tem Sobrenome!

Segundo 
Angel Ganivet

, na obra 
Cartas Finlandesas
, toda relação criadora de paz se inspira na proximidade e na confiança. Chamar 
uma pessoa pelo nome é dizer-lhe que confiamos nela, que lhe queremos bem e a 
respeitamos. Dizer o nome de uma pessoa é, portanto, aceitá-la tal como é, 
reconhecer sua identidade e apoiá-la para que seja ela mesma. É uma atitude e um
princípio básico para viver em paz e com
toler
ncia.

Com o objetivo de trabalhar essa individualidade, através do nome próprio, e as 
relações sociais, através do apelido, a professora 
Mônica Queiroz 

realizou com seus alunos
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 da Educação Infantil várias atividades,
utilizando o livro
Rosita Maria Antônia Martins da Silva

, de Ana Terra.

A professora Mônica Queiroz, Pedagoga e Especialista em Educação com Aplicação 
da Informática, é professora do 
Espaço de Desenvolvimento Infantil General
Augusto César Sandino

 e desenvolve seu trabalho
sempre a partir de um livro de
literatura infantil. Essa postura ajuda a
alcançar uma das metas da
Secretaria Municipal de Educação, a formação de um Rio de Leitores.

[FOTO]

A partir do livro 
Rosita Maria Antônia Martins da Silva
, a professora Mônica Queiroz desenvolveu várias atividades com os alunos da 
turma EI-23. Dentre elas, destaque à construção do
próprio documento de identidade, a identificação da primeira letra do nome, a 
quantificação das letras que
o compõem, a montagem do nome em forma de quebra-cabeça, a pesquisa das origens 
do sobrenome e a escrita do nome de forma espont
nea e orientada.

Para enriquecer ainda mais o trabalho, os alunos ouviram a m
sica 
Gente tem Sobrenome

, de 
Toquinho

. A
m
sica ajudou
 bastante na construção do discernimento de que
todas as coisas têm nome (identidade); mas as pessoas têm nome, sobrenome e, às 
vezes, têm até apelido.

Através destas atividades, a professora Mônica Queiroz deu um pontapé para a 
aprendizagem da língua escrita, pois saber escrever o nome próprio permite que a
criança reflita sobre algumas características dele. O nome é uma palavra muito 
familiar e significativa para as crianças e pode, com a ajuda do professor, 
levá-las a realizar muitas aprendizagens linguísticas motivadoras de leitura e 
de escrita.
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[FOTO]

A turma EI-23 canta a m
sica 
Gente tem Sobrenome
 acompanhando a letra com a aluna Karolane.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

O trabalho desenvolvido teve
grande import
ncia para a construção da identidade desses alunos. A escola apresentou-se a 
eles como um ambiente farto de interações, que acolhe as particularidades de 
cada um, que promove o reconhecimento das diversidades, aceitando-as e 
respeitando-as, ao mesmo tempo em que contribui para a construção da unidade 
coletiva.

Portanto, é com enorme prazer que a equipe do Portal Rioeduca parabeniza esta 
educadora carioca que tanto contribui para uma educação de qualidade. Favorecer 
a estruturação da identidade de uma forma positiva é um dos caminhos para 
alcançar a excelência acadêmica. E você, professora Mônica, está no caminho 
certo! Parabéns!

Terminamos a matéria de hoje com o vídeo 
Gente tem Sobrenome
, na voz do artista Toquinho.
Convido você a
refletir sobre o conhecimento que precisamos ter a nosso respeito e dos outros. 
Até a próxima!

[VÍDEO]

Gostou do trabalho da professora Mônica Queiroz? Aproveite para deixar um 
comentário! Conheça também o blog em que ela relata de forma expressiva e 
prazerosa
o seu trabalho com os alunos da Educação Infantil. É só clicar 
AQUI
!

Professora Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca 6
 Cre
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Twitter: @PatriciaGed

Facebook: 
patricia_pff@yahoo.com.br

E-mail: 
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

6ªcre
(247)

educaçãoinfantil
(100)

identidade
(1)

<COMENTÁRIOS>

Escola linda!!!! Continuem assim desempenhando este trabalhado maraaaaavilhoso 
que vocês fazem...
Luciane
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Postado por 
Luciane Motta
 em 06/05/2013 15:33

Linda postagem!!! Parabéns pelo trabalho professora Mônica!!!
Postado por 
Val
 em 06/05/2013 15:37

Trabalhar com a identidade pessoal é um camimho que abre portas para muitos 
outros... abre espaço para a valorização do outro, o reconhecimento de cada um, 
os vinculos de confiança se ampliam mais, proporciona interação, etc, etc. 
Parabéns a escola pelo trabalho, e a professora Monica Queiroz pelo belo 
trabalho realizado.
 
Postado por 
Christiane Penha
 em 07/05/2013 14:26

Parabéns a professora Mônica Queiroz, do EDI General Augusto César Sandino que 
realizou este belíssimo trabalho com seus alunos!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 12/05/2013 22:33

A qualidade do EDI Sandino é incontestável! O carinho de seus educadores e a 
gestão competente fazem a alegria dos pequenos!
Postado por 
Flávia
 em 16/05/2013 10:44
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 09/05/2013
<TÍTULO>
Fazendo a Diferença (Post transf. blog Professor) 

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, entrevistas, jogos.

No dia 15 de maio, comemoramos o Dia do Gari. Vamos conhecer, hoje, um gari que 
faz diferença na Escola Municipal Suécia. É a nossa maneira de homenagear 
profissionais tão indispensáveis.

Na verdade, o gari Sidney Moreira já é nosso conhecido. E nos foi apresentado 
por seu trabalho com xadrez na E. M. Suécia nas postagens 
O Xeque Mate da Escola Municipal Suécia e Xadrez
 e 
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Educação Física na E. M. Suécia
. E como será que o xadrez entrou na vida dele?

Sidney Moreira
:

 Aprendi a jogar xadrez na adolescência, com um grupo de amigos. Nunca fui 
TOP
, mas sempre me esforcei para aprender mais e mais. Acho que a maior lição que o
xadrez passa é que nunca devemos perder o foco e ter atenção sempre.

Rioeduca/ 3
 CRE
: E como o xadrez pode contribuir para o desempenho do aluno?

Sidney Moreira:

 O xadrez ajuda na concentração, desenvolve o raciocínio lógico e a disciplina, 
além de trabalhar a memória contribuindo para o desenvolvimento intelectual.

Rioeduca/ 3
 CRE
: E como o projeto das oficinas de xadrez nasceu?

Sidney Moreira
:
 Antes desse projeto vitorioso na E. M. Suécia, eu já havia tido uma experiência
inicial na E. M. Alagoas. Por iniciativa da professora Nilza Moita, fizemos um 
minitorneio com a turma dela na época. Quando retornei à E. M. Suécia, conheci a
professora de educação física Ana Cristina.

A professora Ana Cristina nos conta como foi este momento inicial: 
A diretora adjunta da época Daniele Peres sugeriu oficina de xadrez, mas eu não 
tinha conhecimento sobre este jogo, apesar de já ter visto reportagens, ter 
pessoas na família que jogam e achá-lo muito interessante.

     Comecei a estudar, a me dedicar. Quando 
o tio Sidney (sempre vou chamá-lo assim) soube que eu iria dar oficinas de 
xadrez, ficou muito feliz e se prontificou a me ajudar. A partir daí, comecei a 
trabalhar com a iniciação e ele, com a parte de aperfeiçoamento, estratégia.

     Sidney realiza oficinas com os alunos 
com melhor desempenho no xadrez, no contraturno. Nos acompanha nos Jogos 
Estudantis e qualquer torneio realizado na escola ou fora dela
.

Rioeduca/ 3
 CRE:
 E os resultados logo apareceram.
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Sidney Moreira:
As diretoras Luciana Rocha e Daniele Peres abraçaram o projeto. Com o sucesso 
dos torneios internos, em 2011, decidimos inscrever alguns alunos nos Jogos 
estudantis do município na categoria mirim. O resultado foi além das 
expectativas. Ficamos em 1
 lugar na 3
 CRE e em 10 
 lugar no geral!!

     No ano passado, resolvemos inscrever 
também os alunos na categoria pré-mirim e conseguimos o 3
 lugar no geral!!!

[FOTO]

Rioeduca/ 3
 CRE:
 Quais os planos para o futuro do projeto?

Sidney Moreira:
Para este ano, fizemos algumas mudanças no planejamento e estamos confiantes de 
conseguir o 1
 lugar! Quando estou com os alunos, além dos ensinamentos do xadrez, procuro 
passar alguns valores como ética, respeito e, principalmente, humildade.

Rioeduca/ 3
 CRE:
 São valores relevantes em qualquer profissão. Assim como o orgulho ao exercer 
uma profissão tão essencial para a sociedade.

Sidney Moreira:
Penso que o maior orgulho, na profissão de gari, é o fato de poder estar 
contribuindo diretamente com o bem-estar dos moradores do Rio de Janeiro. 
Afinal, a limpeza urbana é um dos principais cartões postais de uma cidade.

     No meu caso em particular, como gari da 
escola, além de cuidar da limpeza da U. E., posso ter um contato mais próximo 
com a educação escolar. Esse foi um dos motivos que me fez optar por fazer 
Licenciatura Plena em Letras (me formei em março/2013).

     Aos que estão iniciando, digo que não 
pode faltar paciência e determinação.

Para finalizar, Sidney nos deixa uma frase do treinador Bernardinho, um de seus 
ídolos. Ela passa aos alunos o valor da persistência e do estudo em suas vidas.
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[FOTO]

Hoje, entrevistamos Sidney Moreira, gari da Escola Municipal Suécia. 
Homenageamos seu trabalho e sua dedicação e estendemos nossa gratidão a todos os
garis que participam da educação carioca em nossas escolas. O vídeo passa em 
revista as equipes que fazem a diferença na limpeza de algumas da escolas da 3
 CRE. Prestigie-os!
[VÍDEO]

Angela Freitas é Professora da Rede Municipal e

representante da 3
 CRE, no Portal Rioeduca.

E-mail: angela.freitas@rioeduca.net

twitter @angeladario

facebook Angela Regina de Freitas

RIOEDUCA/3
CRE

[FOTO]
tweet
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3ªcre
(223)

entrevistas
(28)

jogos
(22)

<COMENTÁRIOS>

Sinto-me feliz ao ver-me sitada por este profissional  que sempre soube 
compreender a responsabilidade pedagógica de sua profissão.
 Além de executar seu trabalho com capricho, encontra tempo para contribuir 
através da Oficina de Xadrez com a formação de nossos alunos.
   Merece destaque a direção da escola cuja sabedoria permite a realização deste
trabalho.Parabéns Sidney! 
Postado por 
Nilza Moita
 em 09/05/2013 13:47

ERRATA: Sinto-me feliz ao ver-me citada por este profissional que sempre soube 
compreender a responsabilidade pedagógica de sua profissão. Além de executar seu
trabalho com capricho, encontra tempo para contribuir através da Oficina de 
Xadrez com a formação de nossos alunos. Merece destaque a direção da escola cuja
sabedoria permite a realização deste trabalho.Parabéns Sidney!
Postado por 
Nilza Moita
 em 09/05/2013 18:53

Gente, um barato !!! Sidney merece mesmo essa homenagem !!! Parabéns também a 
escola Suécia !!! Saudades...
Postado por 
EM Hermenegildo de Barros
 em 09/05/2013 21:18

Parabéns, Sidney!! Com toda certeza você faz a diferença!! Tenho certeza que a 
dedicação e empenho, fazem parte de um protagonismo em pleno desenvolvimento de 
inúmeras potencialidades que temos dentro de nossas escolas. Este é o segredo do
sucesso!!!!
Postado por 
Daniele Peres
 em 09/05/2013 22:20

Fico muito feliz em ver o trabalho dos garis sendo valorizado e tendo esse 
destaque nas postagens do Rioeduca. Uma escola não se faz somente com a direção,
com professores; mas com todos juntos, ou seja, é direção, coordenação, 
professores, todos os funcionários, alunos e a comunidade. 
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Quero aqui dar os parabéns a todos os garis, cujo trabalho vai além da limpeza 
da escola.
Parabéns em especial ao Tio Sidney e aos garis da E.M. Pernambuco!!!
Postado por 
ANA CRISTINA CORRÊA
 em 09/05/2013 23:03

Muito feliz com essa homenagem merecida. Profissionais que nos ajudam sempre que
solicitados independentes da função. Deixam nossa escola com um brilho especial 
pois fazem com amor e carinho por nossas crianças. Obrigada Angela por essa 
homenagem. bjão  
Postado por 
MONICA FONSECA
 em 10/05/2013 07:11

Linda homenagem !!! Senti falta apenas dos nossos queridos garis que fazem a 
diferença na E.M. Delfim moreira !!!
Postado por 
CRISTIANE ZICARELLI
 em 10/05/2013 19:02

Sidney merece destaque,pelo empenho,dedicação e colaboração com nossa escola! 
Parabéns a todos os envolvidos neste projeto e por acreditarem que educar vai 
além dos conteúdos escolares !

Postado por 
Janaina
 em 11/05/2013 07:24

Parabéns a todos os Garis pelo trabalho realizado em todo Município do Rio de 
Janeiro.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 21/05/2013 23:08
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 07/05/2013
<TÍTULO>
E. M. Renato Leite e a Criação do Conselho de Pais

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos, escola de pais.

A E. M. Renato Leite está localizada na Taquara e atende alunos da Educação 
Infantil ao 9ºano do Ensino Fundamental, além de turmas de Educação Especial, 
projetos especiais e PEJA
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. Este ano, a unidade escolar irá desenvolver o projeto “
Viajando nas asas da Música Popular Brasileira nos 100 anos do Poetinha – A 
Renato Leite comemorando o Centenário de Vinicius de Moraes
”. Uma das ações do projeto é a criação do Conselho de Pais.

O Projeto Anual da Escola Municipal Renato Leite perpassa por quatro principais 
eixos em que busca-se mostrar aos alunos como é possível serem amigos, como 
aceitar e respeitar o outro e suas diferenças, como lidar com as adversidades de
sentimentos. 

Numa medida de mediação e interlocução maior entre os corpos docente, discente e
de responsáveis e na busca de possíveis parceiros, a Escola Municipal Renato 
Leite iniciará uma série de medidas a fim de sanar essas dificuldades, em que 
uma delas é a criação do "Conselho de Pais". 

[FOTO]

Diretor Victor Hugo falando sobre a Criação do Conselho de Pais.

O Primeiro Encontro para criação do "Conselho de Pais" da Escola Municipal 
Renato Leite aconteceu no dia 13 de abril e uma nova reunião ocorreu no dia 20 
de abril. Os professores que estiveram presentes vieram à Escola de forma 
voluntária e os encontros contaram com a presença de 130 pais nas duas datas.

 Foram entregues as revistas "Escola e Familia", enviadas pela SME para os pais.

O objetivo do Conselho é integrar o colégio e a família, buscando o desempenho 
mais eficiente do processo educativo. Procura criar um entendimento 
compartilhado sobre a representatividade e o que se considera importante 
propagar como premissas da escola e sua energia fraterna junto à classe. Dessa 
forma, funciona como elo entre as famílias da turma, o professor e Pais, atuando
naquilo em que se sente contribuinte, com compromisso e de acordo com os valores
da instituição que definem o papel de cada esfera.

[FOTO]

Apresentação de slides feita pelo diretor Victor Hugo com mais informações sobre
funções do Conselho de Pais.

O Conselho de Pais se notabiliza por desenvolver ações que valorizem o aluno, a 
família e escola. Todas as ações vêm sendo construídas e enriquecidas durante a 
realização das reuniões que acontecem mensalmente, do qual participam os 
membros, que são nossos parceiros e colaboradores da escola, consolidando as 
relações família e escola. 

Essa é a certeza de que o trabalho do Conselho de Pais cultiva a afetividade e 
cuida da família com carinho destacando-se por possuir, através de um trabalho 
significativo, um espaço democrático para a participação efetiva dos pais na 
escola e, consequentemente, no exercício da cidadania.

O Conselho de Pais trabalha de forma compartilhada, solidária, cooperativa e 
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harmoniosa. Possibilita um trabalho de articulação com os pais que inspira 
compromisso, tranquilidade, assegurando um trabalho eficaz com alternativas e 
soluções que favorecem um ambiente escolar de colaboração, solidariedade e uma 
aliança entre pais e escola.

[FOTO]

Conferindo o resultado da eleição dos representantes de turma e dos professores 
representantes do PEJA
.

Entre as esferas que constroem e sustentam qualquer escola, cabe ao Conselho de 
Pais trabalhar de forma compartilhada, a fim de possibilitar um trabalho de 
articulação que inspira compromisso, tranquilidade, assegurando alternativas e 
soluções que favoreçam um ambiente escolar de colaboração, solidariedade e uma 
aliança entre pais e escola. 

Atua continuamente na dimensão de comunicação entre as famílias e destas com as 
esferas gestoras, de diferentes maneiras. Por isso, o Conselho terá reuniões 
periódicas com a Direção da Escola, em que serão levadas sugestões, dúvidas ou 
esclarecimentos das famílias para as demais esferas, assim como fazendo o 
retorno delas no fluxo inverso.

Além disso, o próprio Conselho traçará algumas diretrizes de ação, sempre 
baseadas na percepção de necessidades e/ou oportunidades das famílias, ou em 
conjunto com a Equipe de Gestão, Professores e Alunos, que também serão ouvidos 
através de seus representantes de turma. 

Com os alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos da Unidade Escolar, 
este processo iniciou-se, com a escolha do Professor Representante das turmas do
Programa. A Professora Orientadora do PEJA, Marcela de Oliveira e a Professora 
de Apoio a Direção, Ivaneide Lobato, dinamizaram, junto com os alunos, este 
exemplo de representatividade numa importante manifestação do relacionamento da 
coletividade escolar com o meio em que se insere. Assim vemos que na Renato 
Leite realmente é “impossível ser feliz sozinho”.

[FOTO]

Eleição do Professor Representante do PEJA.

CONHECENDO AS ETAPAS DO PROJETO ANUAL

1º Bimestre:
 “Vou te contar, é impossível ser feliz sozinho!” 

Objetivos Principais:
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• Estimular o crescimento do aluno, resgatando valores e o fortalecimento da 
autoestima, a relação interpessoal, o diálogo;

• Cultivar os bons hábitos de convivência e amor dentro da família;

• Incentivar o respeito mútuo a partir de atividades compartilhadas em grupo, 
diminuindo o grau de agressividade no relacionamento entre os alunos;

• Promover um ambiente de aprendizagem constante para o educando, visando suas 
necessidades e seu total desenvolvimento.

2º Bimestre: 
“A música popular brasileira na linha do tempo.”

Objetivos Principais:

• Possibilitar o conhecimento da trajetória da música popular brasileira, 
traçando em linhas gerais as principais manifestações musicais, estilos, 
gêneros, compositores, intérpretes da História da MPB;

• Conhecer a diversidade de estilos musicais;

• Identificar os intérpretes e suas respectivas canções;

• Discutir os aspectos político-históricos que fizeram parte de uma determinada 
época.

3º Bimestre:
  “Conhecendo a Biografia de Vinicius de Moraes.”

Objetivos Principais:

• Criar um espaço de reflexão sobre as características da linguagem escrita e 
promover situações de leitura e escrita de biografias e autobiografias;

• Trabalhar os textos de Vinicius de Moraes como instrumentos a serem utilizados
para desenvolver a formação do leitor/escritor de poesias.

4º Bimestre:
  “Vinicius de Moraes com sua Textualidade, Musicalidade e Encantamento”

Objetivos Principais:

• Entender que poesia e música são obras de arte, uma forma de linguagem;
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• Desenvolver a capacidade de expressão corporal, criatividade e socialização;

• Estimular os alunos a participarem de atividades onde precisam expor seus 
conhecimentos.

[FOTO]

Da esquerda para direita, na frente: Leila Aparecida (sala de leitura), Luciana 
Mostovoy (Português), Viviane Cristino (Ciências), Lídia (Ciências), Jullyana 
(Matemática) e Cristiane Pina (Português). Atras:Diretor Victor Hugo, Consuelo 
(Ag. Educadora), Ivaneide Lobato (Apoio a Direção) e Cláudio (Matemática).

[FOTO]

Diretor Victor Hugo, Viviane Cunha(4o Ano), Alex José (4o. Ano NCM), Ivaneide 
Lobato (apoio a direção) e Consuelo (ag. Educadora) e na frente Jaqueline 
(Realfa e acelera 1a), Leila (sala de leitura) e Ana Lúcia ( 5o. ano) no segundo
dia de reunião

O envolvimento da família no ambiente escolar e social da criança é fundamental 
e é um componente importantíssimo para a aquisição de valores eventualmente 
assumidos. O ambiente escolar tem sem dúvida uma função importante de estar 
instruindo, apresentando soluções, proporcionando meios de aprendizagem e 
reflexão sobre a problemática aqui apresentada.

A criação do Conselho de Pais  é uma das ações do projeto anual e que busca a 
integração necessária entre a escola e a família com o objetivo de buscar e 
promover um ambiente de aprendizagem constante para o educando, visando suas 
necessidades e seu total desenvolvimento.

As informações foram enviadas pelo Diretor Geral Victor Hugo Almeida que assumiu
a direção em janeiro de 2013.

Contato:

[FOTO]
tweet

Página 4917



RIOEDUCA 2

projetos
(334)

7ªcre
(192)

escola de pais
(2)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a Escola Municipal Renato Leite  pelo Projeto “Viajando nas asas da 
Música Popular Brasileira nos 100 anos do Poetinha, excelente realização!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 12/05/2013 22:15

Este Diretor é maravilhoso! Tem ideias novas, realiza, faz transformações por 
onde passa. Parabéns meu querido amigo!
Postado por 
Helena(bytroia)
 em 09/06/2013 11:16
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 07/05/2013
<TÍTULO>
Fazendo Arte na Educação Infantil

<TAGS>
Tags: 
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2ªcre, educaçãoinfntil, edi.

O blog do Espaço de Desenvolvimento Infantil Doutor Marcelo Candia é uma 
novidade no mundo virtual. Uma de suas primeiras publicações é a Semana da Arte 
que aconteceu no ambiente escolar.

Os alunos da Educação Infantil participaram do projeto 
Semana da Arte

, que faz parte do projeto didático anual da escola. Os principais objetivos 
deste trabalho são: a exposição dos trabalhos realizados pelas turmas, a 
valorização da unidade escolar e o envolvimento e aproximação dos responsáveis 
com o processo de ensino e aprendizagem dos pequeninos.

A escolha do tema partiu da observação das professora já que, durante as 
atividades em sala de aula, as crianças comparavam e avaliavam os desenhos, 
elogiando e criticando os desenhos.

Desta forma surgiu a ideia de apresentar aos pequeninos as obras de pintores 
famosos como: Tarsila do Amaral e C
ndido Portinari, grandes pintores brasileiros.

[FOTO]

As professoras apresentaram às turmas a obra 
Abaporu
 de Tarsila do Amaral e pinturas de C
ndido Portinari, provocando uma reflexão em relação aos padrões preestabelecidos
sobre o 
belo
 e o 
certo
 na arte.

[FOTO]

Após a apresentação das obras citadas, as crianças ficaram curiosas para 
conhecer mais profundamente os artistas e suas obras. A partir deste momento, a 
escola trabalhou um pouco da biografia de cada pintor e sua trajetória 
artística.

Os alunos compreenderam que existem diversas formas de arte e que cada indivíduo
expressa-se do seu jeito. Ideia promovida por Tarsila do Amaral na Semana de 
Arte Moderna.

Dando continuidade ao projeto, as crianças fizeram releituras das obras 
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apresentadas, assim como atividades livres utilizando diversas técnicas e 
materiais. Os trabalhos foram realizados tanto individualmente, quanto 
coletivamente.

[FOTO]

[FOTO]

A culmin
ncia do projeto foi uma exposição dos desenhos dos alunos no espaço escolar. Os 
responsáveis foram convidados para o evento e ficaram alegres ao verem o 
trabalho realizado pelos pequeninos da Educação Infantil.

Vários pais se emocionaram ao ver as obras criadas por esses pequenos artistas 
expostas por toda escola. Os responsáveis ficaram satisfeitos com a exposição e 
se animaram em realizar uma produção artística juntamente com seus filhos.

[FOTO]

Agradecimentos à equipe pedagógica por enviar o material para a publicação.

Parabéns ao EDI Doutor Marcelo Candia por realizar atividade que incentivem o 
conhecimento cultural de seus alunos e familiares.

Visite o blog do EDI Doutor Marcelo Candia para conhecer mais sobre o trabalho 
desta unidade escolar.

http://emdrmarcelocandia.blogspot.com.br/

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Renata Carvalho 
 Professora da Rede e representante do Rioeduca, na 2
CRE

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet
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2ªcre
(192)

edi
(36)

educaçãoinfntil
(1)

<COMENTÁRIOS>

Olá, Equipe da Marcelo Candia,
Adorei ver a postagem sobre escola onde já atuei como professora. 
Todos estão de Parabéns!
Abraços,
Eliete Nascimento
Diretora da C. M. Dr. Sérgio Arouca
Postado por 
Eliete Nascimento
 em 07/05/2013 22:53

Parabéns ao EDI Doutor Marcelo Candia pela realização do projeto o despertar da 
arte floresce na infância também. A participação de responsáveis é de extrema 
importância para dar segurança aos alunos, na sua realização de tarefas.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 12/05/2013 22:22
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PARABÉNS, equipe Marcelo Candia!!!!! Lindo trabalho!! Adorei ver a participação 
dos responsáveis. Isso faz a diferença!
Postado por 
Morgana Rezende
 em 13/05/2013 23:29
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 03/05/2013
<TÍTULO>
Informativo Multirio - 03 de maio
Web Rádio homenageia Milton Nascimento
Sua voz de trovador com seu povo se casou. E as ruas do país são seu altar.
 Nãoé só na letra que o cantor brilha, Milton Nascimentoé a estrela em 
Compositores da MPB. O especial vai contar e cantar um pouco de sua vida e obra,
que enriquece a m
sica brasileira, desde seus primeiros sucessos de 1990. De Tom Jobim a Speranza 
Spalding, suas parcerias nacionais e internacionais fizeram sucesso e lhe 
renderam alguns prêmios importantes, além de participações em festivais, como o 
Rock in Rio de 2011. Compositores da MPB com Milton Nascimento vai ao ar neste 
sábado (4),às 12h, na Web Rádio,
www.multirio.rj.gov.br/webradio
.

Conceito
 Ação
trata dos desafios da educação de jovens e adultos
Nesta segunda-feira (6), o tema do programaé a alfabetização na idade adulta e o
estudo continuado de indivíduos dessa faixa etária. Para falar sobre o tema, a 
apresentadora Cristina Amaral recebe a professora
da Faculdade de Educação da UERJ Jane Paiva.
Segundo pesquisa do IBGE de 2011, 96% dos analfabetos no país têm mais de 25 
anos, mas a proposta atual da educação de jovens e adultos (EJA) vai além da 
alfabetização e prevê o estudo continuado.
O perfil do aluno dos programas de EJA e as transformações ideológicas, 
pedagógicas e estruturais dessa modalidade de ensino são outras das questões 
abordadas.
Conceito
 Ação
vai ao ar na segunda-feira,às 13h20, na
BandRio
e no
canal 14 da NET
.
A MultiRio não tem um perfil oficial no Facebook. Informações sobre a Empresa 
você encontra no
Portal MultiRio
 e na nossa página no Twitter. Se você já faz parte desta rede social, seja um 
seguidor:
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www.twitter.com/multirio
.

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 03/05/2013
<TÍTULO>
Metodologia de Projetos Rioeduca

<TAGS>
Tags: 
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troféurioeduca.

Metodologia de Projetos Rioeduca definirá Habilitados a Participarem da Edição 
do Troféu Rioeduca 2013

Na Edição de 2012, a nova metodologia de projetos foi anunciada. Essa 
metodologia norteará a habilitação de inscritos para o Troféu Rioeduca 2013, 
sendo pré-requisitos - na categoria projeto - do regulamento que será lançado 
ainda este mês.

Além das categorias habituais, teremos este ano duas novidades na categoria 
projetos: 

Rio Olímpico e Rio Tecnológico

[FOTO]
tweet

troféurioeduca
(32)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

Página 4924



RIOEDUCA 2

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 06/06/2013
<TÍTULO>
Viva Bem!

<TAGS>
Tags: 
família, meioambiente.

A consciência ambiental não é coisa só de adultos, ao contrário, é cada vez mais
imprescindível desenvolver o respeito das crianças com a natureza. Através de 
pequenas ações que podem se tornar hábitos, vamos garantir que as gerações 
futuras sejam muito melhores para o planeta!

Vamos precisar de todo mundo, um mais um é sempre mais que dois

Trecho da m
sica 
Sal da Terra
, de Beto Guedes.

As crianças não só aprendem palavras e repetições, mas também com ações. Por 
isso é importante ensiná-las a cuidar do meio ambiente através da prática.

[FOTO]

Vendo os adultos separando o lixo, não jogando papel na rua, fechando a 
torneira, apagando a luz, economizando no banho, deixando o carro na garagem são
exemplos reais. Portanto, são esses pequenos gestos que despertam a consciência 
e a curiosidade ambiental.

Além de cultivar bons hábitos, também é fundamental que as crianças vivenciem a 
ecologia de forma l
dica e educativa, na companhia de quem elas gostam. São momentos de troca e 
aprendizado que vão fazer bem para a família inteira. Confira:

Dando exemplo dentro de casa, quanto à economia de energia, água, papel, 
evitando toda forma de desperdício;

Reciclando em casa e deixando as crianças participarem ativamente da remoção de 
detritos e levá-los para seus respectivos recipientes. Se isto for norma em 
casa, para eles se transformará em algo habitual;

Quando forem passear com eles, levar sempre sacos de lixo, e não jogar lixo em 
qualquer lugar;

Se morarem em prédios, condomínios, uma sugestão é realizarem gincanas de 
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limpeza, dando às crianças essa responsabilidade, munindo-as de luvas, sacos de 
lixo e premiação quanto à limpeza. Mas sem fomentar situações materialistas. Na 
verdade, o maior prêmio deverá ser o prazer do ambiente limpo e saudável, ou 
seja, do dever cumprido. Crianças gostam de responsabilidades e desafios;

Verificar se na escola do seu filho são desenvolvidos projetos ambientais e de 
consciência ecológica. Caso não haja esse tipo de ação, sugerir e se engajar no 
projeto;

Convocar as crianças para arrumar o próprio quarto, separando roupas, casacos, 
sapatos e brinquedos para doação. São três lições importantes: que acumular 
coisas não é bom, que podemos ajudar outras pessoas doando os objetos que não 
usamos mais e que assim poupamos a natureza;

Leve-os para um parque, um jardim para apreciarem a paisagem que a natureza 
criou e deixe-os se conectarem com o meio ambiente.

[FOTO]

Quando sair com seus filhos, ensine-os a respeitar o meio ambiente e a natureza 
através de gestos simples que se tornarão significativos: não jogar lixo na rua,
e sim na lixeira; não maltratar os animais, nem plantas. 

Até quem não tem filhos deve refletir em qual mundo será reservado às crianças 
no futuro. Temos que demonstrar a elas, desde cedo, que o mundo que conhecemos 
já sofreu várias mudanças, que muitas outras ainda estão por vir e que algumas 
delas não serão boas. Por isso é importante que elas tenham consciência de que 
uma boa qualidade de vida no futuro do planeta também dependerá de suas 
atitudes. 

[FOTO]

Você é o espelho para o seu filho. É por você que ele vai aprender a jogar lixo 
no lugar certo, ter respeito pelas pessoas, aprender a dividir, tratar com 
carinho um cachorro na rua e até doar brinquedos após o aniversário dele. Ações 
de cidadania que se misturam com solidariedade. Tudo deve fazer parte da rotina 
da família. 

[VÍDEO]

Vídeo: 
On ou Off. De qual lado você está?
.

A consciência ambiental também é uma questão de educação. E você? Que mundo 
pretende deixar para seus filhos? Conte para nós! 

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal
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e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
tweet

meioambiente
(95)

família
(2)

<COMENTÁRIOS>

Adorei o texto!Precisamos  ensinar as crianças a cuidarem  do meio ambiente 
através da prática.E nós pais temos essa obrigação! Abraços
Postado por 
Ana
 em 07/06/2013 13:37

Parabéns pelo texto e trabalho incensante
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sobre a conscientização do  meio ambiente. 
Se todos agissem assim, o mundo seria bem melhor

Postado por 
zizisantos
 em 13/06/2013 00:43
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 20/06/2013
<TÍTULO>
O Exemplo no Desenvolvimento

<TAGS>
Tags: 
família.

A criança costuma imitar os pais em tudo. Não apenas naquilo que fazem, mas 
também na maneira como fazem.

Conscientemente ou não, os pais oferecem o tempo todo um modelo para os filhos. 
As crianças parecem muitas vezes um espelho dos pais, reproduzindo suas atitudes
e seus comportamentos.

[FOTO]

Desde que nasce, a criança aprende com os pais. É um constante aprendizado, que 
se prolonga por toda a vida, embora quanto mais o tempo passe, menos os filhos 
aceitem lições.

As crianças assimilam muito mais com o que observam do que com discursos. Para 
eles, o exemplo vale mais que mil palavras. Se o discurso e o exemplo que o 
adulto dá forem diferentes, isso confundirá a cabecinha infantil. Essas atitudes
são perigosas para seu futuro desenvolvimento. 

Os pais são grandes professores dos filhos. São o seu modelo de conduta e a sua 
referência de comportamento. A criança está aprendendo constantemente com cada 
gesto, cada sorriso, cada palavra, cada ação dos pais.

Por isso, eles devem ter consciência de que não podem exigir do filho um tipo de
comportamento se fazem exatamente o contrário. Não funciona o argumento 
faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço
.

É comum as mães encontrarem a menina se lambuzando com o batom ou tentando 
equilibrar-se sobre um sapato de salto alto. O menino experimenta a camisa do 
pai e ousa caminhar pela casa arrastando-se dentro de um par de tênis gigante.
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[FOTO]

A menina se espelha na mãe. Quer ser igualzinha a ela em tudo. O menino se 
espelha no pai. Tenta copiar tudo o que ele faz. Geralmente quer ser como ele é.
São atitudes naturais das crianças.

Se o pai deixa os jornais espalhados pela casa ou a roupa jogada no chão do 
banheiro, dificilmente terá um filho organizado ou será atendido quando lhe 
pedir para guardar os brinquedos.

Do mesmo modo, a mãe que deixa a porta da geladeira aberta ou a torneira da 
cozinha pingando o dia todo não pode repreender a criança quando ela despeja a 
água no chão que pediu para beber ou joga os brinquedos sobre a cama e se recusa
em apanhá-los.

O modo mais eficaz de ensinar algo aos filhos é dando o exemplo. É assim com os 
adultos, que aprendem muito mais observando do que ouvindo explicações.

Em nenhuma fase da vida dos filhos, os pais podem subestimar a import
ncia deles mesmos terem boas maneiras.

[FOTO]

Ter filhos, criá-los e educá-los é como plantar árvores frutíferas.

     Amor, carinho, disciplina, educação, 
alimentação, bons exemplos,

     são como regar o solo onde está a 
semente ou a muda plantada.

     Se quisermos que nossos filhos se tornem
árvores frondosas e carregadas

     de frutos é bom que estejamos atentos a 
esses fatores indispensáveis.

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal

e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11
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[FOTO]
tweet

família
(2)

<COMENTÁRIOS>

UAU/
Encantadíssima com o teor da postagem.  Parabéns!!!  Usaremos aqui em nossa 
escola.
Postado por 
Viviane Lazarini Guimaraes
 em 20/06/2013 14:44

Adorei  seu comentário falando sobre família,quem é mãe sabe como é impor-tante 
uma família estruturada,que está
sempre disposta a conversar com os filhos,mesmo chegando de um cansada do 
trabaho e ensinando a cada momento.
Postado por 
Marlene da Silva Maia do Amaral
 em 21/06/2013 08:59

Concordo plenamente com o texto 
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O exemplo no desenvolvimento
,´pois minha mãe já dizia:
os pais são o espelho e o exemplo para os filhos
 e isto é uma verdade.
   Parabéns pelo texto!
           Sueli
  Profª de Sala de Leitura da E.M. Lais Netto dos Reis
Postado por 
Sueli Rego
 em 25/06/2013 14:52
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 16/05/2013
<TÍTULO>
Um Olhar para a Educação Inclusiva na 11ª CRE

<TAGS>
Tags: 
tags: 11ª cre, educacaoinclusiva, diversidade.

A Escola é um lugar privilegiado para se viver a experiência da diversidade de 
saberes, de valores, de significados, de sentimentos. É um espaço para promover 
uma longa construção ligada às dimensões sociais. Todas as unidades escolares da
11
. CRE trabalham comprometidamente com a inclusão seja do aluno especial ou não. 
A Escola revista as concepções, define sua responsabilidade e se coloca à 
disposição do aluno para minimizar as barreiras e os preconceitos de qualquer 
espécie.

As escolas trabalham com a diversidade. Quando compreendemos as necessidades e 
diferenças de cada um que chega à escola, valorizamos as relações sociais. O 
professor encoraja o aluno a ultrapassar as situações-problema e cria outras, 
para que ganhe autonomia. Estão aptos a discutir diferenças, preconceitos e 
reflexões socioeducacionais. Como não se trata somente de aspectos especiais 
para incluir, participamos do exercício da ação educativa de qualidade.

Cada criança, ao nascer,

traz-nos a mensagem de que Deus

ainda não perdeu a esperança no Homem.

Tagore

O papel do professor sofreu transformações ao assumir a perspectiva inclusiva na
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Educação. A metamorfose educacional é lenta, mas se é exercida com paixão, como 
Paulo Freire defendia, alunos especiais ou não, estarão incluídos na vida 
pós-escolar.

     Já pertencemos a um novo contexto de 
aprendizagem.

[FOTO]

A tecnologia proporciona facilidade para o ensino e o professor precisa 
atualizar-se com as mudanças, amar a proposta, fazer a sua parte de coração e, 
sobretudo, buscar um olhar diferente para desfazer os limites. Desenvolver a 
compreensão, aceitação e união de grupos sociais, não é utopia : é olhar para a 
Educação Inclusiva.

A Gestão da EM Maestro Francisco Braga, sob uma gigantesca amendoeira, acolhe 
bem as diferenças. Os corredores decorados com simplicidade tem acesso 
facilitado. A Sala de Recursos Multifuncional -01, articula a pedagogia do 
conhecimento e da cultura.

A Prof
. Kátia Mello atua, na sala, muito comprometida com as práticas de aula. Cada 
atividade elaborada é rica em experiências que vão além de agregar ações 
coletivas dentro e fora dos muros da escola. Outras escolas recebem a visita, 
detentora de um trabalho delineado para entender como o aluno aprende.

[FOTO]

A professora atende alunos em outras unidades e acolhe todos com generosidade e 
consciência. Leva sua amabilidade, disposição e paixão pelo que faz e acredita. 
O envolvimento em tarefas m
ltiplas abrange todos os alunos com características diferenciadas. O objetivo é 
focar na superação das dificuldades individuais.

[FOTO]

As crianças atendidas recebem as mesmas oportunidades oferecidas a todos da 
escola em seu processo de aprendizado, com o toque da fantasia. O avião decora a
entrada da sala e estimula uma viagem sem fim. As pastas de cada aluno 
representam o passaporte. São preparadas para cada viagem e os alunos podem ir 
para onde quiserem... assim, a professora assegura a construção de valores, de 
solidariedade, de atitudes capazes de respeitar os limites, trabalhando a 
diferença do corpo, desejo e mente.
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A Prof. Kátia Mello realiza um trabalho dedicado e é incansável ao estabelecer 
parceria com os professores. Combate a exclusão, educa com din
micas voltadas para o modelo l
dico. Canto de leitura não pode faltar...e a ideia do voo, insere o aluno numa 
grande aventura.

[FOTO]

O resultado da Educação Inclusiva, expande mudanças sociais, moderniza a prática
educacional, valoriza cada professor envolvido que se surpreende ao ver o êxito 
do aluno na superação dos limites. 

Ser professor que atua na Sala de Recursos Multifuncional e ser professor que 
atua junto aos portadores de necessidades educacionais especiais, é ser mais do 
que especial para a Educação. É ter sensibilidade passional. É ser capaz de 
envolver os alunos em atividades, rumo ao sucesso educativo. É ensinar a 
desenvolver a autonomia pessoal e social, trazer a família para mais perto. 
Soprar 
pirlimpimpim
 para vislumbrar
oportunidades iguais, minimizar dificuldades sociais para seu aluno ser feliz.

Os resultados obtidos ganham em qualidade, porque a sala de recursos está 
repleta de alternativas que mexem com a possibilidade, com o sonho e o 
imaginário dos alunos.

[FOTO]

A 11
. CRE congrega profissionais tocados pela magia que existe na Educação. 
Professores interessados, dispostos, capazes de investir no aprimoramento da sua
formação e aptos a estimular o aluno a sentir-se capaz de aprender, pensar, 
agir, decidir. A dedicação é grande, para dar conta de todo o conhecimento e 
habilidades que um indivíduo deve desenvolver.

     Ainda que tenham alunos com 
dificuldades, compartilham a ideia de que nada é impossível, apenas existem 
barreiras para superar. Direcionam para o prosseguimento dos estudos e 
influenciam na transição da escola para o mercado de trabalho, para o mundo. A 
inclusão pela Educação, independe de precisar de atendimento especializado.

Homens e mulheres de outras épocas, apesar de suas deficiências ou diferenças, 
conseguiram a proeza de eternizar seus nomes na História. Todos puderam 
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encontrar seu lugar na sociedade, apesar de impedimentos individuais que 
transformaram o improvável em realização.

São exemplos de superação.

     É uma outra forma de olhar a Educação 
Inclusiva.

     Vídeo : Deficiências que não impediram a
fama

     Link:
http://youtu.be/9MlGIsXKgwg

Nelilda Ormond é professora da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro

     Candidata a representar o Portal 
Rioeduca na 11
 CRE

     Twitter: @nelildaormond

     Facebook: Nelilda Ormond

     Contato: 21- 96158203

     E-mail: nelildabraga@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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educacaoinclusiva
(1)

diversidade
(1)

tags: 11ª cre
(1)

<COMENTÁRIOS>

Gostei da abordagem do trabalho e achei bastante interessante. O video está 
bastante claro que só não busca um canto no sol, quem não quer.Valeu!
Postado por 
Nelio 
 em 07/05/2013 20:06

Olá, achei fantástica a matéria. Gostei demais. Um discurso objetivo e 
envolvente. Joia rara!
Postado por 
Priscila Nattan
 em 07/05/2013 20:09

Máximo, meus caros. Essa professora sabe e screver e fazer a gente se sentir 
junto!Legal como mostrou as pessoas que sãoferas e foram limitadas.
Postado por 
Eduardo Kom
 em 07/05/2013 20:11

Aí, galera, já conheci o trabalho da Katia. è super massa meu primo foi aluno 
dela e ela manda bem com as crianças.
Postado por 
Joana Lira Sampaio
 em 07/05/2013 20:13

Vi a reportagem e achei muitobem  elaborada. 
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Gostei do video, da discrição dos feitos da professora e acho que todas deveriam
trabalhar assim.  
Postado por 
Jorge Duarte Pereira
 em 07/05/2013 20:16

Parabéns pelo trabalho. A 11ª CRE parece que vai decolar!
Postado por 
Liane Silva
 em 09/05/2013 18:18
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 23/05/2013
<TÍTULO>
Realfa 2B, Pressão do Ar em Experiências

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, projetos.

Na Escola Municipal Cecília Meireles, o professor de Ciências José Mauro dos 
Reis desenvolveu um experimento da pressão do ar, envolvendo seus alunos da 
Realfa 2B.

O professor José Mauro Lopes dos Reis é professor da rede municipal há 21 anos e
trabalha utilizando diferentes recursos e metodologias. Atua no Laboratório de 
Ciências da Escola Municipal Cecília Meireles com turmas do 6
 ao 9
 ano e CEST na turma do Realfa 2B.

Com o intuito de envolver os alunos do Realfa 2B, o professor desenvolveu um 
experimento sobre a pressão do ar. Seu objetivo foi o de que seus alunos 
reconhecessem a pressão do ar gerando movimento.

Segundo o professor: 
os alunos perceberam que o ar comprimido, quando liberado, ocasiona o 
deslocamento do foguete, comprovando de forma l
dica que o ar pode ser utilizado para diversos fins como encher pneu de 
bicicleta, de veículos, etc.
. 

Para este experimento foi usado um foguete construído com sucatas, que 
impulsionado com a pressão do ar comprimido através de uma bomba de água, 
pudesse fazer os alunos perceberem a existência do ar e a pressão que esta 
exerce, seguindo as etapas do método científico.

[FOTO]
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Professor José Mauro Lopes dos Reis e alunos do Realfa 2B: reconhecendo a 
pressão do ar gerando movimento.

Passos para a construção do foguete:

 Utilização de uma garrafa pet inteira, atendendo ao princípio da reutilização;

 Montagem das asas (aletas) do foguete com cartolina e fita crepe;

 Lançamento do foguete utilizando uma base composta de tubos e bomba de 
bicicleta.

Conheça mais trabalhos que alunos e professores desenvolvem na Escola Municipal 
Cecília Meireles, clicando no link 
http://emcecilia2011.blogspot.com.br/

Escolas e professores, participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e/ou atividades que 
impactaram a aprendizagem de seus alunos.

Clique 
aqui
 para saber o e-mail do seu representante.

Professora Regina Bizarro _ Representante do Rioeduca na 5
CRE.

Twitter: @rebiza

Facebook: Regina Biza

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

[FOTO]
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projetos
(334)

5ªcre
(268)

<COMENTÁRIOS>

A aprendizagem se faz através de experimentos, pois estes despertam o interesse 
do aluno. Parabéns 5ª CRE Professor José Mauro Reis.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 23/05/2013 19:30
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 08/05/2013
<TÍTULO>
Três Anos de Educopédia!

<TAGS>
Tags: 
educopedia.

Em maio de 2010 criava-se um projeto revolucionário, um projeto que mudaria a 
concepção de aulas tradicionais, lançado em primeira mão para alunos da Rede 
Municipal de Educação da Cidade do Rio de Janeiro. Nascia a EDUCOPÉDIA!

Em
9 de maio de 2010, às 20:48h

Faço parte de um dos GTs do Educopédia e estou entusiasmadíssima pelo trabalho 
que vocês estão desenvolvendo. Sei que não é fácil colocar em prática um sonho 
real, pois sempre teremos muitas pessoas 
tristes
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 conspirando contra nosso trabalho e se não tivermos apoio de amigos e muita 
perseverança, colocamos tudo a perder. Mesmo que eu não seja selecionada, 
bastou-me estar junto a tantos colegas engajados na educação municipal, assim 
como você.

Regina Bizarro.

EDUCOPÉDIA: 3 ANOS!

Idealizada por Rafael Parente, Subsecretário de Novas Tecnologias Educacionais 
da Secretaria Municipal de Educação, a Educopédia nasceu em maio de 2010 como um
programa din
mico e ousado feito através de uma plataforma online colaborativa, iniciando a 
parceria com a Oi Futuro e com a UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro).

[FOTO]

Seu objetivo: disponibilizar aulas digitais, onde alunos e professores pudessem 
acessar atividades autoexplicativas de forma l
dica e prática, de qualquer lugar e a qualquer hora. As aulas digitais são 
feitas para alunos da rede municipal realizarem sem a ajuda de outras pessoas e 
utilizadas por professores nas salas de aula.

As aulas envolvem temas, competências e habilidades das Orientações Curriculares
emanadas pela Secretaria Municipal de Educação,

 tendo cada ano de escolaridade e disciplina dividida em 32 aulas digitais que 
correspondem a 32 semanas de dias letivos.

[FOTO]

As atividades virtuais incluem exercícios, vídeos, animações, podcasts, jogos e 
outros recursos educacionais abertos, que podem ser encontrados na internet e 
são relacionados ao tema da aula.

O programa é muito significativo, pois suas aulas são produzidas por professores
da própria rede, mostrando que a Educação no Rio de Janeiro prima pela 
excelência e atualidade.

O que encontramos na EDUCOPÉDIA

As Mídias Sociais, os Articuladores da Educopédia, os Embaixadores da 
Educopédia, o Pé-de -Vento, a Educoteca, Escola 3.0, Grandes Obras Literárias 
são alguns dos trabalhos desenvolvidos neste projeto, originando um turbilhão de
cultura e prazer.

[FOTO]

Histórico EDUCOPÉDICO
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As primeiras aulas da Educopédia foram divididas em 32, pautadas nas Orientações
Curriculares da SME/RJ. 

Paralelo a essa nova modalidade de atividades, foi criado um vocabulário 
educopédico
 que ficou conhecido entre seus produtores.

São algumas palavras: educopedistas, educoencontro, educoboanoite, 
educoparceiros, etc.

[FOTO]

Para ler esta matéria publicada no Portal Rioeduca pela professora Lilian 
Ferreira em 15 de setembro de 2010, clique 
aqui
.

Em agosto de 2010 aconteceu o lançamento do programa, um evento que marcou com 
muita alegria os sonhos iniciados pelo Subsecretário de Novas Tecnologias 
Educacionais na Rede Municipal Rafael Parente.

[VÍDEO]

As primeiras escolas, escolas do projeto-piloto, já se manifestavam esperançosas
com o advento, pois seus alunos começavam a mostrar interesse pelas aulas 
digitais.

Nasceu o Ginásio Experimental Carioca trazendo com ele o uso das aulas digitais 
da Educopédia, focando seus alunos como os principais sujeitos nessa nova era de
construção de aprendizagem. 

Naquele ano mesmo momento, criaram-se as disciplinas eletivas Pé-de-Vento e 
Educação Infantil.

Como todo programa marcante, diferente, impactante, a Educopédia foi implantada 
com adesão dos professores e, principalmente, dos alunos e aceita com muito 
entusiasmo e esperança, oportunizando uma educação diferenciada na Rede 
Municipal.

Memórias EDUCOPÉDICAS

A professora Lilian Ferreira, hoje gerente do Portal Rioeduca, guarda em seus 
arquivos uma pasta de documentos que servem de base para mostrar todo nosso 
sentimento de entusiasmo em relação a este programa. Um deles é este:
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Via Twitter:

#Educopédia em 140 caracteres

4/4 #educopédia a 
ltima palavra #satisfação! Foram 4 dias ricos, intensos, agradáveis e 
esperançosos. Podemos sim, fazer a diferença!#ameitd
;

um mágico instante: a voz da experiência, o fôlego e a garra de quem começa 
uniram-se num sorriso diante do NOVO. #EDUCOPEDIA
;

Amei trabalhar c/ vcs, meninas! Fomos mto além do q podíamos imaginar. 
#educopedia
;

Como vc disse: O acaso 
 existe, mas o instante foi mágico. Parceiras perfeitas no #educopedia Mta coisa
boa está por vir (?!)
;

#educopedia sacudiu alguns dos meus conceitos, renovou muitos outros e me 
presenteou com colegas inovadores, que acreditam!
;

Oi querida acho q 1 das propostas da #educop

edia foi essa desconstrução e construção de paradigmas.Vivenciamos a 
metacognição!:)
.

As conversas marcadas pela hashtag #Educopédia, compiladas do twitter pela 
professora Lilian Ferreira no dia 17 de maio de 2010,
são
das professoras Raphaella Marques, Ana Catiri, Naira Lemos, Else Emrich, datadas
em dia 16 de maio de 2010, após a 
ltima manhã do processo seletivo em grupos de trabalho para professores autores 
do Educopédia.

Avaliação Interna do EDUCOPÉDIA em 2012

[FOTO]

Hoje, a Educopédia conta com outros Educoparceiros que contribuem para que a 
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Educopédia seja uma plataforma colaborativa de aulas digitais que oferece um 
vasto material de suporte aos professores, objetivando tornar o ensino mais 
atraente e mobilizador para crianças e adolescentes, além de instrumentalizar o 
professor.

Leia 
aqui 
o trabalho de pesquisa da médica veterinária Christiane Soares Pereira.

Parabenizamos a todos os educopedistas (primeira geração e os mais novos), ao 
Rafael Parente, mentor da Educopédia, e a todos que em parceria dinamizaram e 
dinamizam este trabalho, pelos seus
 três anos de existência desejando que o entusiasmo e a esperança nunca os 
percam de vista.

Educopédia e as Mídia
s Sociais

[FOTO]

Acompanhe a Educopédia no 
Facebook
 e no 
Twitter
.

Escolas e professores, participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e/ou atividades que 
impactaram a aprendizagem de seus alunos. Clique 
aqui

 para saber o e-mail do seu representante.

Visitem, acompanhem e comentem nos blogs das Escolas da Rede Municipal de 
Educação da Cidade do Rio de Janeiro. Conheça os 
blogs
 da 5
CRE.

Professora Regina Bizarro _ Representante do Rioeduca na 5
CRE

Twitter: 
@rebiza

Facebook: 
Regina Biza

E-mail: reginabizarro@rioeduca.net

[FOTO]
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educopedia
(16)

<COMENTÁRIOS>

A Educopédia é encantadora! Me apaixonei pelo programa antes mesmo de fazer 
parte dele! E desejo (e vamos trabalhar!) para que ele cresça ainda mais! E faça
30, 300 anos!!! Parabéns a todos que fazem a Educopédia um programa 
SENSACIONAL!!!!
Postado por 
Fernanda Freire
 em 08/05/2013 10:32

Sou fã da Educopédia utilizo com meus alunos, até mesmo na escola que faço DR e 
não possui internet estimulo meus alunos a utilizarem em casa e levo o que posso
offline, alimento o blog das duas escolas, procuro contagiar o maior número 
possível de colegas, me sinto uma educopedista informal, por isso PARABÉNS por 
esta ótima ferramenta.
Postado por 
Ana Márcia
 em 08/05/2013 20:54

A Educopédia causou uma revolução na Educação, que vivia na inércia do quadro e 
giz. A modernidade aliada a tecnologia dá um impulso muito no que se refere a 
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educação. A Educopédia é o despertar de interesse pelo estudo por um caminho 
mais colorido e motivador!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 12/05/2013 21:58
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 06/05/2013
<TÍTULO>
Devoradores de Livros

Devoradores de Livros é um site de incentivo ao hábito da leitura que 
disponibiliza um jogo de perguntas e respostas sobre livros de literatura 
infantil e premia virtualmente as crianças, de acordo com seu desempenho.

[FOTO]

O site é indicado ao p
blico infantil de 6 a 11 anos. Pretendemos atender aos pais que desejam 
incentivar as crianças a entrarem no mundo da leitura de maneira divertida e às 
escolas e instituições que desejam integrar novas tecnologias ao método 
tradicional de ensino.

Como funciona

[FOTO]

Após ler um livro na biblioteca, em casa ou no seu tablet, a criança procura se 
já está disponível um quiz sobre este livro no site. Começamos com uma base de 
aproximadamente 500 indicações literárias feitas por diversos especialistas e 
estamos trabalhando para que este n
mero cresça a cada dia.

O Quiz é um questionário com perguntas m
ltipla escolha sobre a intenção do texto: O livro fala sobre o quê? Quem faz 
parte da história? Em que ordem as coisas acontecem? O que caracteriza os 
personagens?

As indicações dos Devoradores de Livros também funcionam como um estímulo para 
que as crianças adquiram ou busquem na biblioteca livros que tenham visto e 
gostariam de fazer o quiz criando um círculo virtuoso, que ajudará a ampliar seu
horizonte de leitura!
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Após responder o quiz a criança será premiada virtualmente e poderá personalizar
e brincar com seu próprio mascote.

[FOTO]

Os pais e educadores conseguem acompanhar de maneira objetiva o desenvolvimento 
da leitura dos pequenos devoradores e podem incentivá-los cada vez mais! Confira
e indique a um amigo:
http://www.devoradoresdelivros.com.br/site/saber_mais

Cadastre-se gratuitamente no site, utilizando o código 2222.

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

A partir do mês de maio o site Devoradores de Livros estará disponível para 
escolas selecionadas da rede municipal do RJ para um projeto piloto.
Os quizzes atendem aos projetos de leitura Casa da Alfabetização e temática 
Indígena e Africana já disponíveis nas salas de leitura e bibliotecas dessas 
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escolas.
Convidamos todos os alunos e professores a testarem o site :)

Postado por 
Jéssica Mattoso da Fonseca
 em 06/05/2013 19:31

Uma maneira gostosa e divertida de incentivo a leitura! Adorei a dica e estarei 
repassando!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 12/05/2013 22:36
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 31/05/2013
<TÍTULO>
Fazendo Arte com Villa-Lobos e Portinari

<TAGS>
Tags: 
5ªcre.

Muitos acontecimentos marcaram o mês de abril e, por ser um mês de comemorações 
pelo descobrimento do Brasil, a EDI Fernão Dias trabalhou a arte brasileira de 
Villa-Lobos e Portinari com seus alunos.

Em abril, muitas atividades aconteceram na rede municipal do Rio de Janeiro e, 
para o

EDI 05.15.804 Fernão Dias, 
mostrar a import
ncia do descobrimento Brasil, retratando o povo brasileiro 

através das obras de Villa Lobos e Portinari, foi muito importante!

Heitor Villa-Lobos

[FOTO]

Heitor Villa-Lobos nasceu no Rio de Janeiro em 5 de março de 1887 e faleceu, 
também no Rio, aos 17 dias de novembro de 1959. Foi maestro e compositor 
brasileiro. Destacou-se por ter sido o principal responsável pela descoberta de 
uma linguagem peculiarmente brasileira em m
sica, sendo considerado o maior expoente da m
sica do modernismo no Brasil, compondo obras que contêm nuances das culturas 
regionais brasileiras, como os elementos das canções populares e indígenas.
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C
ndido Portinari

[FOTO]

C
ndido Torquato Portinari nasceu em Brodowski (interior de São Paulo) a 29 de 
dezembro de 1903 e faleceu no Rio de Janeiro em 6 de fevereiro de 1962. Foi um 
grande artista plástico e pintou quase cinco mil obras, de pequenos esboços e 
pinturas de proporções padrão, como 
O Lavrador de Café
, até gigantescos murais, como os painéis 
Guerra e Paz
, presenteados à sede da ONU em Nova Iorque em 1956, e que, em dezembro de 2010,
graças aos esforços de seu filho, retornaram para exibição no Teatro Municipal 
do Rio de Janeiro. Portinari é considerado um dos artistas mais prestigiados do 
Brasil e foi o pintor brasileiro a alcançar maior projeção internacional.

Escola Municipal Fernão Dias, Trabalhando a Arte de Villa-Lobos e Portinari

Em abril, mês em que se comemora o descobrimento do Brasil, os artistas 
escolhidos pela Escola Fernão Dias foram Villa-Lobos e Portinari, para retratar 
o povo brasileiro através de suas obras. A m
sica 
O Trenzinho Caipira
 foi apresentada em dramatização às crianças, associada à poesia de Manuel 
Bandeira, 
Trem de Ferro
. 

[VÍDEO]

M
sica 
O Trenzinho Caipira
, Bachiana Brasileira N
 2 de Villa
-

Lobos.

Poema Trem de Ferro

(Clique na foto para ler o poema)

[FOTO]
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Fonte da foto: Blog de Antônio Campos (Advogado, Conselheiro Federal da OAB; 
escritor, editor, Membro da Academia Pernambucana de Letras e Curador da 
Fliporto/PE. 

A estação ferroviária de Marechal Hermes, que fica próximo ao EDI, foi fonte de 
inspiração com a sua arquitetura inspirada nas estações inglesas do início do 
século XX e uma das poucas estações quem ainda mantém seu prédio original. Os 
meios de transportes foram trabalhados nesse período e a visita ao Museu 
Aeroespacial também foi uma das ações planejadas, mas que infelizmente não 
aconteceu pela falta de transporte para conduzir as crianças. As salas foram 
nomeadas com nomes dos estados do Brasil e serão conhecidos pelos alunos através
dos quadros de Portinari e das viagens de Villa-Lobos
, revela a Coordenadora Pedagógica Santana Paiva.

[FOTO]

Releitura das obras de Portinari.

E continua: 
A criança revela, através do seu modo de pensar, agir e interagir com os outros,
a sua capacidade imensa de buscar, de explorar, de criar e aprender porque é um 
ser curioso e apto a explorar sempre. Neste sentido, no contexto escolar, ela 
precisa vivenciar situações que estimulem e despertem ainda mais a sua 
curiosidade, para que possa revelar as suas características, externar as suas 
dificuldades, os seus sentimentos e os seus talentos e expressões próprias
.

Ouvindo o 
Trenzinho Caipira
 de Villa-Lobos, as crianças foram levadas a imaginar o caminho percorrido pelo 
trem. O desenho de linhas curvas e aleatórias foram traçadas com olhos fechados 
e imaginação aberta. E virou arte!
, continua a professora Santana.

[FOTO]

Trem de Ferro
 retratado de várias formas.

A partir do poema de Manuel de Barros, 
Trem de Ferro
, este foi retratado de várias formas em trabalhos, m
sicas e dramatizações. E a estação de Marechal Hermes, além de ser fonte de 
inspiração, foi a grande homenageada também em decorrência dos 100 anos do 
bairro
, diz a professora Santana.

[FOTO]
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Estação de trem em Marechal Hermes, que conserva a arquitetura original.

A escola elegeu como proposta pedagógica 2013 o trabalho com artes, fazendo uma 
ponte
 com o Centenário de Marechal Hermes, bairro onde a escola fica localizada. 

Segundo a Coordenadora Santana: 
nos utilizaremos de artistas nacionais e internacionais, através de pinturas, 
técnicas visuais, m
sica, poesia, para conduzir mensalmente o projeto pedagógico. Cada data 
comemorativa será associada a um artista e sua obra, reproduzida pelas crianças 
através de criações e releituras, e contextualizadas localmente através do 
bairro de Marechal Hermes, suas particularidades, arquitetura, tipos humanos e 
aspectos sociais, culturais, físicos, etc. E assim os nomes de Pollock, Van 
Gogh, Villa-Lobos e Portinari têm sido ouvido pelas falas das crianças e 
incorporados ao seu vocabulário e à sua cultura.

Em fevereiro, o artista plástico apresentado foi Jackson Pollok, que dizia ser 
sua pintura 
tão fácil que qualquer criança pode fazer
. Através da técnica 
dripping
 (gotejamento), foram reproduzidos em sala de aula trabalhos visuais, após 
exibição de vídeo do artista ensinando sua técnica. A técnica foi aproveitada 
para a confecção de trabalhos alusivos a comemoração do aniversário da cidade do
Rio de Janeiro, na reprodução dos pontos turísticos que nomearam as salas de 
aulas neste mês.

[FOTO]

Técnica 
dripping
 (gotejamento).

Logo em seguida, quando comemoramos a Páscoa, o símbolo girassol foi contemplado
na obra de Van Gogh e também através do plantio da semente nas áreas externas da
escola, onde os alunos vivenciaram a germinação dos vegetais e também realizaram
trabalhos plásticos de pintura. 

[FOTO]

Girassol e Van Gogh.

E muitos outros artistas ainda vêm por aí: Tarsila do Amaral, Romero Brito, Ivan
Cruz, Monet, Vinicius de Moraes, Vik Muniz, Mestre Vitalino, Volpi...
.

E finaliza, afirmando que 
pretendemos com o Projeto Pedagógico 
Ativos e Criativos
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 incorporar à nossa prática um sentido maior, onde os sonhos, sentidos e criação
própria da criança sejam estimulados e ampliados, através da arte, ora como 
artista, ora como apreciador ou espectador. Acreditamos que é urgente e 
necessário despertar nas crianças o sentimento de amor pela arte e que através 
da audição de uma m
sica, da leitura e da dramatização de uma história, ou na apreciação de uma obra
de arte os sentimentos são despertados. 

Conheça o blog da Escola Municipal Fernão Dias. Você vai se encantar! 
http://emfernaodias2011.blogspot.com.br/

Parabéns

aos professores e a todos os envolvidos, pois 

demonstraram através deste projeto grande sensibilidade com a arte da m
sica e da poesia.

Agradeço especialmente a professora Santana pela presteza em participar desta 
matéria enviando um relato.

Escolas e professores, participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e/ou atividades que 
impactaram a aprendizagem de seus alunos. Clique 
aqui
 para saber o e-mail do seu representante.

Visitem, acompanhem e comentem nos blogs das Escolas da Rede Municipal de 
Educação da Cidade do Rio de Janeiro. Conheça os 
blogs
 da 5
 CRE.

Acompanhem, também, nosso grupo no Facebook, sendo mais um membro: 

https://www.facebook.com/groups/rioeduca5cre/

Professora Regina Bizarro _ Representante do Rioeduca na 5
CRE

Twitter: @rebiza

Facebook: Regina Biza

E-mail: reginabizarro@rioeduca.net

[FOTO]
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5ªcre
(268)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 17/05/2013
<TÍTULO>
A Família, Foco do EDI Buriti Congonhas

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, familia.

Em comemoração ao Dia das Mães, o EDI Buriti Congonhas realizou atividades que 
demonstraram o carinho que toda a equipe sente pelas responsáveis de seus 
pequenos, promovendo atividades que agradaram todas as mamães.

Na semana de 24 e 30 de abril, o Espaço de Desenvolvimento Infantil Buriti 
Congonhas realizou atividades com as mães de seus alunos, iniciando assim as 
homenagens a esta data. As atividades/reuniões do dia 24 foram realizadas por 
segmento: berçários, maternais I e maternais II e no dia 30 de abril foi a vez 
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do Pré.

O objetivo destas reuniões é levar as mães a conhecerem a rotina do EDI, a 
equipe da turma de seu filho(a) e a unidade como um todo. Busca-se, a partir 
desta interação, o reconhecimento e a parceria com o nosso cotidiano, além de 
conscientizar sobre a import
ncia do responsável na qualidade do atendimento às crianças, visando estreitar 
os laços entre família e escola. Também propõe refletir e entender o que é um 
trabalho em equipe e, ainda, expor o nosso objetivo maior que é o bem-estar e o 
desenvolvimento da criança
, relata a diretora, professora Luciana Feidman Prietos.

Durante as reuniões, foram realizadas atividades que propiciaram o envolvimento 
do responsável no projeto anual do EDI Buriti: 
Nessa Bossa eu vou... Descobrindo a magia de Vinicius de Moraes
.

Projeto com Foco na Família

As atividades das reuniões referenciaram o projeto com foco na família, assim 
distribuídas:

Berçários - a reunião foi realizada em parceria com a pedagoga Maria José, 
representante do CRAS Zózimo. Os assuntos tratados foram: rotina da creche, 
papel da família na educação da criança e desenvolvimento infantil;

[FOTO]

Maternal I - num primeiro momento, para se ambientarem ao projeto e à magia de 
Vinicius de Moraes, os pais ouviram a m
sica 
A Casa
. Em seguida, realizaram atividades de dobradura de casa e um desenho da 
família, valorizando sempre a import
ncia da família na vida da criança;

[FOTO]

Maternal II - foi realizada uma conversa informal com os responsáveis sobre a 
import
ncia da família no contexto escolar. Depois, fizeram uma atividade em que 
desenharam as suas famílias e escreveram sobre o que a família representa na 
vida de cada um.

[FOTO]

Segundo a diretora, professora Luciana
Prietos

, as reuniões foram muito proveitosas e agradáveis, abrindo um canal de troca e 
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parceria muito importante para a qualidade do atendimento à criança.

Desejamos que todas as mamães do EDI

 Buriti Congonhas tenham vivido no dia das Mães muitos momentos de alegria e 
prazer ao lado de seus filhos amados, assim como todas as mamães professoras e 
funcionárias.

Escolas e professores, participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e/ou atividades que 
impactaram a aprendizagem de seus alunos. Clique 
aqui
 para saber o e-mail do seu representante.

Visitem, acompanhem e comentem os blogs das Escolas da Rede Municipal de 
Educação da Cidade do Rio de Janeiro. Conheçam os 
blogs
 da 5
 CRE.

Acompanhem, também, nosso grupo no Facebook:

https://www.facebook.com/groups/rioeduca5cre/

Professora Regina Bizarro _ Representante do Rioeduca na 5
CRE

Twitter: @rebiza

Facebook: Regina Biza

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

[FOTO]
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5ªcre
(268)

familia
(4)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a toda a Equipe do EDI Buriti Congonhas,vocês fazem a diferença na vida
dessas crianças...
Sucesso hoje e sempre!!!
Beijocas, Ana Paula 5° CRE GED
Postado por 
ANA PAULA
 em 19/05/2013 00:44

O Dia das mães foi muito bem comemorado em toda a Rede Municipal, e a 5ª CRE não
ficou para traz Parabéns!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 21/05/2013 23:16
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 06/05/2013
<TÍTULO>
Educação Inclusiva - Um Pouco de História

A história da Educação Inclusiva inicia-se com a Declaração de Salamanca, 
documento formulado na Espanha que discute a Exclusão dos diferentes dentro de 
espaço escolar. O documento aponta a necessidade de uma escola para todos, 
levando a um movimento mundial de reflexão sobre os processos excludentes dentro
da escola.

[FOTO]

...escolas deveriam acomodar todas as crianças independentemente de suas 
condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. 
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Aquelas deveriam incluir crianças de origem remota ou de população nômade, 
crianças pertencentes a minorias linguísticas, étnicas ou culturais, e crianças 
de outros grupos desvantajados ou marginalizados.
 (Declaração de Salamanca,1994).

A história da Educação Inclusiva e da Educação Especial é muito antiga e vem 
sofrendo a influência do pensamento social vigente há décadas. A escola do 
passado não era pensada para todos. Os alunos que não estavam no 
modelo
 esperado de aluno eram excluídos da escola comum e encaminhados para a Educação
Especial. 

Desta maneira, a Educação Especial surge para atender a uma parcela destes 
excluídos: os deficientes. Inicialmente, os alunos com deficiências eram 
atendidos em ambientes específicos para cada tipo de deficiência e não se 
pensava em Escola para Todos. O tipo de deficiência ou especificidades 
apresentada pelo aluno era acolhido de maneira diferenciada em cada momento 
histórico. 

Os deficientes visuais e auditivos tiveram, desde a época do Império, seu 
desenvolvimento em Escolas Especiais. (1854 
 Fundação do Instituto dos Meninos Cegos, hoje Instituto Benjamim Constante e 
1857 
 Criação do Instituto dos Surdos Mudos, hoje chamado de INES).

Os alunos considerados deficientes intelectuais, inicialmente, eram atendidos 
nas Pestalozzi (1926) e nas APAE (1954), onde eram realizadas atividades de AVD 
(atividades de vida diária) e só há alguns anos as Escolas Especiais adotaram 
uma abordagem pedagógica acadêmica. Quanto ao grupamento dos alunos com 
Transtornos Globais do Desenvolvimento, a história é bem mais recente, pois 
somente em 1994 este grupamento foi reconhecido pelo MEC como p
blico-alvo da Educação Especial.

Organizamos um pequeno histórico em relação às leis que orientam a Educação 
Especial/Educação Inclusiva.

Marcos Históricos

1854 
 Imperial Inst. dos Meninos Cegos 
 IBC

1857 
 Instituto dos Surdos Mudos 
 INES

1926 
 Pestalozzi RJ

1954 
 APAE Ass. Pais e Amigos dos Excepcionais.
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1961 
 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei no.4024/61- direito dos 
excepcionais à educação, preferencialmente dentro do sistema geral de ensino.

1971 
 LDB 5692/71, 
tratamento especial
 para os alunos com DF, DM, os que se encontrem em atraso considerável quanto à 
idade regular de matrícula e os superdotados (Classe Especial e Escola Especial)

1988 
 Constituição Federal, Artigo 205 
 Educação como um direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da 
pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. O Art. 206 
estabelece 
igualdade de condições de acesso e permanência na escola
... Oferta de Atendimento Educacional Especializado, preferencialmente na rede 
regular de ensino (art. 208).

1990 
 ECA 
 Lei n
 8069/90

1990 
 Declaração Mundial de Educação para Todos.

1994 
 Área Específica de Condutas Típicas de Síndromes. (Alunos com autismo, Espectro
do autismo e psicose)

1994 
 Declaração de Salamanca

1994 
 Política Nacional de Educação Especial 
 processo de 
integração institucional
 que condiciona o acesso às classes comuns do ensino regular àqueles que 
(...) possuem condições de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares 
programadas do ensino comum, no mesmo ritmo que os alunos ditos normais

1996 
 LDB no. 9394/96, art. 59 preconiza que os sistemas de ensino devem assegurar 
aos alunos currículo, métodos, recursos e organização específicos para atender 
às suas necessidades; assegura a terminalidade específica àqueles que não 
atingiram o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de 
suas deficiências e; a aceleração de estudos aos superdotados ...

1999 
 Decreto n
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. 3298 que regulariza a Lei 7853/89 ao dispor sobre a Política Nacional para 
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, define a educação especial como 
modalidade transversal a todos os níveis e modalidades de ensino, enfatizando a 
atuação complementar da educação especial ao ensino regular.

2001 
 Resolução CNE/CEB no. 2/2001, no art. 2
. Determina: Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às 
escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades 
educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação 
de qualidade para todos. (MEC/SEESP, 2001)

As diretrizes ampliam o caráter da EE para realizar o atendimento educacional 
especializado complementar ou suplementar a escolarização, porém, ao admitir a 
possibilidade de substituir o ensino regular, não potencializa a adoção de uma 
política de educação inclusiva na rede p
blica de ensino prevista no seu art. 2
.

2001 
 Plano Nacional de Educação 
 PNE Lei 10172/2001, 
 o grande avanço que a década da educação deveria produzir seria a construção de
uma escola inclusiva que garanta o atendimento à diversidade humana

2001 
 A Convenção da Guatemala (1999), promulgada pelo Decreto no. 3959/2001, afirma 
que pessoas com deficiência tem os mesmos direitos humanos e liberdades 
fundamentais que as demais pessoas, definindo como discriminação com base na 
deficiência, toda diferenciação ou exclusão que possa impedir ou anular o 
exercício dos direitos humanos e de suas liberdades fundamentais.

2002 
 Resolução CNE/CP no. 1/2002 Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de 
Professores da Educação Básica 
 formação docente voltada para a atenção à diversidade e que contemple 
conhecimentos sobre as especificidades dos alunos com NEES.

2002 
 Lei 10436/02 reconhece a Língua Brasileira de Sinais como meio legal de 
comunicação e expressão 
 Libras currículos formação de professores e fonoaudiologia.

2002 
 uso de Braille em todas as modalidades de ensino.

2003 
 MEC cria o Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade visando 
transformar os sistemas de ensino em sistemas educacionais inclusivos.

2004 
 Ministério P
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blico Federal divulga o documento O Acesso de Alunos com Deficiências às Classes
Comuns da Rede Regular (reafirmando o direito e os benefícios da escolarização 
nas turmas do ensino regular)

2004 
 Decreto n
 5296/04 regulamentou as leis n
 10.048/00 e n
 10098/00 estabelecendo normas e critérios para promoção da acessibilidade.

2005 
 Decreto n
 5626/05 
 Lei 10436/2002, visando a inclusão das alunos surdos, Libras como disciplina 
curricular, instrutor e tradutor/intérprete de Libras, Língua Portuguesa como 
segunda língua e a organização da educação bilíng
e no ensino regular.

2005 
 N
cleos de Atividades das Altas Habilidades/Superdotação 
 NAAH/S

2006 
 Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovado pela ONU. 
Assegurar um sistema de educação inclusiva em todos os níveis de ensino

2006 
 Secretaria Especial dos Direitos Humanos, o Ministério da Educação, o 
Ministério da Justiça e a UNESCO lançam o Plano Nacional de Educação em Direitos
Humanos (fomentar temáticas inclusivas 
 acesso e permanência na educação superior)

2007 
 Plano de Aceleração do crescimento 
 PAC é lançado o Plano de Desenvolvimento da Educação 
 PDE, reafirmado pela Agenda Social de Inclusão das Pessoas com Deficiência, 
tendo como eixos a acessibilidade arquitetônica dos prédios escolares, a 
implantação de salas de recursos e a formação docente para o atendimento 
especializado.

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2006, aprovada no 
Brasil em 2008 e promulgada em 2009, pelo Decreto 6949 de 25 de agosto);

SECADI/MEC 
 Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. 
Decreto 7.480 de Maio de 2011.

DECRETO N
 7.611, de 17 de novembro de 2011. (alterações no decreto n
 6.253, de 2007). Dispõe sobre a Educação Especial, o Atendimento Educacional 
Especializado e da outras providências.
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Nota Técnica n
 62 / 2011 / MEC/SECADI/DPEE 
 Orientação sobre o decreto N
 7.611.

Lei 12.764 
 Política Nacional de proteção dos direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro
do Autismo.

Hoje, todos os alunos têm acesso, permanência e aprendizado garantidos por lei. 
A orientação que norteia a Educação Inclusiva é a matrícula de todos em turma 
comum e o Atendimento Educacional Especializado no contraturno para os alunos p
blico-alvo da Educação Especial (alunos com deficiências, tra

nstornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação).

A Educação Inclusiva é uma construção permanente e um desafio inevitável para 
uma Educação de Direitos para todos.

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>
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Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 10/05/2013
<TÍTULO>
Influência da Televisão na Vida das Crianças

<TAGS>
Tags: 
mídias, protagonismo infantil.

Nos dias atuais a televisão ainda exerce grande fascínio na vida das crianças e 
adolescentes. Desenhos e até seriados têm audiência garantida entre a garotada. 
Mas, você sabe o que seu filho anda assistindo?

A cada dia as crianças e adolescentes estão mais imersos no mundo tecnológico 
através de jogos, redes sociais e até mesmo salas de bate-papo. Mas ainda é a 
televisão um dos grandes responsáveis pela apresentação da mídia na vida deles. 
Considera-se ainda o poder aquisitivo e a realidade socioeconômica de boa parte 
da população, que ainda não dispõe de computadores.

A televisão chama atenção de bebês com suas cores e sons, criando inclusive 
estímulos audiovisuais que auxiliam o desenvolvimento através de desenhos e DVDs
voltados para o p
blico infantil.

[FOTO]

Cores e sons despertam o interesse de bebês.

Os responsáveis, porém, precisam estar atentos com o período em que as crianças 
ficam à frente da TV, assim com o que elas mais assistem.

Muito tempo dedicado aos programas de televisão, de acordo com as pesquisas, 
terão consequências negativas relacionadas à alimentação, à aprendizagem e à sa
de emocional. Mas você pode mudar isso. Fique por dentro em:

http://educarparacrescer.abril.com.br/comportamento/quando-hora-desligar-tv-7059
97.shtml
.

Para o momento de ligar e desligar a TV, a família deve criar estratégias em 
coletividade com as crianças e adolescentes, fazendo com que se tornem 
gradativamente uma rotina no lar, apurando e reafirmando os limites necessários 
evitando, assim, conflitos e imposições.
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[FOTO]

Família reunida à frente da televisão proporciona momentos de união.

Para as crianças, as imagens que assistem na TV confundem-se com realidade e 
fantasia, eles ainda não atingiram o amadurecimento necessário para fazerem esse
discernimento.

Assista aos programas que seu filho aprecia com ele, converse, estimule-o, 
aprenda com ele também. Apresente outras formas de entretenimento, ampliando as 
opções de lazer que certamente serão momentos prazerosos, principalmente se 
realizados juntos.

Taís Ferraz Duarte é Professora da Rede Municipal

     e colaboradora do Portal Rioeduca

     E-mail:
taisduarte@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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mídias
(2)

<COMENTÁRIOS>

A televisão é divertimento e informação, tudo na medida certa!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 27/05/2013 22:24
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 09/05/2013
<TÍTULO>
Projeto de Incentivo à Leitura Desde a Primeira Infância

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescola.

A equipe da Creche Municipal Professora Flora Santina Ferrari Braz, da 9
 CRE, está desenvolvendo um projeto de incentivo à leitura desde a primeira inf
ncia e compartilha conosco suas experiências em 2013.

O 
hall 
de entrada da Creche foi transformado em um Cantinho da Leitura. Nesse espaço, 
tanto os alunos quanto os responsáveis têm acesso aos livros e podem 
experimentar o prazer da leitura.

[FOTO]

Atualmente, a Creche é dirigida pelas Professoras Rosane Giles e Elaine Giles. 
Elas acreditam que uma Educação Infantil de qualidade potencializa as 
possibilidades de aprendizagem ao longo da vida acadêmica de seus alunos. Desse 
modo, a equipe Flora Santina investe na melhoria constante da qualidade do 
ensino.

[FOTO]

Diretora Adjunta Elaine Giles e Diretora Rosane Giles.

Acreditamos na proposta de trabalho intencional e sistemática realizada com as 
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crianças diariamente. Partindo das experiências e conhecimentos trazidos por 
eles, alimentando suas iniciativas e curiosidades, assegurando a aquisição 
gradativa de novos conceitos
. 

Equipe Flora

Após reorganizar os espaços para receber os pequeninos, a Equipe Flora começou a
alinhavar seu Projeto Pedagógico para 2013.

[FOTO]

Equipe Flora Santina com o compromisso de zelar pela qualidade da Educação, 
legitimando o processo de democratização do espaço escolar.

Segundo a equipe, o projeto 
Nas Asas da Imaginação: Literatura e Arte no Cotidiano da Educação Infantil
 tem por objetivo propiciar aos alunos da Creche e seus familiares conhecer e 
apreciar diferentes artistas e suas obras como forma de promoção de conhecimento
e cultura nas diferentes áreas da literatura e das artes. Dessa forma explora as
diferentes formas de linguagens, incentivando o interesse e prazer pela leitura,
teatro, m
sica, dança e artes plásticas.

A direção nos conta que em fevereiro foi o famoso Peter Pan quem visitou a 
Creche e vivenciou mágicas aventuras com as crianças...

[FOTO]

Peter Pan conversou com os alunos sobre o início das aulas na Creche e sobre o 
Carnaval. Foi muito divertido conhecer a m
sica 
Pirata da perna-de-pau
.

[FOTO]

[FOTO]

Na volta às aulas, após assistirem ao filme 
RIO
, as crianças foram conhecer as belezas de nosso Rio de Janeiro. Assim, viajando
com Peter Pan, descobriram que 
O Rio de Janeiro continua lindo
...

[FOTO]
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Algumas das atividades sobre o Aniversário da Cidade do Rio de Janeiro foram 
inspiradas na Arte de Romero Brito.

[FOTO]

Outras, em 
Garota de Ipanema
, de Vinicius de Moraes.

Podemos concluir que o tema: 
Era uma vez... voando com Peter Pan, vejo o Rio de Janeiro
 foi um sucesso!

[FOTO]

Atualmente, é a Chapeuzinho Vermelho quem está vivenciando experiências 
inesquecíveis com as crianças. Mas, essa aventura você pode conferir no blog da 
Creche:

[FOTO]

www.cmproflorasantina.blogspot.com

Feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina
.

     Cora Coralina 

Prof
 Márcia Cristina Alves Representante da 9
 CRE

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

blogdeescola
(73)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a equipe pelo belo trabalho e por proporcionar aos pequenos à 
descoberta e o gosto pela leitura.  
Postado por 
JOZIANE GILES
 em 09/05/2013 13:17

Parabéns Equipe Flora Santina!
O futuro começa aqui...
Postado por 
Rosane Giles
 em 12/05/2013 21:46

A Creche Municipal Professora Flora Santina Ferrari Braz realiza com beleza e 
muita competência este projeto. Já trabalhei na 9ª CRE e amigos me fazem relatos
maravilhosos sobre o Projeto desta equipe. Parabéns!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 12/05/2013 21:48
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 09/05/2013
<TÍTULO>
Para Gostar de Ler!

<TAGS>
Tags: 
4ªcre; projetos.

Descobrir o prazer de ler é o primeiro passo para formar bons leitores de 
qualquer idade. Assim,
ninguém

deve ser obrigado a ler, ou seja, o grande desafio dos educadores está em fazer 
com que seus alunos descubram n

os livros o simples e delicioso prazer da leitura.

Tudo começa quando a criança fica fascinada com as coisas maravilhosas que moram
dentro do livro. Não são as letras, as sílabas e as palavras que fascinam. É a 
história. A aprendizagem da leitura começa antes da aprendizagem das letras: 
quando alguém lê e a criança escuta com prazer (
).

Rubem Alves

[FOTO]

Veja como o CIEP Ministro Gustavo Capanema fez com que a leitura passasse a ser 
vista como uma atividade prazerosa e não algo imposto e doloroso.

Vamos conhecer o projeto realizado com as turmas 1402 e 1501 da professora 
Janete Trajano durante os anos letivos de 2012 e 2013, intitulado de 

A Mala Viajante
.

Apresentação:

O que levamos numa mala? 

Roupas, sapatos, brinquedos, doces, escova, pente, fotos, segredos, muitas 
coisas!
, dizem as crianças diante da mala da turma 1501.

Durante o ano de 2012, os alunos continuam a afirmar que: 
a nossa mala leva muitos segredos, bruxas, fadas, gente grande e pequena, 
animais, fantasias, histórias, muitas poesias, muitas coisas...
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[FOTO]

Objetivos:

Estimular o desejo de novas e m
ltiplas leituras;

Contribuir para a formação de pessoas críticas e conscientes do seu papel 
social;

Despertar a valorização da autoestima, a criatividade e a sensibilidade através 
da leitura;

Potencializar o protagonismo dos alunos no trabalho de formação de novos 
leitores;

Dinamizar a utilização da Sala de Leitura;

Promover Rodas de Leitura na sala de aula e em outros espaços da escola, 
envolvendo várias turmas;

Incentivar práticas leitoras, planejadas e executadas pelos alunos da turma;

Estimular ações de respeito, colaboração, planejamento e o senso de equipe;

Desenvolver a expressão oral, escrita e cênica.

Desenvolvimento:

1
 momento

(em 2012)

Nossas Rodas de Leitura e Rodas de Notícias foram coordenadas por mim. Na din
mica de leitura, eram apresentados livros e

seus elementos constitutivos (capa, autor, editora, etc.), assim como os jornais
(manchetes, imagens, fontes etc) e os alunos eram estimulados a ler esses 
elementos, buscando antecipar o tema. 

Atividades desenvolvidas: recontar (oral/escrita), ilustração, criação de novos 
finais, mudança dos perfis dos personagens, identificação do fato, leitura de 
imagens, criação de novas chamadas para a matéria, elaboração de matérias para 
as manchetes etc.

Professora Janete Trajano

2
 momento
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(2012/2013)

As Rodas de Leitura passaram a ser feitas com a Mala viajante e coordenadas 
pelos alunos da sala.

Din
mica:

Os alunos são estimulados a escolher um livro para ler em sala para seus amigos;

O projeto foi ampliado e as leituras ganharam outros espaços: outras salas de 
aula, sala de leitura, sala de vídeo. Os alunos, em dupla, além de escolherem um
livro para ler, escolhem também a turma que irão receber a Mala viajante, 
cabendo a ele/ela e a seu/sua companheiro(a) irem até a sala de aula, 
oficializar o convite à turma, identificar junto a professora se o livro 
escolhido é adequado à faixa etária da turma e marcar a data para a Roda de 
Leitura;

No dia marcado, o lugar da contação de história é organizado para receber os 
colegas de outras turmas. O projeto é apresentado e a leitura é feita pelos dois
alunos;

Após a leitura é proposta uma atividade de desenho, de nova contação com 
massinha, sucata, etc. pelos alunos ouvintes (atividade desenvolvida em casa ou 
na sala com a professora da turma);

 medida que tornavam-se mais confiantes, alguns alunos adotaram a prática da 
caracterização dos personagens.

[FOTO]

Avaliação:

A avaliação é contínua, além da autoavaliação feita pelos alunos (geralmente 
pela dupla), observando os seguintes aspectos: planejamento das ações, 
organização do espaço, o momento da leitura (postura, tom de voz, participação 
dos colegas etc). O livro lido nas Rodas de Leitura também é utilizado para 
produção escrita e atividades artísticas.

Parabéns à Professora Janete Trajano, por levar sua turma a descobrir o prazer 
de ler, a descobrir o gosto pela leitura e, quem sabe, até a estimular novos 
escritores a partir desses bons leitores. 

Ana Accioly é Professora da Rede Municipal

e Representante Rioeduca da 4
 Coordenadoria Regional de Educação

E-mail: anaaccioly@rioeduca.net

Twitter: @Ana_Accioly
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[FOTO]

4ªcre; projetos
(2)

<COMENTÁRIOS>

A Leitura deve ser vista como prazer pelo aluno e não como uma obrigação. Cabe 
ao educador fazer uso de estratégias que despertem este interesse. Parabéns CIEP
Ministro Gustavo Capanema!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 12/05/2013 21:51
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 21/05/2013
<TÍTULO>
Celebrando uma Data Especial

<TAGS>
Tags: 

Página 4969



RIOEDUCA 2
7ªcre, projetos, dia das mães.

Celebrar o dia das Mães é sempre um momento especial nas escolas

No dia das Mães, as escolas realizam apresentações, confeccionam lembranças, 
promovem oficinas com a participação de crianças e mães, além de ocorrerem 
visitas especiais na unidade escolar.

As atividades promovidas, nesta ocasião, são relacionadas aos projetos 
pedagógicos da escola e visam, principalmente, reforçar os laços afetivos entre 
mães e filhos, além de ser uma forma de fortalecer a participação da família na 
escola.

Confira o relato das unidades escolares da 7
 CRE sobre o dia das Mães

EDI Ana Carolina Pacheco da Silva

Neste ano, nosso projeto gira em torno das m
sicas e vida do compositor Vinícius de Moraes. Dessa forma, os nossos alunos 
fizeram um lindo coral para as mamães, onde cantaram 
Garota de Ipanema
, mostrando que todas as mamães são as musas inspiradoras de seus filhos, assim 
como Helô Pinheiro foi a musa para o compositor.

[FOTO]

Crianças cantando 
Garota de Ipanema
 para as mães.

Após o coral, fizemos um lindo desfile para eleger a nossa Garota de Ipanema. A 
mamãe escolhida foi Alice. Seu filho Ramon do Maternal II ficou muito orgulhoso 
de sua musa.

[FOTO]

A Garota de Ipanema Alice, mãe do aluno Ramon do maternal II
.

Por fim, foi oferecido um delicioso lanche a todas, estreitando mais os laços 
entre a comunidade escolar (mamães, alunos e funcionários ).

Escola Municipal Monsenhor Cordioli

Com a proposta de Comemorar o dia das Mães e fortalecer os laços entre 
escola/família, promovemos um delicioso café da manhã e oficinas onde crianças e
responsáveis participaram juntos ao som da m
sica ELA É CARIOCA.
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[FOTO]

Crianças e mães em oficina de doces confeitados
.

No dia das Mães, vinculado ao nosso projeto norteador RIO, JUNTOS SOMOS MAIS...,
resgatamos valores essenciais como amor, carinho, respeito e união.

[FOTO]

Mural especial e lembranças confeccionadas para as mães.

EDI Milena Santos Nascimento

Nos berçários tiveram vídeos e oficina. No maternal houve muita participação, 
além de conversas sobre a relação mãe e filho, o amor, o respeito e a amizade. 
Falou-se também sobre a import
ncia da pessoa que, muitas vezes, faz o papel da mãe, como avós, tias etc.

[FOTO]

Hora de desenhar junto com as crianças
.

A Pré-escola e o Maternal cantaram e homenagearam as mamães após muitas 
produções, vivenciando situações de leitura e escrita, ampliando seu 
vocabulário, tudo de acordo com o Projeto Político Pedagógico.

[FOTO]

Momento especial: mamãe recebendo a lembrança produzida pela filha.

EDI Leila Diniz

Nossa festa do dia das Mães foi um sucesso! Como sempre, muita gente! Nossas 
crianças arrasaram. Dançaram muito e as mamães fizeram ginástica, tomaram um 
delicioso café da manhã e ganharam lindas lembranças. Neste mês estamos dando 
continuidade ao nosso Projeto: 
A vida se refaz no EDI Leila Diniz, pois QUERO-QUERO aprender
. 

[FOTO]

Ginástica coletiva com a participação das mães.

Aproveitamos o dia das Mães para desenvolver com nossas crianças e suas mães 
atividades que permeassem um dos objetivos do nosso PPP, que é trazer a família 
para dentro do EDI. E surgiu, então, o 2
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 Sub-Projeto, (o primeiro foi 
A Minha, a Sua, A Nossa Vida
) 
Crescendo e Aprendendo
. Nossas crianças aprenderam e se emocionaram com suas mães, homenageando-as e 
encantando-as.

Os educadores se esmeraram em proporcionar uma bonita festa a todos. E quem 
ganhou foi a criançada.

Creche Municipal Vitorino Freire

Nossa unidade escolar este ano está desenvolvendo o projeto: 
15 anos de história, concebendo e promovendo como direito humano essencial, uma 
EDUCAÇÃO de qualidade para todos.

Com o objetivo central de proporcionar a todos que convivem no espaço da C.M. 
Vitorino Freire a construção de sua identidade e memória pessoal e coletiva, com
a oportunidade de ampliação de seus conhecimentos. Ou seja, através da história 
da creche, construir as suas próprias histórias de vida.

[FOTO]

Oficina de perfumes: sentindo aromas
.

Para o dia das Mães, uma das atividades realizadas foi a OFICINA 
Alquimia da mamãe
, onde as crianças passaram um dia como pequenos alquimistas, trabalhando com 
essências variadas, embalagens e rótulos para confeccionar o perfume: 
Cheirinho da Mamãe
. Esta experiência ficará marcada na memória dos pequenos e das mães, com aroma 
de amor.

[FOTO]

Oficina de perfumes: hora de escolher a essência e misturar os ingredientes.

Creche Municipal Margarida Gabinal

No 
ltimo dia 11 de maio, inspiradas no Projeto Pedagógico 
ARTE... POR TODA PARTE!
 as mães da C.M. Margarida Gabinal foram convidadas para uma grande experiência 
sensorial e criativa.

Para homenageá-las, as crianças promoveram uma exposição de releituras de 
algumas obras do grande artista brasileiro Vick Muniz, que é mundialmente 
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conhecido por fazer obras de coisas que nem imaginávamos como lixo, geleia, 
pasta de amendoim, aç
car, fios, arame, xarope de chocolate, macarrão, dentre outros materiais...

Nossa exposição também contou com as fotos tiradas pelas crianças, pelas ruas da
Cidade de Deus, de mães, avós, tias, madrinhas, enfim mulheres que amamos e tão 
gentilmente participaram do nosso projeto fotográfico: 
DEIXA EU VER?!

Possibilitamos também às mães construírem junto com seus filhos obras de sucata 
e tinta guache. Foi um momento mágico, pois oportunizamos a troca de 
experiências entre mãe e filho, além de reforçarmos a import
ncia dos vínculos afetivos entre ambos.

Com as mamães do Programa PIC (Primeira Inf
ncia Completa), resgatamos as brincadeiras de roda e com muito entusiasmo todas 
participaram cantando e dançando com seus filhos.

[FOTO]

Mães e crianças pintando juntas.

[FOTO]

Brincadeira de roda com todos os presentes na comemoração do dia das Mães.

Escola Municipal Renato Leite

As crianças cantaram a m
sica 
Eu Sei que Vou te Amar,
alusiva ao projeto anual
Viajando nas asas da M
sica Popular Brasileira nos 100 anos do Poetinha 
 A Renato Leite comemorando o Centenário de Vinicius de Moraes

e 
também comemoraram com 
bolo e refrigerante.A professora 
Angela Vianna ensaiou uma m
sica em inglês , que foi cantada por todos os alunos para homenagear as mães 
presentes.

[FOTO]

[FOTO]

A mãe da aluna Ana Beatriz Affro da Silva, da turma 1201, toda feliz com a flor 
dada pela filha
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A celebração do dia das Mães, dentro das escolas, é sempre um momento de alegria
e que possibilita a participação das mães e também da família. A Creche 
Municipal Vitorino Freire enviou um texto para refletirmos sobre o papel das 
mães, e que também foi distribuído para as mães na unidade escolar.

[FOTO]

Contato:

[FOTO]
tweet

 x

 p
 x

 x

projetos
(334)
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7ªcre
(192)

dia das mães
(1)

<COMENTÁRIOS>

Todas as escolas prestigiaram suas mães com muito amor, carinho e momentos de 
ternura, através de apresentações, oficinas e muito mais. Parabéns !
Postado por 
Helena(by troia)
 em 21/05/2013 22:33
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 14/05/2013
<TÍTULO>
Criando e Aprendendo com o Alfabetário Poético 

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos.

A E. M. Gastão Monteiro Moutinho está localizada na Taquara, em Jacarepaguá, e 
atende crianças da Educação Infantil ao 6º ano do Ensino Fundamental. O Projeto 
Político Pedagógico 
Para que a Escola nos Dê Cidadãos
 tem como objetivo tornar o aluno um ser participante, ativo na busca pelas 
soluções dos problemas atuais, desenvolvendo sua autoconfiança e capacidade 
criativa.

Durante o primeiro bimestre, uma das atividades significativas da Escola Gastão 
Monteiro Moutinho foi a criação do Alfabetário Poético por alunos do 6º ano 
experimental. A atividade foi elaborada pela professora Margarete Pires Bastos 
nas aulas de português nas turmas 1601 e 1602.

[FOTO]

Turma 1601 que participou da criação do Alfabetário Poético.

Com a comemoração do aniversário da cidade, a professora falou sobre os pontos 
turísticos, as belezas naturais da cidade e o ar poético que a inspira. As 
crianças realizaram poemas sobre os pontos turisticos da cidade e adoraram a 
brincadeira.
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Com o objetivo de aumentar o vocabulário, a professora Margarete idealizou o 
alfabetário poético para ilustrar a sala e aproveitar o entusiasmo. As crianças 
colaboraram com a ideia do início ao fim. Inicialmente, duplas foram formadas 
para a confecção das poesias e todos ajudaram na montagem e exibição do material
(Mural montado dentro da sala de aula).

[FOTO]

Mural com as poesias dos alunos dentro da sala de aula.

A Escola Gastão Monteiro Moutinho tem como missão desenvolver o aluno enquanto 
indivíduo social, cognitivo e existencial através da prestação de um serviço 
sério, focado em objetivos e metas educacionais preparando-o para os desafios da
vida adulta. 

[FOTO]

A professora Margarete junto com os alunos confeccionando o mural para a sala.

[FOTO]

Hora de preparar os cartazes com o Alfabetário para ser colocado no mural da 
sala.

Conheça um pouco mais do projeto político pedagógico da unidade escolar:

OBJETIVOS GERAIS DA UNIDADE ESCOLAR GASTÃO MONTEIRO MOUTINHO

Desenvolver o pensamento crítico e a participação do indivíduo na Sociedade 
formando cidadãos conscientes a partir da compreensão da importância da 
comunicação nas relações sociais, na relação do homem com a natureza e consigo 
mesmo.

Compreender a cidadania como participação social e política, assim como 
exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando no dia a 
dia atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o
outro e exigindo para si o mesmo respeito

Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes 
situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e tomar 
decisões coletivas.

Conscientizar-se de seus direitos e deveres enquanto cidadão, pois a partir do 
momento em que se percebe sujeito do processo histórico, social, cultural e 
político, o ser humano apropria-se da realidade material intervindo em prol da 
melhoria da qualidade de vida.

Utilizar as diferentes linguagens – verbais, matemáticas, gráficas, plásticas e 
corporais – como meio para produzir, expressar e comunicar suas idéias, 
interpretar e usufruir das produções culturais em contextos públicos e privados,
atendendo a diferentes intenções e situações de comunicações.
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Questionar a realidade formulando problemas e tratando de resolvê-los, 
utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a 
capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando sua 
adequação.

Aproveitar todos os espaços oportunizando a participação da comunidade escolar 
dentro do processo ensino-aprendizagem como agente consciente.

Construir o saber a partir da realidade e experiências vivenciadas confrontando 
a realidade social e a compreensão crítica dos acontecimentos, possibilitando a 
todos escrever e, coletivamente, transformar a sociedade. 

Despertar o interesse envolvendo toda comunidade escolar para um diagnóstico 
participativo. Com o início do ano letivo e durante todo o período escolar 
fornecendo novos elementos para a reconstrução do planejamento, tornando uma 
escola prazerosa.

OBJETIVOS IMEDIATOS

O aluno deverá ser capaz de:

• Numa situação autêntica de comunicação, estabelecer contato com o mundo que o 
cerca e, consequentemente, com outros valores, outras culturas, outras 
realidades, outras formas de ver o mundo;

• Reconhecer as diversas linguagens, modo de sentir, pensar, ver e viver a vida;

• Expressar-se em diferentes linguagens e ter vontade de conhecer seu próprio 
corpo, suas emoções e saber lidar com elas, perceber que ele vive dentro de 
grupos e como tal ele tem responsabilidades;

• Despertar a consciência ecológica, observando as transformações da natureza, o
trabalho em que o homem modifica a natureza e os reflexos dessas mudanças para a
humanidade.
[VÍDEO]

Apresentação em slides do Alfabetário Poético.

         A proposta pedagógica do ano letivo de 2013 está baseada no 
investimento da leitura e da escrita a fim de construir um alicerce firme do 
educando, objetivando o alcance da auto-segurança e auto-estima, fortalecendo-o 
para qualquer desafio pedagógico. Desta forma, atividades, como a criação do 
Alfabetário Poético, estão inseridas dentro do Projeto Político Pedagógico e 
visam fortalecer e qualificar cada vez mais o aprendizado dos alunos.

Pode-se dizer que ensinar é um ato de sensibilidade, cabendo ao profissional ter
a percepção e disposição para aproveitar os ganchos trazidos pela própria 
demanda do educando, transformando em aprendizado todo e qualquer ensinamento 
(Glauce Fontes).
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 Blog da escola :

http://emgastao.blogspot.com.br/

Contato:

[FOTO]
tweet

Postado por 
Roberta Vitagliano - Representante Rioeduca 7ªCRE
Comentar
 (1)
Indicar para amigo(a)

       Comentário enviado com 
 sucesso, aguardando moderação.

Comentário

X Fechar

Nome:

Email:

Home Page:

Comentário:

         Sua 
 indicação foi enviada com sucesso!

Indicação

X Fechar
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Nome

projetos
(334)

7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Excelente proposta da Escola Municipal Gastão Monteiro Moutinho do Alfabetário 
Poético por alunos do 6º ano experimental, é mais um grande incentivo a leitura 
poética.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 14/05/2013 18:56
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 10/05/2013
<TÍTULO>
ORIENTAÇÕES PARA A ORGANIZAÇÃO DA SALA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

<TAGS>
Tags: 
educaçaoinfantil, orientaçoes.

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

Dicas importantes!
Postado por 
Helena(by troia) 10ª CRE GED
 em 27/05/2013 21:55
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 07/05/2013
<TÍTULO>
OFICINA DE LITERATURA E FUTEBOL

<TAGS>
Tags: 
riodeleitores.

Para dar início ao Concurso de redação, 
Futebol, uma paixão nacional
, em parceria com o jornal da Folha Dirigida 2013, a Gerência de Mídia-Educação 
ofereceu, no dia 29/04, para 60 professores de Sala de Leitura, a oficina 
Futebol e Literatura. A oficina foi um sucesso! Confira o material clicando 
aqui

[FOTO]

Depoimentos dos professores participantes:

A _ D _ O _ R _ E _ I !!! Todos bateram um bolão!!! Dinamizadores e 
participantes capricharam! A rede balançou diversas vezes, agora é só sair para 
o abraço. GOOOOOOL!

Essa oficina foi Show de Bola! Com uma Seleção de Ouro de propostas e ideias que
com certeza promoverão belos ataques.

A oficina foi Gol de Placa. Conheci uma equipe criativa, animada, din
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mica e atualizada. Valeu a pena disputar o concorrido ingresso para o curso. 
Nota 10!!!!

Fiquei surpresa e muito feliz com o que vi nesta manhã. (...) a equipe da Mídia 
ofereceu-nos um material riquíssimo, com textos, imagens, sites, m
sicas, oficinas, enfim, que facilitará o nosso repasse e que em muito os 
acrescentou.

Encontro rico para começar uma proposta de trabalho com professores e alunos. 
Precisamos de mais encontros como esse.

Foi uma das melhores oficinas de que já participei. Estou saindo daqui cheia de 
ideias e boas intenções.

A oficina foi muito, muito boa, meninas! Vcs estavam inspiradíssimas e 
prepararam tudo com muita organização, carinho e competência. Valeu!!!

[FOTO]
tweet

riodeleitores
(165)

<COMENTÁRIOS>
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Muito bacana estas Oficinas de Leitura elas alegram a educação e incentivam o 
interesse a leitura!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 14/05/2013 19:56

As Oficinas oferecem a oportunidade de troca de idéias. Bela iniciativa.
Postado por 
Helena(bytroia)
 em 25/05/2013 12:10
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 20/05/2013
<TÍTULO>
1ª Feira Literária Julia Lopes de Almeida

<TAGS>
Tags: 
1ªcre.

Com o objetivo de formar leitores e estimular a aprendizagem da escrita, a 
E. M. Julia Lopes de Almeida 
 realizou em abril a 1
 FLIJU (
Feira Literária Julia Lopes de Almeida)
. A Feira contou com a presença expressiva de estudantes, professores e 
funcionários da escola, além das famílias e da comunidade, que puderam assistir 
a diversas manifestações artísticas baseadas na obra de um dos maiores artistas 
brasileiros.

[FOTO]

1
 Feira Literária Julia Lopes de Almeida.

Em 2012, os alunos da escola conheceram a FLUPP (
Feira Literária da UPP Prazeres

), que aproximou as crianças do mundo dos livros. A FLUPP foi fonte de 
inspiração para a Comunidade Escolar, que percebeu a relev
ncia de trazer ainda mais para a superfície projetos que possam envolver livros 
e estudantes.

O charmoso bairro de Santa Teresa, além de ter uma beleza natural ímpar, é 
centro de atividades culturais. Assim, o desejo por um projeto maior, que 
integrasse crianças, educadores, famílias e moradores aumentou ainda mais. 
Nasceu a 1
 FLIJU com o tema:
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 O Centenário do Poeta Vinicius de Moraes.

O Centenário de Vinicius de Moraes

A plateia aplaudiu a professora de capoeira em sua apresentação com alunos ao 
som de 
Berimbau
, de
 Vinicius de Moraes e Baden Powell.
 Outro momento de aplausos foi a encenação da peça 
A Arca de Noé
 realizada pelas séries iniciais, sob a direção da professora de Educação 
Física.

[FOTO]

Peça teatral 
A Arca de Noé
 representada pelas crianças da escola.

Os pais ficaram orgulhosos ao verem a exposição de livros escritos pelos filhos.
Os alunos do 1
, 2
 e 3
 ano produziram livros baseados na 
Arca de Noé
.
 As crianças do 4
 e 5
 ano escreveram se inspiraram nos poemas do autor.

[FOTO]

Aluna lê para os colegas da turma.

A visita da escritora Ninfa Parreiras, diretora da 
Casa Lygia Bojunga
, foi um marco especial. Na roda de conversa, os estudantes se sentiram à 
vontade para fazer perguntas. Além do Sarau Poético promovido pelas turmas do 4
 e 5
 ano, houve também a participação da 
UPP Prazeres
. A unidade arrecadou doações de livros infantis que foram expostos na feira e 
doados aos visitantes ao final da feira. O encerramento foi com o coral da 
escola, cantando sucessos de Vinicius de Moraes.

[FOTO]

Alunos se preparam para apresentação do coral
.
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A escola espera dar prosseguimento ao projeto e em 2013 realizar a 
2
 FLIJU
 e, assim, atrair cada vez mais crianças para a descoberta do prazer da leitura.

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com
 o representante do Rioeduca em sua Coordenadoria 
e participe. *

Professora Rute Albanita

Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: 
@Rute_Albanita

COMPARTILHE E COMENTE!

[FOTO]
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1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns aos professores e alunos pelo excelente trabalho. A equipe da direção é
maravilhosa e promove com maestria uma educação de qualidade aos alunos.
Postado por 
Ines Resende
 em 20/05/2013 08:15

Acompanhei virtualmente a organização da FLIJU,e parabenizo toda equipe pela 
ação pedagógica!!
Postado por 
claudia beatriz
 em 20/05/2013 10:30

Que legal!Fazer a comunidade participar de eventos literários é maravilhoso!!!
Postado por 
Elisete
 em 20/05/2013 10:35

Excelente projeto de leitura. A 1ª CRE sempre realizando suas ações educacionais
com primazia. Parabéns!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 20/05/2013 21:02

Parabéns a equipe da Julia Lopes e,  em especial a minha companheira Fátima 
Moreira, pois pude acompanhar a sua dedicação a esse importante projeto!!!
Postado por 
Orlando Rey
 em 21/05/2013 07:26

Parabéns a toda Equipe. Nossas crianças merecem!!!!
Postado por 
Alexandre Roque de Araujo
 em 22/05/2013 08:57
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 27/05/2013
<TÍTULO>
Romero Britto - Beleza e Arte em Nossos Dias
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<TAGS>
Tags: 
1ªcre.

A 
Creche Municipal Arara Azul
 recebe as crianças da Comunidade do Arará em Benfica. A unidade contempla 150 
crianças, distribuídas em seis turmas: duas do Berçário, duas do Maternal I e 
duas do Maternal II. As diretoras Iaracema e Adelaide relatam que a missão da 
creche é cuidar das crianças com o apoio das famílias, pois somente com a 
integração de todos os elementos que compõem a comunidade escolar, o sucesso das
crianças é garantido.

[FOTO]

Todas as telas nascem em branco. A decisão de colorir é toda sua.

(Romero Britto)

O Belo, o Agradável e a Alegria são partes integrantes do projeto político anual
2013
O Melhor de 2013 Seremos Nós

da Creche Arara Azul. Assim, as obras de 
Romero Britto

 são, atualmente, sinônimo de todas as virtudes que a Creche tem destacado.

Porque Romero Britto?

A maior parte dos trabalhos desenvolvidos pelas turmas fazem referência a 
Romero Britto
. A intimidade que as crianças criaram com o artista é emocionante! Ao 
perceberem as características plásticas do pintor, ao fazerem releituras de suas
obras e ao criarem suas próprias produções, elas dizem:
Olha tia, igual ao Britto!

[FOTO]

Crianças da Creche Arara Azul realizando atividades de arte.

As crianças se identificam com as pinturas de
 Romero Britto, pois
 o artista tem um estilo peculiar em adotar traços que lembram um desenho 
infantil. O artista produz pinturas com figuras e formas geométricas, 
demonstrando uma incrível habilidade no equilíbrio das cores vibrantes.
Trabalhar Britto propicia o desenvolvimento da criatividade e o potencial em 
todas as áreas de conhecimento. Sua arte valoriza o pensamento produtivo, uma 
vez que a criatividade está presente em vários momentos.
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Dessa forma, perceber as cores e a vida presente nas obras deste artista 
possibilita despertar um novo olhar para a Arte na Educação Infantil. É possível
desenvolver habilidades manuais, visuais, afetivas e a autonomia na exploração 
do fazer artístico. Além disso, trabalhar com releitura de artes desenvolve 
percepção, imaginação e amplia o universo cultural da criança.

[FOTO]

A Creche Municipal Arara Azul convida você a fazer como as crianças: segure os 
pincéis, escolhas as cores, misture, imagine, ouse arriscar! Ouça m
sicas, olhe nuvens e crie! Como o projeto da Creche: Viva o belo, o Agradável, e
a Alegria!

Saiba mais em:

Página de Romero Britto na internet
:

Blog da Creche Municipal Arara Azul

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o 
representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe. *

Professora Rute Albanita

Representante Rioeduca.net da 
1
 Coordenadoria Regional de Educação

ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: 
@Rute_Albanita

COMPARTILHE E COMENTE!

[FOTO]
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1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Lindas atividades! Artista muito bem escolhido! Adorei!
Postado por 
Neilda
 em 27/05/2013 13:00

Maravilho o trabalho que a creche Arara Azul realiza com suas crianças. A 
diretora Iaracema e toda sua equipe estão mais uma vez de parabéns!
Postado por 
Ines Resende
 em 27/05/2013 16:53

Parabéns  Creche Municipal Arara Azul  pelo trabalho desenvolvido com os alunos.
O Blog está maravilhoso.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 27/05/2013 20:12
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 20/05/2013
<TÍTULO>
Limpando e Conservando o Ambiente Escolar ( (Post transf. blog Professor)

<TAGS>
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Tags: 
5ªcre, entrevista.

Limpando e conservando as dependências da Escola Municipal Almirante Newton 
Braga de Faria, o Gari Roberto Malaquias faz um pequeno resumo de ideias sobre 
seu trabalho nesta entrevista em homenagem ao Dia do Gari.

A COMLURB (Companhia Municipal de Limpeza Urbana) é a maior organização de 
limpeza p
blica na América Latina e tem como principal objetivo a limpeza urbana no 
município do Rio de Janeiro. Tem como principais atribuições os serviços de 
coleta domiciliar, a limpeza dos logradouros p
blicos, das areias das praias, de parques p
blicos, do mobiliário urbano, dos t
neis, viadutos e, em especial, a 
limpeza de escolas
 e a higienização de hospitais municipais. 

As escolas da rede municipal em parceria com a COMLURB mantêm em suas 
dependências os garis que, com zelo e dedicação, fazem o ambiente escolar mais 
acolhedor e higienizado.

Para comemorarmos o Dia do Gari, 16 de maio, nada mais alegre que homenagearmos 
este profissional através desta matéria produzida com muito carinho no portal 
Rioeduca.

Curiosidades da Profissão Gari

Em Portugal, os garis eram conhecidos como 
almeidas
, em homenagem a um cidadão com Almeida no nome que foi diretor geral da limpeza
urbana da capital portuguesa.

Já no Rio de Janeiro, o nome gari também foi em homenagem a uma pessoa que se 
destacou na história da limpeza da cidade do Rio de Janeiro, o francês Aleixo 
Gary, que assinou contrato em 11 de outubro de 1876 com o Ministério Imperial 
para organizar o serviço de limpeza da cidade do Rio de Janeiro. O serviço 
incluía a remoção de lixo das casas e praias e posterior transporte para a Ilha 
de Sapucaia, onde hoje fica o bairro Caju. Ele permaneceu no cargo até o 
vencimento do contrato, em1891. Em seu lugar, entrou o primo Luciano Gary.

A empresa foi extinta um ano depois, sendo criada a Superintendência de Limpeza 
P
blica e Particular da Cidade, cujos serviços deixavam a desejar. Em 1906, a 
superintendência tinha 1.084 animais, n
mero insuficiente para carregar as 560 toneladas de lixo da cidade. Assim, da 
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tração animal passou-se à tração mec
nica, e depois ao uso do caminhão até os dias atuais.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Roberto Malaquias, Limpando e Conservando o Ambiente Escolar

Mas sabia que a gente pode facilitar a vida do gari e, ao mesmo tempo, preservar
o meio ambiente? Como? Simplesmente separando o nosso lixo de cada dia. 

Veja o que acha Roberto Malaquias, o Gari que trabalha na Escola Municipal 
Almirante Newton Braga, sobre esse assunto. 

[FOTO]

Entrevistado pela representante do Rioeduca na 5
 CRE no dia 7 de maio, o gari Roberto Malaquias, 49 anos, 18 na COMLURB, disse 
como se sente sendo um dos responsáveis pela limpeza e conservação da Escola 
Municipal Almirante Newton Braga de Faria.

[FOTO]

Rioeduca:
 Qual sua formação?

Roberto:
 Concluí o ensino médio regular.

Rioeduca:
 O senhor atualmente trabalha como gari, servidor p
blico da prefeitura. O que fez optar por esta profissão?

Roberto: 
Segurança profissional, estabilidade no trabalho.

Rioeduca: 
O senhor já teve outros trabalhos de destaque e responsabilidade. O que fez 
abandonar e seguir a profissão de Gari?

Roberto: 
Já trabalhei de auxiliar de escritório numa agência de viagens, a opção foi 
justamente a estabilidade no trabalho.
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Rioeduca: 
Atualmente o seu trabalho é livre do estresse da vida moderna?

Roberto:
 Sim, acho mais tranquilo trabalhar em escola, pois juntar-se a crianças é muito
legal. Criança sempre dá alegria.

Rioeduca:
 É realizado e feliz com seu trabalho?

Roberto: 
Em geral sou, mas nem todos os dias são bons, pois de vez em quando 
pinta
 um estresse. Escola é assim mesmo.

Rioeduca:
 Qual a sua rotina de trabalho?

Roberto:
 Chego às seis horas da manhã, logo vou varrer as salas de aula, limpar 
banheiros, pátio para, quando os alunos chegarem à escola, elas estejam limpas. 
Depois vou limpando outros locais da escola durante o dia e assim faço todos os 
dias.

Rioeduca:
 Você acha que seu trabalho contribui para uma melhoria do meio ambiente?

Roberto:
 Em minha opinião, o meu trabalho, assim como os de meus colegas, contribui para
o saneamento da escola, tornando o ambiente limpo e agradável para todos da 
comunidade escolar, e cuidando também do lixo que sai da escola.

Rioeduca:
 O que falta para a nossa cidade ser uma cidade ainda melhor?

Roberto: 
Falta uma política voltada para a conscientização de toda população no seu 
cuidado com o lixo que produz. Seria importante divulgar junto a todos medidas 
de educação ambiental, principalmente no sentido da separação de lixo org
nico e reciclável, para que o mesmo seja reciclado, diminuindo a agressão ao 
meio ambiente. E que a coleta de lixo seletiva possa muito em breve ser 
estendida a toda cidade
.

 A palavra exata é compromisso, compromisso de ideias e de atitudes de todos. 
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Agradecimentos à direção da E. M. Almirante Newton Braga de Faria, na pessoa da 
professora Fátima Mendes e, especialmente, à professora de Língua Portuguesa e 
da Sala de Leitura Jane Nunes, pela intermediação dessa entrevista.

Agradeço ao Sr. Roberto Malaquias por tão gentilmente participar desta matéria.

Escolas e professores, participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e/ou atividades que 
impactaram a aprendizagem de seus alunos. Clique 
aqui
 para saber o e-mail do seu representante.

Visitem, acompanhem e comentem nos blogs das Escolas da Rede Municipal de 
Educação da Cidade do Rio de Janeiro. Conheça os
 blogs da 5
CRE
.

Acompanhem, também, nosso grupo no Facebook, sendo mais um membro:

https://www.facebook.com/groups/rioeduca5cre/

Professora Regina Bizarro _ Representante do Rioeduca na 5
CRE

Twitter: @rebiza

Facebook: Regina Biza

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

[FOTO]

Página 4992



RIOEDUCA 2

5ªcre
(268)

entrevista
(4)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns Roberto Malaquias e demais Garis pelos serviços prestados na nossa Rede
de Ensino.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 20/05/2013 22:14

Parabéns Roberto , você merece todo o carinho e respeito da nossa comunidade, 
beijos 
Diretora Fátima
Postado por 
FATIMA MENDES
 em 21/05/2013 09:21
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 13/05/2013
<TÍTULO>
Aprender e Brincar é só Começar!

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, edi.

O Espaço de Desenvolvimento Infantil Wesley Guilber Rodrigues de Andrade, 
localizado em Costa Barros, leva o brincar a sério. Esta prática está inserida 
no dia a dia das crianças com o objetivo de proporcionar aos alunos a construção
de competências motoras, da autonomia e, principalmente, dos papeis sociais que 
fazem parte da nossa cultura.

Para turmas de creche, brincar e jogar não são passatempos e sim atividades 
fundamentais para a
 construção de conhecimentos sobre o
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 mundo. Com elas, os pequenos aprendem a estar com os outros e consigo mesmos.

O brincar é, por excelência, uma ferramenta para o desenvolvimento da criança. 
Além de estimular a curiosidade, a autoconfiança e a autonomia, proporciona o 
desenvolvimento da linguagem, do pensamento, da concentração e da atenção.

Por isso, ao ver uma criança montar blocos, construir casas, prédios e cidades, 
não diga que está só a brincar. Isso porque ao brincar, ela está aprendendo 
sobre o equilíbrio e as formas. Um dia ela pode virar engenheira ou arquiteta.

Quando a virem fantasiar, fazer comidinha ou cuidar de bonecas, não pensem que 
está só a brincar. Porque ao brincar, ela está aprendendo a cuidar de si e dos 
outros. Um dia ela pode vir a ser pai ou mãe.

Quando a virem coberta de tinta, a pintar, esculpir e moldar barro, não digam 
que está só a brincar. Ao brincar, ela está aprendendo a expressar-se e a criar.
Um dia, ela pode vir a ser um artista ou inventor.

Enfim, quando a perguntar o que ela fez na escola e esta lhe responder que 
brincou, não a entenda mal. Porque ao brincar, está aprendendo a trabalhar com 
prazer e eficiência. Está preparando-se para o futuro!

Não esqueça, ela é criança e seu trabalho é brincar!
[VÍDEO]

Vídeo 
O que é ser criança?
. Uma homenagem da equipe EVOLVERE para todas as pequenas e grandes crianças!!!

Aprender e Brincar é só Começar!

A equipe do 
EDI (Espaço de Desenvolvimento Infantil - Wesley Guilber Rodriges de Andrade)
, localizado em Costa Barros, leva o brincar a sério. Os professores sabem que
 através da brincadeira seus alunos ultrapassam a realidade em que vivem, 
transformando-a através da imaginação. Desta forma, as crianças expressam o que 
tem dificuldade em realizar através
 do uso da palavra.

O dia a dia das crianças do EDI Wesley Guilber é planejado a partir de 
atividades que proporcionam aos alunos a construção das competências motoras, da
autonomia e da compreensão dos papeis sociais que fazem parte da sua cultura.

Para que estes objetivos sejam alcançados, as educadoras desenvolvem 
brincadeiras à volta da exploração de objetos através dos sentidos; da ação 
motora; da manipulação, do faz de conta; das histórias; do desenho; dos 
fantoches e dos jogos simbólicos.

A 
profissional Geane
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, em uma manhã de muitas brincadeiras, ajudou os alunos do EI-51 a descobrirem a
forma, a textura e as cores de um tecido colorido. A brincadeira era esconder e 
achar os amigos. Tudo virou festa! Entre muitos sorrisos, todos esperavam sua 
vez de se esconder. Logo os alunos deram outro sentido à proposta: ao perceberem
o tecido forrado no chão, todos se deitavam e faziam carinho nos colegas.

Segundo a educadora, esta brincadeira teve por objetivo trabalhar a identidade 
ao esconder e procurar cada criança, desenvolver a oralidade e a interação.

[FOTO]

Organizar um ambiente interno com diversas opções de jogos de exercício é 
favorecer o movimento da criança e a exploração de materiais.

[FOTO]

É preciso prestar atenção à interação e à socialização entre as crianças e às 
formas como imitam, reproduzem e recriam as normas e os costumes que observam no
meio em que vivem. 

[FOTO]

Para potencializar a atividade, deve-se escolher objetos que estimulem os 
sentidos e o movimento. Quanto mais variadas as cores, texturas, materiais e os 
estímulos que eles permitirem, melhor. 

Os pais também foram convidados a participar da brincadeira! O simples ato de 
brincar com os filhos ajuda na educação da criança, além de aumentar o elo com 
os pais. Crianças que geralmente brincam com seus pais, tendem a se tornar mais 
amorosas e menos agressivas.

Por isso, a equipe do EDI Wesley Guilber convidou os pais dos alunos para uma 
brincadeira muito especial: soltar pipa, uma arte milenar que fascina o homem em
todas as partes do mundo. Todo o material foi providenciado - varetas, tesoura, 
papel seda, cola e linha -
 para que os pais e os filhos pudessem construir juntos uma forma de brincar.

A montagem das pipas foi um verdadeiro trabalho de equipe! Mas a parte mais 
emocionante foi ver os pais e filhos construindo um elo de amor e carinho 
através do brincar.

[FOTO]

O espaço do brincar com o seu filho vai além de estimular o cérebro e físico das
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crianças. É principalmente um momento de diálogo e troca afetiva com os filhos.

[FOTO]

Ao brincar, os pais devem se deixar levar pela criatividade dos filhos, pela sua
imaginação, evitando corrigi-los em suas brincadeiras, caso não haja riscos 
físicos, para que não se iniba a sua espontaneidade.

[FOTO]

Segundo especialistas, brincar com os filhos torna-os mais seguros, confiantes e
inteligentes. Além de deixá-los mais felizes, imaginativos e tolerante
s.

Jean Piaget enfatiza que a atividade l
dica é o berço obrigatório das atividades intelectuais da criança; sendo, por 
isso, indispensáveis à prática educativa. Sendo assim, a inf
ncia é o tempo de maior criatividade na vida de um ser humano e os educadores do

EDI Wesley Guilber
 aproveitam esta oportunidade para estimular a criatividade dia após dia, sem 
esmorecer. E, por esse e outros motivos, são dignos de nosso 
RESPEITO e ADMIRAÇÃO
.

Aos professores do 
EDI Wesley Guilber

, só tenho a dizer que continuem realizando este trabalho de excelência e 
enriquecedor, que esconde dentro dele o que todos esperam.... a 
FELICIDADE

!

Gostou do trabalho do EDI Wesley Guilber? Então deixe um comentário! Sua opinião
é muito importante! Clique 
aqui
 e conheça o blog do Edi!

Professora Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca na 6
 Cre

Facebook: Patricia Fernandes

Twitter: @Paty-PFF

E-mail: pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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6ªcre
(247)

edi
(36)

<COMENTÁRIOS>

A brincadeira oportuniza o desenvolvimento da criança e ajuda a compreender o 
mundo a sua volta. Parabéns EDI Wesley.
Postado por 
Emyli
 em 13/05/2013 08:26

Trabalho em equipe, interação família-escola...Aprender brincando...Elementos 
fundamentais para um trabalho prazeroso e de sucesso...
Parabéns a TODOS do EDI Wesley Guilber 
Postado por 
Denise Ribeiro
 em 13/05/2013 12:29

Brincar tem um viés que vai muito além da simples fantasia. Enquanto um adulto 
vê apenas uma criança empilhando bloquinhos, para o pequeno aquilo significa 
experimentar as possibilidades de construir e conhecer novas cores, formatos e 
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texturas. As fotos estão lindas e o projeto e trabalho desenvolvida pela escola 
mais ainda! Parabéns!!! 
Postado por 
Christiane Penha
 em 14/05/2013 16:00

O Espaço de Desenvolvimento Infantil Wesley Guilber Rodrigues de Andrade faz o 
bom uso do lúdico para ensinar. Parabéns!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 14/05/2013 19:29

EDI Wesley integrando família-escola! Parabéns!!!!!

Postado por 
Flávia
 em 16/05/2013 10:34

As imagens nos fazem retornar a infância, não é mesmo? Isso prova o quanto o 
brincar é importante não só para o nosso lado cognitivo, mas, sobretudo, para 
alimentar nossa parte emocional.
Postado por 
Priscila Frisone
 em 27/05/2013 14:34

Diversificar o ambiente escolar favorece a aprendizagem de todos, parabenizo o 
EDI Wesley Guilber por trazer os pais para o cotidiano da creche, inclusive 
resgaando brincadeiras.
Débora 
Postado por 
DÉBORA BELONI
 em 27/05/2013 14:54
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 14/05/2013
<TÍTULO>
Saiu a Lista dos Selecionados para a Produção Autônoma do Anima Escola

Vinte e cinco projetos de escolas municipais foram selecionados para a etapa de 
Produção Autônoma de Filmes de Animação 2013.

Veja a listagem completa no site do 
Anima Escola
.

[FOTO]
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O primeiro encontro dos professores que participarão da Produção Autônoma será 
no dia 20/5, segunda-feira, às 13h30, na Secretaria Municipal de Educação (rua 
Afonso Cavalcanti, 455, 3o. andar, sala 350).

Os professores que tiveram seus projetos selecionados contarão com o apoio 
técnico e pedagógico da equipe Anima Escola para o desenvolvimento de um filme 
de animação na escola.

Os principais critérios para a seleção dos projetos foram:

1 
 Consistência e grau de clareza da proposta;

2 
 Conhecimento sobre a linguagem e a técnica da animação, possibilitando ao 
professor realizar o projeto de forma autônoma na escola.

Luciana Bessa é professora da Rede Municipal e colaboradora do Blog dos 
professores

     lucianabessa@rioeduca.net

     Blog do Professor

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todos os selecionados!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 15/05/2013 08:47
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 20/05/2013
<TÍTULO>
200 Alunos Participam do Festival Varilux de Cinema Francês

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

A participação dos alunos da rede nestes festivais é de grande valia para a 
educação. Cultura nunca será demais.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 20/05/2013 22:07
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 14/05/2013
<TÍTULO>
Brincando, Lendo o Mundo e Criando Laços

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, creches, educaçãoinfantil.

O projeto didático de 2013 da Creche Municipal Doutor Sérgio Arouca propõe levar
os pequeninos a lerem o mundo através de brincadeiras e assim construir 
conhecimento.

O projeto didático 
Brincar e ler o mundo na Creche Municipal Doutor Sérgio Arouca é... criar, 
construir, aprender e crescer!
 surgiu durante as discussões com a equipe pedagógica no início do ano letivo. 
Durante as discussões surgiram vários questionamentos sobre o projeto a ser 
desenvolvido no ano de 2013. 

O que queremos ensinar? O que as crianças querem ou precisam aprender? Como 
tornar prazerosa a entrada da criança na instituição escolar? Qual a import
ncia das leituras na educação infantil? Como podemos continuar o processo de 
construir uma identidade positiva na creche iniciado em 2012? 

E foi através da busca de respostas para estes questionamentos que surgiu o 
projeto didático do ano 2013.

[FOTO]

[FOTO]

Os responsáveis pelos alunos também participam da proposta pedagógica da unidade
escolar. As ideias e propostas sugeridas pelos responsáveis são incorporadas ao 
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projeto, com isso é possível ampliar as discussões e a participação de todos.

Os objetivos do projeto didático 
Brincar e ler o mundo na Creche Municipal Doutor Sérgio Arouca é... criar, 
construir, aprender e crescer!
 são: propiciar as crianças o desenvolvimento com autonomia, aprendizagens para 
a vida, a intimidade com o ambiente letrado e a ampliação das leituras de mundo 
e seus significados, numa proposta em que criatividade, letramento e ludicidade 
estejam sempre presentes
.

O projeto didático anual foi dividido em quatro subprojetos que serão 
trabalhados ao longo dos bimestres do ano letivo.

No primeiro bimestre o tema trabalhado teve como título 
Brincando, lendo o mundo e criando laços!
 Os eixos norteadores foram: afetividade, identidade e estreitamento de relações
entre a creche e as famílias. O que gerou o desenvolvimento de atividades muito 
interessantes.

Os bebês do berçário 1, turma EI-50 provaram que literatura começa no berço, 
ouvindo atentamente a história 
Como é bonito o Pé do Igor
, da Editora DCL e de autoria de Sonia Rosa. Também brincaram com boneco 
Igor
 que apareceu no berçário para
 brincar com as crianças durante a contação da história.
Retirado do blog da creche

[FOTO]

As crianças da turma EI-41 levaram para a creche fotos de suas famílias e de 
seus amigos. Fizeram comparações com as fotos, descobriram detalhes 
interessantes, riram e brincaram.

     Quem conhece quem? Quem brinca com quem?
Quem é primo de quem? Quem é irmão de quem? Quem é tio, tia, parente, pai, mãe, 
amigo?

Entre as atividades, as crianças também ouviram a história 
Porcolino e Mamãe
, da Editora Brinque Book, de Margaret Wild.

Depois tiraram fotos muito bonitas entre a turma e entre os que possuem 
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parentesco com outras crianças e com funcionários da creche para fazer um mural 
Formando Laços na Creche
 e, assim, fechar o nosso primeiro subprojeto com o tema afetividade!

Retirado do blog da creche.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Já iniciamos o segundo bimestre e o subprojeto que será trabalhado é: 
Brincando, lendo o mundo e construindo com a literatura!
. Os eixos norteadores serão: leituras e literatura, entre livros e fraldas, 
leitura no berçário e ampliação das leituras de mundo.

Brincando, lendo o mundo e aprendendo com ritmos!
 é o tema destinado ao terceiro bimestre. Sua ênfase será nas linguagens das 
artes musicais e corporais, ritmos e diversidade cultural.

E encerrando o ano letivo de 2013 no quarto bimestre, o tema será: 
Brincando, lendo o mundo, crescendo e conquistando o mundo!
. Os eixos norteadores deste subprojeto serão: psicomotricidade, autonomia, as 
habilidades conquistadas pelas crianças, o espaço da creche e a apropriação 
desse espaço pelas crianças.

O desenvolvimento destas atividades pode ser acompanhado através do ambiente 
virtual da C.M. Doutor Sérgio Arouca. 

Visite o blog para conhecer mais!

http://cmarouca.blogspot.com.br/

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook
.

Renata Carvalho 
 Professora da Rede e representante da 2
CRE, no portal Rioeduca

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj
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[FOTO]
tweet

2ªcre
(192)

educaçãoinfantil
(100)

creches
(89)

<COMENTÁRIOS>

A Creche Municipal Doutor Sérgio Arouca está de parabéns por esta iniciativa, 
sabemos que o bom leitor começa a se criar na infância.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 14/05/2013 19:14
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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Sábado, 11/05/2013
<TÍTULO>
Encontros para Professores  do Projeto 4º ano NCM

A E/SUBE/CED oferecerá
aos Professores Regentes PII que atuam em turmas de 4
 ano do Projeto Nenhuma Criança a Menos oportunidades de Encontros de TROCA DE 
EXPERIÊNCIA E REFLEXÃO para o desenvolvimento do trabalho com essas turmas.

Os eventos serão realizados na Escola de Formação Professor Carioca - Paulo 
Freire - Av. Presidente Vargas, 1314- Centro. As inscrições serão de acordo com 
o cronograma abaixo:

[FOTO]

Seguem abaixo os links para cada inscrição que seguem o que define a 
CIRCULAR
 enviada pela E/SUBE/CED

roca de Experiências de Ciências (15 de maio) - todas as CREs

Relações de Aprendizagem (22 de maio - Parceria NIAP) 

ATENÇÃO! Inscreva-se pelo LINK de sua CRE!

Relações de Aprendizagem (22 de maio) - 1
 CRE

Relações de Aprendizagem (22 de maio) - 2
 CRE

Relações de Aprendizagem (22 de maio) - 3
 CRE

Relações de Aprendizagem (22 de maio) - 4
 CRE

Relações de Aprendizagem (22 de maio) - 5
 CRE

Relações de Aprendizagem (22 de maio) - 6
 CRE

Relações de Aprendizagem (22 de maio) - 7
 CRE

Relações de Aprendizagem (22 de maio) - 8
 CRE

Relações de Aprendizagem (22 de maio) - 9
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 CRE

Relações de Aprendizagem (22 de maio) - 10
 CRE

Relações de Aprendizagem (22 de maio) - 11
 CRE

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Estes eventos foram um sucesso! Parabéns aos idealizadores.
Postado por 
Helena(by troia) 10ªCRE GED
 em 27/05/2013 22:21
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 15/05/2013
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<TÍTULO>
Amigos Imaginários no Universo Infantil

<TAGS>
Tags: 
protagonismo infantil.

Alguns pais se assustam quando veem seu filho brincando e conversando sozinho. 
As crianças também podem criar um amigo, brincar e conversar como se ele 
existisse realmente. Toda essa imaginação é uma etapa do desenvolvimento 
Infantil e pode ser o caminho para o pequeno treinar as relações com outras 
pessoas.

Os responsáveis não devem ficar preocupados com esse tipo de comportamento. Faz 
parte do processo de desenvolvimento da criança e não tem idade certa para 
acontecer, surgindo normalmente quando a criança aprende a falar. Também não tem
tempo exato para o amigo imaginário ir embora.

A figura de um companheiro invisível surge devido a alguma necessidade da 
criança, uma maneira de se expressar. Pode acontecer devido a in
meras novas situações, pode ser uma mudança, a gravidez da mãe ou o nascimento 
de um irmãozinho, mas não necessariamente tem que haver um motivo.

I

[FOTO]

Os amiguinhos criados pelas crianças normalmente têm nome.

Os adultos geralmente ficam na d
vida de qual seria a melhor maneira de intervir neste momento. O mais adequado é
observar, deixando a criança brincar. O amigo imaginário é uma criação dela e 
nesse momento ela controla a situação dividindo seus sentimentos e até mesmo 
brinquedos. É um momento de troca da realidade pela fantasia, uma fantasia 
criada por ela.

Porém é importante encontrar um 
meio termo
. Procure não fingir que não está vendo, como também não supervalorize as suas 
atitudes. Ignorar, criticar ou dar força para brincadeiras com o amigo 
imaginário pode atrapalhar o processo de amadurecimento natural da criança.

Uma série de desenho infantil que retrata bem a interação de uma criança com seu
amigo imaginário é 
Charlie e Lola
. Originalmente criados para livros infantis, foram transformados posteriormente
em animação para a televisão.
[VÍDEO]

Conheça e divirta-se com as histórias de Charlie, Lola e seu amigo imaginário 
Soren Lorense.
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Brincar sozinho com o amigo invisível não deve ser motivo de tanta preocupação. 
Gradativamente, a criança vai conquistando coleguinhas reais e, aos poucos, 
deixando o mundo da imaginação.

A participação e observação familiar são importantes para que a criança não 
continue utilizando a fantasia e cresça preferindo estar só.

Taís Ferraz Duarte é Professora da Rede Municipal

     e colaboradora do Portal Rioeduca

     E-mail: 
taisduarte@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Os amigos imaginários fazem parte da infância de qualquer ser humano. Eles 
imaginários
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 ajudam a construir nosso caráter.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 15/05/2013 22:49
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 17/05/2013
<TÍTULO>
Estão Abertas as Inscrições para o Módulo de Introdução à Linguagem de Animação

Estão abertas até o dia 21 de maio as inscrições para as unidades escolares de 
Ensino Fundamental, em especial às que participam do Projeto Cineclube nas 
Escolas, para o módulo Introdução à Linguagem de Animação.

[FOTO]

No módulo, os professores poderão experimentar a animação por pixilation. 

Foto extraída do bloganimamundi.com.br

O módulo será ministrado por profissionais do Anima Escola. Os interessados 
devem enviar um e-mail para 
inscricaoanima2013@gmail.com
 com as seguintes informações:

1) Nome Completo;

2) Lotação (designação e nome da unidade) pela qual se inscreverá para a ação;

3) Matrícula;

4) Cargo e/ou Função;

5) E-mail.

Os professores que participarem do módulo de Introdução à Linguagem de Animação 
terão prioridade de inscrição para as próximas etapas do projeto Anima Escola.

Sobre o Módulo Introdução à Linguagem de Animação

I - Data: 27/5 (segunda-feira).

II - Horário: 13h às 17h.
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III - Local: Escola de Formação do Professor Carioca Paulo Freire (Av. 
Presidente Vargas, 1314, Centro. Tel.: 2253 4387 ou 2253 0312).

IV - Vagas: 100 (Participarão da capacitação os 100 primeiros professores que 
enviarem suas inscrições. As inscrições serão confirmadas por e-mail).

V - Carga horária: 4 horas.

VI 
 Inscrições: SOMENTE pelo e-mail inscricaoanima2013@gmail.com até o dia 21/5.

VI - Programa:

Apresentação do projeto Anima Escola 2013;

Exibição de filmes de animação realizados em 2012;

Apresentação das técnicas de animação e suas possibilidades de uso em sala de 
aula;

Experimentação prática dos professores das técnicas de massinha e pixilation.

[FOTO]

Animação com massinha.

Foto extraída do site www.animaescola.com.br

Essa é mais uma ação de formação do 
Projeto Cineclube nas Escolas
, da Gerência de Mídia-Educação.

Luciana Bessa é professora da Rede Municipal e colaboradora do Blog dos 
professores

     lucianabessa@rioeduca.net

     Blog do Professor

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Animação é uma delícia. Vamos participar e nos divertir!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 21/05/2013 22:43
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 15/05/2013
<TÍTULO>
Sessão Exclusiva do Filme 
Escritores da Liberdade
 para Professores

O Projeto Cineclube nas Escolas em parceria com o Cineduc (Cinema e Educação) 
faz o convite para a próxima sessão exclusiva para professores do filme 
Escritores da Liberdade
, de Richard LaGravenese. O evento acontece no dia 15 de maio, às 18h30, no Oi 
Futuro Ipanema.

[FOTO]

Após a sessão, haverá debate sobre o filme com a professora Rosália Duarte, do 
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Departamento de Educação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
(PUC-Rio) e coordenadora do Grupo de Pesquisa em Mídia e Educação (Grupem).

Para assegurar o seu lugar, confirme presença pelo email 
agendamento@cineduc.org.br, informando:

Nome completo

Disciplina

Escola

Email

Telefone

O agendamento não é obrigatório e a lotação está sujeita à capacidade da sala 
(noventa lugares).

     O Oi Futuro Ipanema fica na Rua Visconde
de Pirajá, 54/3
 andar.

Ficha Técnica do Filme

[FOTO]

Sinopse
: Uma jovem e idealista professora chega a uma escola de um bairro pobre que 
está corrompida pela agressividade e violência. Os alunos se mostram rebeldes e 
sem vontade de aprender. Assim, para fazer com que os alunos aprendam e também 
falem mais de suas complicadas vidas, a professora lança mão de métodos 
diferentes de ensino.

Diretor: Richard LaGravenese

Elenco: Pat Carroll, Patrick Dempsey, Jason Finn, Scott Glenn, David Goldsmith, 
Kristin Herrera, Blake Hightower, John Benjamin Hickey, Will Morales, Anh Tuan 
Nguyen, Vanetta Smith, Imelda Staunton, Hilary Swank, Deance Wyatt.

Produção: Danny DeVito, Michael Shamberg, Stacey Sher
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Roteiro: Richard LaGravenese

Fotografia: Jim Denault

Trilha Sonora: Mark Isham, RZA

Duração: 123 min.

Ano: 2007

País: EUA

Gênero: Drama

Cor: Colorido

Distribuidora: Não definida

Est
dio: Paramount Pictures / MTV Films / Jersey Films
[VÍDEO]

Clique, aqui, para assistir ao trailer do filme.

Luciana Bessa é professora da Rede Municipal e colaboradora do Blog dos 
professores

     lucianabessa@rioeduca.net

     Blog do Professor

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Filmes de qualidade de fácil acesso aos professores.
Postado por 
Helena(by troia
 em 15/05/2013 22:50
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 10/05/2013
<TÍTULO>
Informativo Multirio - 10 de maio
Conceito 
 Ação
 fala sobre o lixo produzido na cidade
No mundo todo, uma das grandes equações a serem resolvidas pelos governos é o 
que fazer com o lixo, o resto do que é consumido, o que ninguém mais quer. O 
consumo cresce dia a dia, e, na maioria das cidades brasileiras, a coleta 
seletiva ainda é incipiente. Lixões e aterros sanitários acumulam toneladas de 
resíduos e, muitas vezes, ameaçam o meio ambiente e a sa
de da população. O comportamento inadequado das pessoas, aliado à falta de 
consciência ecológica, transforma o lixo em uma paisagem corriqueira. Para 
conversar sobre os problemas e as soluções para o lixo que produzimos, a 
apresentadora Cristina Amaral recebe a gerente de Educação Ambiental do 
Instituto Estadual do Ambiente (Inea), Pólita Gonçalves. A conversa vai ao ar na
segunda-feira (13), às 13h20, na 
BandRio
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 e no 
canal 14 da NET
. 

Confira as produções da MultiRio também na Videoteca!
Episódios de séries como 
Cidade de Leitores
, 
Educação emRede
 e 
Conceito 
 Ação
, exibidos na 
BandRio
 e no 
canal 14 da NET
, estão disponíveis na Videoteca do Portal MultiRio. No ar 24 horas, a Videoteca
re
ne as produções da casa e mantém um acervo que pode ser acessado por meio da 
ferramenta de busca, auxiliando a encontrar vídeos por disciplina, nome do 
programa e/ou série e palavras-chave. Você pode acessar os vídeos da Videoteca 
pelo endereço 
www.multirio.rj.gov.br/videoteca
.
A MultiRio não tem um perfil oficial no Facebook. Informações sobre a Empresa 
você encontra no 
Portal MultiRio
 e na nossa página no Twitter. Se você já faz parte desta rede social, seja um 
seguidor:
www.twitter.com/multirio
.

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 15/05/2013
<TÍTULO>
Pequenas Vozes Cantam Vinicius de Moraes

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.

A m
sica é uma linguagem que comunica sensações e sentidos.
A
afetividade e a cognição são estimuladas por ela. Assim sendo, a Creche 
Municipal Silveirinha combinou m
sicas de um dos grandes compositores brasileiros através de atividades l
dicas para compor o projeto 
Cantando e Encantando com Vinicius de Moraes.

[FOTO]

Pequenos da Creche Municipal Silveirinha soltando a voz na culmin
ncia do projeto.

A m
sica na Educação Infantil deve ser uma importante fonte de estímulos, equilíbrio
e ludicidade.

 Nas escolas de Educação Infantil, percebe-se que a m
sica proporciona momentos felizes para as crianças.
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 A Creche Municipal Silveirinha desenvolveu do dia 4 de março ao dia 26 de abril
o projeto 
Cantando e Encantando com Vinicius de Moraes.

A partir de m
sicas do compositor, a equipe pedagógica planejou diferentes atividades para as 
crianças.

[FOTO]

O encantamento ficou por conta das apresentações das crianças.

O projeto desenvolvido na Creche foi de grande interesse para as crianças que, 
durante aproximadamente dois meses, assistiram a vídeos, ouviram o repertório do
CD 
A Arca de Noé
, de Vinicius de Moraes, além de participarem de Rodas de Leitura para ouvirem 
histórias relacionadas ao tema.

Nas atividades propostas, os alunos puderam criar, desenhar, cantar e escolher o
que mais lhes agradava.

Na 
ltima semana do projeto, as crianças vivenciaram a experiência de ter animais 
visitando a creche. Esse foi um momento de especial alegria e curiosidade dos 
pequenos, que receberam instruções sobre o respeito e o cuidado que devemos ter 
com os animais.

[FOTO]

Turminha EI 52 apresentando a m
sica 
As Abelhas
.

A culmin
ncia do projeto se transformou em um espetáculo!

As turminhas cantaram e encantaram com apresentações das m
sicas: 
O Leão, O Pato, A Pulga 
e
 As Abelhas.

Os responsáveis foram convidados e assistiram a tudo com muita satisfação!

Momentos como estes só consolidam a parceria da família com a escola na busca de
uma educação significativa, que pode se iniciar nos primeiros anos da vida 
escolar!

[FOTO]
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Equipe da direção da Creche, partindo da esquerda: Mara L
cia, Professora Articuladora, Rita Moreira, Diretora Adjunta e Marilene Ramos, 
Diretora Geral

 Meu
 a
gradecimento à equipe de direção, Marilene Ramos e Rita Moreira, que 
participaram ativamente de todo o processo, colaborando, incentivando e apoiando
o trabalho pedagógico e buscando parcerias.

Maria L
cia Gomes dos Santos (Professora Articuladora)

Para saber mais, clique na imagem abaixo e conheça o Blog da Creche Municipal 
Silveirinha:

[FOTO]

O projeto realizado na C.M. Silveirinha presta uma homenagem ao poeta e 
compositor Vinicius de Moraes no ano do seu centenário!

Professora Neilda Silva - Rioeduca 8
 CRE

neildasilva@rioeduca.net

Twitter: @Prof_Neilda

[FOTO]
tweet
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8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns Creche Municipal Silveirinha  uma bela iniciativa. A Música embala os 
sonhos infantis.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 15/05/2013 22:47

Parabénizo toda a equipe pelo belo trabalho. Amo a obra do saudoso Vinícius. 
Sonia - CP da Lasar Segall
Postado por 
Sonia Maria da Silva
 em 15/05/2013 22:52
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 23/05/2013
<TÍTULO>
Professora Alzenate: Sucesso no Alfabetiza Rio 

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, projetos, concursos.

Garantir que as crianças aprendam a ler e a escrever assim que entram na escola 
é o seu grande desafio, professor alfabetizador. Nessa pespectiva, a
Secretaria Municipal de Educação divulgou os resultados do Alfabetiza Rio 2012 
em abril, mostrando que 90% dos alunos foram alfabetizados no final do 1
 ano.

Alfabetize letrando sem descuidar da
especificidade do processo de alfabetização, a especificidade é ensinar a 
criança e ela
aprender

Magda Soares

Dentro dessa visão, a alfabetização é, sem d
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vida, uma das prioridades nacionais no contexto atual, pois o professor 
alfabetizador tem a função de auxiliar na formação para o bom exercício da 
cidadania de nossas crianças, levando-as
a ter o hábito de ler, desenvolvendo as habilidades necessárias para adquirir o 
prazer pela leitura e pela escrita de diferentes gêneros de textos, em 
diferentes suportes ou portadores, em diferentes contextos e circunst
ncias.

Conheçam a trajetória da Professora
 Alzenate que trabalha na
Escola Municipal Luiz Cesar Sayao Garcez

e foi destaque no ALFABETIZARIO da 4
 CRE

[FOTO]

Atualmente, encontro-me como coordenadora pedagógica na Escola Municipal Luiz 
César Sayão Garcez e precisei assumir a turma 1403 por falta de professor. Na 
Páscoa, realizei junto à turma um teatro, o qual os deixou bem motivados e isso 
gerou um aumento na autoestima e possibilitou o desenvolvimento de habilidades 
como: autonomia, organização, concentração e responsabilidade.

No ano de 2012, fui regente das turmas 1.101 e 1.102, e acredito que em turmas 
de 1
 ano, o professor precisa estar aberto a novas propostas e firme no propósito de
alfabetizar.
O ponto que destaco de positivo em minha atuação como professora é que não 
desisto de nenhum aluno, e não me dou por satisfeita em ter metade da turma já 
lendo. Tenho como objetivo que todos os alunos se apropriem da leitura e da 
escrita.

[FOTO]

Para conseguir, diariamente, utilizo-me de textos de onde extraímos os objetivos
relacionados naquele dia como: letras, palavras e informações.
Quando letras, relacionamos aos nomes; às listas; à chamadinha etc.
Quando palavras, pensamos nos sons, em qual letra a palavra começa e termina, 
contamos as letras e as sílabas das palavras relacionando com outras palavras 
que começam com a mesma letra.

[FOTO]

Criamos listas de palavras que terminem com o mesmo som, desta forma, 
trabalhando a rima. Depois de estarem bem avançados na leitura, fazemos banco de
palavras que apresentam as mesmas dificuldades. Ex.: palavras só com LH ou NH; 
RR; SS: S com som de Z; Ç; etc. No início fazemos listas, onde as palavras têm 
uma relação. Ex.: Listas com os alunos da turma, frutas, animais, material 
escolar; etc. Assim, eles identificam as palavras por dedução utilizando dos 
recursos que já dominam como a letra inicial, quantidade de letras.
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Buscamos palavras que possam substituir a palavra destacada do texto sem mudar o
sentido da frase. Utilizo uso de cruzadinhas e caça-palavras.
Faço a rodinha onde conversamos livremente, para fortalecer o vínculo de 
confiança e afetividade e para apresentar diferentes tipos de textos que 
satisfaçam a curiosidade e o interesse dos alunos.
Desenvolvo diariamente atividades de leitura e escrita onde possa observar o 
desenvolvimento de cada aluno e intervir sempre que se faça necessário.

Trabalho constantemente com o uso de material concreto como: jogos, projeto 
trilhas, blocos lógicos e material dourado para auxiliar o processo de 
alfabetização e letramento.
Pratico semanalmente junto aos alunos desafios que para mim fazem com que a 
criança aguce seu raciocínio e assim levante hipóteses até que se ache a 
resposta correta.

[FOTO]

A relação aluno-professor deve ser baseada em muita confiança e amor. Porque 
quando o aluno está seguro em uma fase da escrita e necessita avançar, o 
professor interfere e gera um desequilíbrio naquilo em que o aluno estava seguro
de estar certo e o passo adiante que ele precisa dar. Havendo confiança e amor, 
esse aluno avança no seu desenvolvimento cognitivo, afetivo, social com maior 
segurança.

Vale ressaltar que o professor alfabetizador sente uma ang
stia enorme no início do ano letivo achando que não irá conseguir. No decorrer 
do período o alívio diminui, por começar a colher os frutos do seu trabalho, 
feito com responsabilidade e dedicação, então a ang
stia começa a dar lugar a uma enorme satisfação e orgulho.

Texto da Professora Alzenate Ancelme Dias

O Rioeduca da 4
CRE parabeniza a Professora Alzenate por levar seus alunos a alcançarem 
conquista tão importante, conquista essa que será usufruída pelo resto da vida 
deles.

Ana Accioly é Professora da Rede Municipal

e Representante Rioeduca da 4
 Coordenadoria Regional de Educação

E-mail: anaaccioly@rioeduca.net

Twitter: @Ana_Accioly

[FOTO]
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projetos
(334)

4ªcre
(164)

concursos
(16)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns Professora Alzenate e a scola Municipal Luiz César Sayão Garcez por 
possuir profissionais de qualidade que só elevam o nome da equipe escolar!
Postado por 
Helena(by troia) GED 10ªCRE
 em 23/05/2013 19:33
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 16/05/2013
<TÍTULO>
Construindo Um Mundo Melhor Com a Arte de Vinicius De Moraes
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<TAGS>
Tags: 
9ªcre, cidadedeleitores, leitura, blogdeescola.

A equipe da E. M. Professora Enyr Portilho de Avellar, da 9
 Coordenadoria Regional de Educação, comemora o centenário de Vinicius de Moraes
com um belo projeto que envolve m
sica e vários segmentos da arte, contagiando toda comunidade escolar.

Em comemoração ao centenário do nascimento de Vinicius de Moraes, a escola 
buscou conhecer mais sobre a vida e a obra desse brasileiro que mostrou o Brasil
ao mundo. 

A unidade escolar aprofundou suas pesquisas nas m
sicas infantis do poeta e estas foram apresentadas aos alunos de forma l
dica a fim de explorar toda a sua diversidade.

Nosso Cenário e os responsáveis do 1
 e 2
 turno

[FOTO]

 A arca desconjuntada

     Parece que vai ruir

     Entre os pulos da bicharada

     Toda querendo sair...

E abre-se a porta da arca.

     Lentamente surgem francas

     A alegria e as barbas brancas

     Do prudente patriarca...

O projeto tem como objetivo oportunizar às crianças da Educação Infantil o 
acesso ao universo literário de Vinicius de Moraes, mobilizado através de 
poesia, m
sica, encenações, jograis, danças etc. Leva, assim, os alunos a constituírem uma
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relação diferenciada com a linguagem literária e, consequentemente, a 
tornarem-se futuros leitores e produtores de textos competentes.

Durante a execução desta 1
 parte do nosso projeto, as crianças foram incentivadas a:

Participar de brincadeiras: casinha, pular corda, imitar cantor (a), dançarino 
(a), etc.;

Estabelecer relações entre leitura e escrita;

Escutar e conversar sobre as obras musicais de Vinícius de Moraes: Samba, Bossa 
Nova, Valsa, cantiga de roda;

Ampliar o conhecimento de diversos aspectos referentes à produção musical: os 
instrumentos utilizados, tipo de profissionais que atuam e o conjunto que formam
(orquestra, banda etc.);

Produzir coreografias de acordo com as ideias que as letras das canções de 
Vinicius de Moraes sugerem. Ex: 
Lá vem o pato, A foca, A casa, O gato, O pinguim, O elefantinho
, etc.;

Brincar de faz de conta, utilizando fantasias variadas, maquiagem, roupas velhas
de adultos, sapatos, bijuterias e acessórios para, diante do espelho, construir 
e afirmar a imagem corporal e perceber que sua imagem muda sem que se modifique 
a sua pessoa;

Perceber estruturas rítmicas para expressar-se corporalmente por meio da dança, 
brincadeiras e de outros movimentos;

Listar e fazer a contagem dos elementos contidos nas letras das canções de 
Vinicius de Moraes;

Perceber e representar o corpo como instrumento de autoexpressão e comunicação. 
Diferenciar letras, desenhos e n
meros;

Confeccionar cartazes, murais e portfólios com vários recursos e técnicas.

Foi utilizado o CD
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 Arca de Noé
 como norteador dessa etapa do projeto (m
sicas infantis) pois, segundo nos conta a coordenadora Patrícia, é um tema que 
desperta o interesse natural das crianças desta faixa etária que, em geral, 
adoram bicharada, imitam seus sons, seus jeitos, estabelecendo relações afetivas
com seus animais de estimação.

A culmin
ncia do projeto aconteceu no dia 29/04/2013, quando tiveram a participação dos 
responsáveis e o empenho das professoras, auxiliares de creche, merendeiras, 
serventes, enfim, todos os funcionários da escola tiveram sua participação mais 
que especial.

Acompanhe a comemoração através das imagens abaixo:

Turma EI-41 Professora Clara

     As Abelhas

[FOTO]

A abelha-mestra

     E as abelhinhas

     Estão todas prontinhas

     Para ir para a festa...

Turma EI-30 Professora Beatriz

     O Pinguim

[FOTO]

Bom dia, pinguim

     Onde vai assim

     Com ar apressado?...

Página 5025



RIOEDUCA 2

Turma EI-31 Professora Elisabete

     A Galinha d
Angola

[FOTO]

Coitada, coitadinha

     Da galinha-d
Angola

     Não anda ultimamente

     Regulando da bola...

Turma EI-10 Professora Andreza

A Foca

[FOTO]

Quer ver a foca

     Ficar feliz?

     É pôr uma bola

     No seu nariz...

EI-11 Professora Cristiane e EI-21 Professora Coord. Patrícia

O Girassol

[FOTO]

Sempre que o sol

     Pinta de anil todo o céu,
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     O girassol fica

 um gentil Carrossel...

Roda, roda, roda

     Rodador

     Vai rodando, dando mel

     Vai rodando, dando flor...

EI-12 Professora Beth

     O Leão

[FOTO]

Leão! Leão! Leão!

     Rugindo como um trovão

     Deu um pulo, e era uma vez

     Um cabritinho montês...

EI-13 e EI-23 Professora Solange

     O Pato

[FOTO]

Lá vem o pato

     Pato aqui, pato acolá
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     Lá vem o pato

     Para ver o que é que há...

O pato pateta

     Pintou o caneco

     Surrou a galinha

     Bateu no marreco...

EI-14 e EI-20 Professora Ros
ngela

     A Casa

[FOTO]

Era uma casa muito engraçada

     Não tinha teto, não tinha nada

     Ninguém podia entrar nela, não

     Porque na casa não tinha chão...

Ninguém podia fazer pipi

     Porque penico não tinha ali

     Mas era feita com muito esmero

     Na rua dos bobos, n
mero zero...

EI-22 Professora Daniela
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     O Macaquinho de Pilha e O Gato

[FOTO]

O macaquinho

     quando está de pilha nova

     Fica todo entusiasmado,

     bota pra quebrar...

Com um lindo salto,

     Leve e seguro,

     O gato passa

     Do chão ao muro...

Parabéns a toda equipe da Unidade pelo projeto riquíssimo!

Acompanhe esta e outras atividades no

Blog da E. M. Professora Enyr Portilho de Avellar

Prof
 Márcia Cristina Alves Representante da 9
 CRE

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves
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[FOTO]
tweet

9ªcre
(227)

blogdeescola
(73)

leitura
(14)

cidadedeleitores
(7)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pelo trabalho realizado! Vinícius de Moraes sempre nos inspira coisas 
belas.
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 16/05/2013 14:05

Tudo muito Lindo e inspirador
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Parabéns!

Postado por 
Ana Silva
 em 16/05/2013 20:49

Lindo! Parabéns!
Postado por 
Beatriz
 em 27/05/2013 17:59

Lindo!!!!Amei as apresentações. Vocês arrasaram e as crianças demonstram estarem
felizes, esse é o diferencial. Bjs Patrícia
 
Postado por 
Sueli Pequeno
 em 27/05/2013 22:17
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 23/05/2013
<TÍTULO>
Semeando e Cultivando a Leitura em Família

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, cidadedeleitores, leitura, saladeleitura.

O EDI CAMPO GRANDE, da 9
 CRE, comemorou o Dia Nacional do Livro Infantil com o desdobramento do Projeto 
da Sala de Leitura 
Semeando e Cultivando a Leitura em Família
, em que convidou os responsáveis para serem os protagonistas do evento.

No dia 18 de abril, o EDI Campo Grande comemorou esta data tão importante para 
todos nós: 
O Dia Nacional do Livro Infantil
. Foram covidados os responsáveis para participar deste dia junto com a 
comunidade escolar.

[FOTO]

As crianças puderam ouvir diversas histórias contadas por eles: vovôs, titias, 
mamães, papais e professores. Foi um momento muito alegre e criativo, pois 
utilizaram, além do livro, suas habilidades e a linguagem corporal para 
contação.
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Dessa forma, este dia tão especial contribuiu para fomentar o processo de 
construção da leitura, tornando mais efetiva a participação de toda a comunidade
escolar. 

Podemos dizer que neste dia, toda a comunidade escolar vivenciou o que Monteiro 
Lobato um dia escreveu: 
para crianças um livro é todo um mundo
.

Vamos ver alguns momentos deste envolvente evento:

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

A 
professora Marcia Verli Alves
 nos enviou um breve relato para que pudéssemos conhecer melhor o Projeto da 
Sala de Leitura do EDI Campo Grande:

O 
Projeto Semeando e Cultivando a Leitura em Família
, que está sendo desenvolvido pela Sala de Leitura com as famílias de nossas 
crianças, já nos mostra o início de bons frutos. Nele realizamos o empréstimo de
dois livros, em que a criança leva os mesmos para casa dentro de uma sacola. 
Junto à família, a criança decide qual livro será lido. Nesta sacola também 
acompanha um caderno para ser registrado pela pessoa que contou a história como 
foi este momento. A sacola retorna para a escola no dia seguinte para que outra 
criança possa levá-la para casa. 

Este envolvimento da família na vida escolar das crianças é fundamental. A 
família é capaz de despertar o interesse e a curiosidade delas e incentivar a 
sua aprendizagem. Por isso, o seu compromisso é indispensável!

Parabéns a toda equipe do EDI Campo Grande pelo belo trabalho de envolver a 
família na escola através da leitura!

Prof
 Márcia Cristina Alves Representante da 9
 CRE
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     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet

9ªcre
(227)

leitura
(14)

saladeleitura
(10)

cidadedeleitores
(7)

<COMENTÁRIOS>

O incentivo a leitura deve ser partilhado por todos envolvidos neste processo. O
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projeto foi maravilhoso estão de parabéns!
Postado por 
Helena(by troia) 10ª CRE
 em 23/05/2013 19:35

Parabéns amigos do EDI Campo Grande. Incentivar a leitura é zelar pelo 
desenvolvimento cultural de nossa sociedade.
Postado por 
Rosane Giles
 em 26/05/2013 19:59
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 30/05/2013
<TÍTULO>
Relato de Experiência “O Menino do Pijama Listrado”

<TAGS>
Tags: 
9ªcre.

O CIEP Armindo Marcílio Doutel de Andrade foi um dos vencedores do 1
 Concurso de Resenhas e Relatos de Experiência da Biblioteca do Professor 
realizado pela Gerência de Mídia e Educação. Os objetivos da Biblioteca foram: 
divulgar o seu acervo, estimular a leitura desses livros e propiciar a troca de 
experiências a partir dos textos literários.

As professoras 
Solange de Almeida Barros Andrade 
e
 Audrei Alonso Brito do Nascimento
, que também foram vencedoras do 
2
 Concurso Escola de Leitores 2011-2012
 (projeto de promoção de incentivo à leitura em parceria com Instituto C
A) com o 
Projeto Voando Alto nas Asas da Leitura
, repetem a dose e conquistam mais um prêmio. Agora com um projeto que emocionou
a todos
: 
O Menino de Pijama Listrado - Venha se emocionar com uma história de amizade e 
inocência em meio à 2
 Guerra Mundial
.

[FOTO]

Através do relato das professoras sobre o projeto, vamos conhecer esse belíssimo
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trabalho que está envolvendo toda a comunidade escolar:

Ao recebermos o livro 
O Menino do Pijama Listrado
 no ano de 2009, como parte da distribuição de livros da Biblioteca do 
Professor, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, dentro do 
Programa de incentivo à leitura 
Rio, uma Escola de Leitores
, começamos a nos sentir muito incentivadas e valorizadas, enquanto 
profissionais da educação. Bem como, vimos a oportunidade de estarmos conhecendo
novas obras literárias de autoria de brasileiros e também da literatura 
estrangeira. Acreditamos que, para formarmos alunos leitores, precisamos antes 
de tudo ser professores leitores. E o fato de recebermos os livros nos facilita 
muito este acesso.

A princípio, o que mais nos chamou atenção ao recebermos este livro, para sermos
bem sinceras, foi o título e a forma como o mesmo foi elaborado: a capa e a 
textura, que imitava um pijama, como um uniforme de prisioneiros. Mas nem 
imaginávamos o que veríamos ao começar a ler o livro e as emoções que viveríamos
a cada capítulo. O título era intrigante e ao mesmo tempo curioso. O autor, 
apesar de famoso e conhecido no meio da literatura estrangeira, para nós era um 
desconhecido. Porém, ao lermos a orelha do livro, continuamos com a mesma 
curiosidade. O Menino do Pijama Listrado tornou-se para nós um mistério a ser 
desvendado...

Para resolvermos este mistério, só havia uma solução: lermos o livro. Foi o que 
fizemos. E a cada página da trama traçada pelo autor, íamos sendo surpreendidas 
por uma história emocionante, onde 
John Boyne

, com uma grande simplicidade e singeleza, narra a história de Bruno e sua 
amizade com o menino judeu de nome Shmuel, tendo como pano de fundo uma época da
história tão forte. 

A narrativa ocorre entre os anos de 1942 a 1944, com o mundo sendo assolado pela

Segunda Guerra Mundial
 e o autor consegue nos cativar com sua narrativa, mesmo tratando de um tema tão
triste da história da humanidade: o holocausto. E no meio disso tudo trata de 
temas tão relevantes e valores como a amizade, a pureza, a solidariedade e ainda
traz considerações sobre a falta de respeito aos direitos humanos.

[FOTO]

Foi, então, que resolvemos compartilhar esta leitura com alunos da turma 1601, 
uma vez que estes alunos são aqueles com maior faixa etária da escola. 
Convidamos a turma para ficar no contraturno e participar do 
projeto: O Menino de Pijama Listrado - Venha se emocionar com uma história de 
amizade e inocência em meio à 2
 Guerra Mundial
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. Enviamos pedidos de autorização aos responsáveis para que os alunos 
permanecessem no CIEP após o horário de aula normal e também autorização para 
divulgação de imagem e som.

O objetivo do projeto foi desenvolver o gosto pela leitura literária através de 
uma história fictícia e conhecer a história que se passava no mundo, servindo 
como pano de fundo para a criação dos personagens do livro 
O Menino de Pijama Listrado
.

Passamos a colocar o projeto em ação através de uma motivação que despertasse a 
curiosidade dos alunos da turma e das demais pessoas da comunidade escolar e não
escolar. Para isso, contamos com ajuda da senhora Ana, mãe da professora Audrei 
que nos doou um lençol com a mesma padronagem de listras do pijama do menino do 
livro. Ao conversarmos com as demais professoras, descobrimos que a mãe da 
professora Érica, de Educação Física, poderia costurar um pijama para que 
usássemos. Então caracterizamos um menino que passou a circular pela escola e 
entre sua própria turma, convidando os demais alunos para participarem das 
atividades do projeto.

[FOTO]

1
 dia

Conversa informal com os alunos para fazermos uma diagnose do que eles sabiam a 
respeito da Segunda Guerra Mundial, dos Nazistas, do Holocausto, quem foram os 
judeus, quem era Adolf Hitler e quais eram suas intenções. Fizemos uma 
apresentação sobre 
o Holocausto: 
Compromisso Moral e Lições de Solidariedade - A História por trás da história do
livro: 
O Menino de Pijama Listrado

Neste dia descobrimos que algumas crianças sabiam bem pouco sobre estas 
questões, explicamos os slides e frisamos que nosso maior objetivo é que eles 
percebessem que mesmo em meio à dor era possível surgir uma grande amizade. 
Lemos com os alunos a resenha do Livro.

[FOTO]

2
 dia 

Na semana anterior, o aluno Mateus, da turma 1601, vestiu-se de menino de pijama
e distribuiu convites para este segundo dia, em que assistimos ao filme
 O Menino do Pijama Listrado
, que foi baseado no livro. O convite virou um marcador de livros. Também 
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convidamos pessoas da comunidade escolar e não escolar, como também os demais 
profissionais e os pais dos alunos. Distribuímos pipoca para todos.

[FOTO]

3
 dia 

Realizado um trabalho de Artes, com a confecção de um menino de pijama por cada 
aluno, com detalhes em tecido; Houve uma conversa informal sobre o que acharam 
do filme e quais os aspectos diferentes da história contada no livro e os 
iguais; Depois um grupo saiu, junto com o menino caracterizado, levando uma 
pesquisa de campo a ser respondida pelos professores e demais funcionários quer 
tivessem lido ou não o livro para que pudéssemos ter uma opinião sincera a 
respeito do livro e também incentivarmos a sua leitura. Inclusive as crianças 
informavam que temos três exemplares na escola, em nossa sala de leitura. Também
fizeram um registro sobre o que acharam do Livro e do Filme.

[FOTO]

4
 dia

Leitura fictícia e não fictícia, em que a professora Audrei, através de um 
cartaz com as capas dos livros: 
Os colegas de Anne Frank
 e 
O Menino de Pijama Listrado
 conversou com os alunos sobre o que é uma história real. Explicou que ambos 
tratavam de temas como a amizade, tinham como cenário o período da guerra, mas 
um era ficção, baseado na realidade, e o outro aconteceu realmente. Os alunos 
puderam expor seus pensamentos e d
vidas. Também reproduzimos alguns trechos do livro e os discutimos com todos da 
turma. A professora Solange passou às mãos da turma a paródia da m
sica 
Sozinho
 de Caetano Veloso, que foi feita com base no tema do livro: amizade e 
solidariedade, explicou o que é paródia e todos cantaram a canção.

[FOTO]

5 
 dia 

Confeccionamos o mural com trabalhos da turma.

Ao avaliar o trabalho, percebemos que foi muito proveitoso, pois ao final os 
alunos responderam corretamente às questões que foram por nós levantadas a 
respeito do livro e do filme. Os objetivos foram alcançados, pois vários deles 
queriam levar o livro pra ler em casa, falaram sobre a mensagem principal e o 
final surpreendente do livro, escreveram suas opiniões e criticaram as atitudes 
dos nazistas e da guerra em si.
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Também ficamos surpresas e felizes, pois após o 4
 dia, eles, sem nossa intermediação pegaram o livro e sentaram-se e começaram a 
ler as partes sublinhadas no livro da professora Audrei, criando uma roda de 
leitores. As frases eram polêmicas e eles opinavam sobre o que aqueles trechos 
significavam para cada personagem e faziam paralelos com nossa própria vida. As 
crianças perceberam que o mais importante é a amizade dos dois meninos.

[FOTO]

No dia do filme, tivemos o prazer de receber nossas mães, que também leram o 
livro e vieram assistir ao filme. Uma mãe da turma também se fez presente. E o 
mais importante é que após este projeto, professores que não escolheram este 
livro queriam pegá-lo emprestado. A inspetora da escola já pegou, leu e deu seu 
depoimento. O livro ainda está sendo muito disputado entre as crianças da turma.

Apresentamos ainda o projeto no dia do Centro de Estudos como forma de incentivo
para que outros professores tomem a iniciativa de utilizarem os livros da 
Biblioteca do Professor. Também fizemos um gráfico estatístico com os 
professores e observamos que muitos que não haviam lido esta obra nos informaram
que iriam fazê-lo.

Parabéns às professoras Solange e Audrei e toda equipe do CIEP Doutel por mais 
essa conquista!

Prof
 Márcia Cristina Alves Representante da 9
 CRE

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

<COMENTÁRIOS>

Quem nunca ouviu falar da emocionante história do Menino de Pijama Listrado e 
seu envolvente enredo…Aonde morre a inocência e nasce a concepção do mundo real 
em um menino..Parabéns professores pelo trabalho desenvolvido!
Postado por 
Helena(by troia) 10ª CRE
 em 30/05/2013 14:04

Parabéns, amigas queridas! Admiro, me inspiro e me emociono com o trabalho de 
vcs! Queria muito continuar participando disso tudo... Bjs!
Postado por 
Amle Albernaz
 em 31/05/2013 17:45
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 20/05/2013
<TÍTULO>
Sou Gari com muito Orgulho!

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, gari, limpeza.

Os Garis que atuam nas escolas da 6
 CRE realizam seu trabalho com muita responsabilidade. Dedicam-se de corpo e 
alma, procurando um resultado final com perfeição. Seu talento é reconhecido 
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pelo esmero, já que não poupam dedicação e amor, mesmo nas mais simples tarefas.
Esta matéria tem por objetivo homenagear estes guerreiros da limpeza que 
trabalham para deixar o ambiente escolar mais agradável. Feliz Dia do
Gari!

Papel de bala que escorrega das mãos, ponta de lápis no chão, estantes 
empoeiradas... Uma parede suja aqui, um chiclete ali e pronto: está formado um 
cenário que tira o brilho
do ambiente escolar. Ou ao menos estaria, não fossem aqueles profissionais em 
trajes laranja que evitam que o lixo tire a beleza das nossas escolas: os Garis!

Semana passada, no dia 16 de maio, comemorou-se o
Dia do Gari

, que foi instituído por
uma lei em 31 de outubro de 1962. Sempre a postos com suas vassouras, em todos 
os ambientes da escola, muitas vezes acabam passando despercebidos aos olhos de 
algumas pessoas, mas não aos olhos do Portal Rioeduca e dos Diretores de algumas
escolas.

Escola limpa é com eles mesmos! A alegria e o amor
destes profissionais pelo seu trabalho
contagiam a todos. São anjos da limpeza que andam apressados para deixar o dia a
dia dos alunos e professores mais agradável e aconchegante.

O vídeo 
José, o
Rei dos Sonhos - Você precisa Trabalhar com Amor

 nos faz refletir porque é preciso trabalhar com amor e com prazer.
Faz-nos lembrar dos nossos queridos garis, que buscam sempre sua força interior,
sem esquecer que fazem parte de um plano maior, onde todos dão o sangue e o 
suor.

[VÍDEO]

Gostar da sua rotina diária torna o seu espírito mais leve. Assim, você dará 
conta dos seus afazeres com muito mais eficiência e prazer. 

Quer saber mais? Clique 
aqui
 e conheça o Projeto Escola Limpa realizado por uma escola da 7
 CRE. Vale a pena conferir!

G
arra
A
mor
R
esistência
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I
ncansável

Saber ser um bom profissional não é, de modo algum, tarefa fácil! Pode-se mesmo 
dizer que é tarefa que exige esforço contínuo e empenho constante. É um caminho 
longo, mas necessário se quisermos ser bem-sucedidos e reconhecidos pelo 
trabalho que desempenhamos.

Os garis que atuam nas unidades escolares da 6
 CRE não se assustam com todos estes desafios. Eles funcionam com uma mola que 
os impulsiona sempre para frente. Os desafios são vencidos por serem 
profissionais que se destacam por sua disposição, criatividade, dinamismo, 
eficiência, gentileza e, principalmente, responsabilidade.

Saber sorrir e ser amável com todas as pessoas que o rodeiam é um dos pontos 
fortes dos garis desta coordenadoria. Nos momentos difíceis, têm sempre uma 
ideia na manga, pronta para ser usada e salvar a pátria.

Este é o retrato do Gari que atua nas escolas da 6
 CRE!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

A equipe da 
Escola Municipal Érico Veríssimo
 fez questão de falar um pouco sobre o seu funcionário Nilton de Oliveira. 
Segundo a Coordenadora Pedagógica, ele chega pontualmente às 6:30h e inicia seu 
trabalho, que é a limpeza da área externa da escola. Atenciosamente, recebe os 
primeiros alunos que chegam antes para a aula do 1
 turno.
É carinhosamente chamado por todos de 
Grandinho
.

Grandinho
 atende prontamente, sempre com um sorriso encabulado, às solicitações dos 
professores, funcionários de apoio, direção e coordenação. Discreto, evita se 
expor nas reuniões e confraternizações. Sempre que há necessidade, não se opõe 
em ajudar os colegas de sua equipe. Por tudo isso, foi escolhido como aquele que
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faz a diferença na Escola Municipal Érico Veríssimo!

Segundo a equipe do 
CIEP Poeta Fernando Pessoa

,
 os funcionários da COMLURB são nota 10! Mas, a Antônia é especial...
Dá
um 
bom-dia
 acompanhado sempre de um sorriso. E se alguém está triste, tem uma frase para 
consolar. Se percebe uma agitação, lá vem ela com uma água ou um cafezinho. E, 
apesar de sua deficiência, que seria subterf
gio para esquivar-se de alguns afazeres, é um exemplo de vida ao fazer com 
carinho todas as suas tarefas.

Como o senhor Nilton Oliveira e a querida Antônia, os garis da 6
 CRE demonstram felicidade e vestem a camisa da escola em que trabalham, 
encarando cada desafio com um belo sorriso nos lábios.
 Mostram constante empenho e dedicação, sendo extremamente zelosos com tudo o 
que envolve o bem-estar do próximo.

Diante de tudo isso, queremos agradecer, com todo carinho, o profissional de 
excelência que você é! Sempre feliz, meticuloso, organizado, querido e 
cuidadoso. Parabéns! Vocês são a 6
 CRE! Nós somos a 6
 CRE!

Que tal deixar uma mensagem de carinho para nossos queridos garis? Eles merecem 
todo o nosso reconhecimento e carinho! Até a próxima semana!

Quer saber mais? Clique 
aqui
 e conheça
como
foi o dia de limpeza na praia realizado pelos alunos das escolas da 10
 Cre.

Professora Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca na 6
 Cre

Twitter: @Paty_PFF

Facebook: Patrícia Fernandes

E-mail: 
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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6ªcre
(247)

limpeza
(1)

gari
(1)

<COMENTÁRIOS>

Uma turma de peso que com muita dedicação e responsabilidades são atores 
importantíssimos do cotidiano escolar. Parabéns a todos! 
Postado por 
Emyli
 em 20/05/2013 09:13

Lindo o video sugerido na reportagem. Vale a pena visualizá-lo.
Fica aqui o nosso carinho, agradecimento e reconhecimento sobre a importancia do
trabalho de vocês garis.
Postado por 
Christiane Penha
 em 20/05/2013 10:01

Parabéns a todos desta classe que realizam seu trabalho com alegria e muita 
dedicação.
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Postado por 
Helena(by troia)
 em 20/05/2013 20:53

O empenho, dedicação e carinho dos garis contribuem para o bem-estar de nossos 
alunos, o que é fundamental para o sucesso do processo.
Parabéns!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Postado por 
Flávia Sardinha
 em 23/05/2013 11:16

Parabéns a todos estes profissionais que fazem das Unidades Escolares lugaresl 
melhores!
Postado por 
Priscila Frisone
 em 27/05/2013 14:19

Parabéns a todos os garis que realizam seu trabalho com dedicação!!! Um beijo 
especial para a querida Antônia!!!
Postado por 
Rosimere Rocha
 em 30/05/2013 09:03

Parabéns a todos os profissionais desta classe de trabalhadores por nos ajudarem
na realização do nosso trabalho. 
Postado por 
Selma de F. G. Gusmao
 em 04/06/2013 14:24
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 17/05/2013
<TÍTULO>
Desfile Olímpico Abrilhantando a 10ª CRE

<TAGS>
Tags: 
10cre.

A Prefeitura do Rio realizou no dia 10 de maio o Desfile Olímpico com 
professores, alunos e profissionais da rede municipal de ensino da 10
 Coordenadoria Regional de Educação. O evento foi realizado no Largo do Bodegão 
em Santa Cruz. 

O prefeito Eduardo Paes acompanhou o evento ao lado do subsecretário municipal 
de Educação, Paulo Figueiredo, e da coordenadora da 10
 CRE, Maria das Graças Muller de Oliveira Gonçalves. 

[FOTO]
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[FOTO]

Toda comunidade escolar participou de alguma maneira, desfilando ou comparecendo
para assistir. 

[FOTO]

A intenção da Secretaria Municipal de Educação é desenvolver os valores 
olímpicos, sendo eles: Respeito, Amizade e Excelência. Estes valores são os que 
mais se aproximam dos símbolos olímpicos. 

[FOTO]

Com a realização do desfile, muitos alunos e toda a comunidade pôde observar a 
cultura de vários países que irão participar da Olimpíada de 2016. 

[FOTO]

O desfile cívico foi aberto com a chegada da Bandeira Olímpica e Paraolímpica 
que estão na nossa cidade desde o encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres. 

Cerca de 800 alunos e 600 professores de 160 escolas da 10
 CRE, divididos em 17 alas, abrilhantaram o evento. 

[FOTO]

Os três melhores alunos da rede de ensino do Rio de Janeiro, que moram em Santa 
Cruz, foram premiados com medalhas por conquistarem as melhores notas e médias 
entre as escolas da coordenadoria.

[FOTO]

Houve uma belíssima exposição de trabalhos realizados por alunos de várias 
escolas da 10
 CRE com o Tema: Olímpiadas de 2016. Os trabalhos foram expostos no EDI Celso De
Almeida Chaves que fica no Largo do Bodegão.

Os trabalhos realizados por diversas escolas da 10
 CRE foram registrados em lindas fotos, como se pode conferir no vídeo.
[VÍDEO]

Texto da Professora Maria Helena Lima . Fotos: Maria Helena Lima e

Maria Galdino

- 10
 CRE. Edição Rioeduca.net.

É gratificante a iniciativa da Secretaria Municipal de Educação em promover o 
desfile olímpico em todas as coordenadorias, destacando os Jogos Olímpicos, 
grandioso evento que a nossa cidade sediará em 2016.
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Parabéns à equipe da 10
 Coordenadoria Regional de Educação e 
a Rodrigo Abreu, assessor adjunto da E/SUBE/10
CRE

pelo belíssimo trabalho!

[FOTO]

Vilma Barbareto

Professora da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro

Colaboradora do Portal Rioeduca.net - Supervisão de Postagens

vilmabarbareto@rioeduca.net

Twitter: @VilmaBarbareto

[FOTO]
tweet

10cre
(3)
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<COMENTÁRIOS>

Excelente! Parabéns aos professores, alunos e profissionais da rede municipal de
ensino da 10ª Coordenadoria Regional de Educação. O desfile estava lindo! 
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 17/05/2013 12:40

Parabéns professora Maria Helena, sempre nos presenteando com suas postagens. 
Postado por 
Ivana pereira barbosa guimarães
 em 17/05/2013 20:16

Parabéns a toda equipe da 10ªCRE pela belíssima apresentação!
Postado por 
Rosiane Espínola
 em 17/05/2013 21:48

Parabéns a 10ª CRE sempre mostrando competência, eficiência e eficácia! Parabéns
a todos que participaram deste evento espetacular!Parabéns a todos que 
participaram de uma forma cidadã. 
Postado por 
Helena(by troia)
 em 18/05/2013 14:56

Parabéns 10ª Cre saudades de vocês.
Postado por 
Viviane
 em 20/05/2013 20:39

Maravilhoso o Desfile! Adorei tudo. Parabéns!
Postado por 
Hudson
 em 22/05/2013 20:56
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 28/05/2013
<TÍTULO>
Fazendo a Diferença

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos, dia do gari.

O Dia do Gari é comemorado no dia 16 de maio. O CIEP Adelino da Palma Carlos e o
CIEP João Batista dos Santos homenagearam, em suas respectivas unidades 
escolares, os profissionais da limpeza que mantêm o ambiente escolar limpo todos
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os dias.

O CIEP Adelino da Palma Carlos e o CIEP João Batista dos Santos comemoraram o 
Dia do Gari com grande alegria. O CIEP Adelino comemorou o Dia do Gari com 
diversas atividades inseridas dentro do Projeto 
Gari 
 Eu Existo e Faço a Diferença
. Alunos do CIEP João Batista montaram lindos murais de agradecimento e 
registraram suas promessas em contribuir para uma escola mais limpa, além de 
realizarem uma festa-surpresa com brincadeiras, m
sica e lanche especial.

CIEP João Batista dos Santos

Para demonstrar o carinho e agradecimento aos garis Paulo César, Adriano, 
Karina, Isane, Solange, responsáveis pela manutenção da limpeza no CIEP João 
Batista, os alunos das turmas 1302 e 1402 fizeram uma festa especialmente para 
os garis.

[FOTO]

Mural feito pelas crianças em homenagem aos garis. No detalhe, mural com 
compromissos e agradecimentos especiais dos alunos.

[FOTO]

Momento de confraternização e festa com as crianças e os garis da escola.

[FOTO]

Da esquerda p/direita:os garis 
Karina, Solange, Izane, Paulo Cesar, Adriano e as
professoras Joelma e Anna Lilian.

Conheça um pouco do projeto anual do CIEP João Batista dos Santos

CIEP 3.0

HUMANIZANDO, FORMANDO E EDUCANDO EM TEMPO INTEGRAL
.

Objetivo Geral: 

Alargar a função da escola dando conta de um projeto de educação integral que 
articule o direito ao conhecimento, às ciências e tecnologias, às culturas e 
valores do universo-simbólico, ao corpo e suas linguagens, expressões, ritmos, 
vivências, memórias e identidades diversas.

MAIO: TRABALHO X CONSUMO

 DE OLHO NA MÍDIA
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Objetivos específicos:

Identificar a import
ncia dos diferentes profissionais que contribuem para o desenvolvimento do nosso
país;

Reconhecer a import
ncia do trabalho na vida do ser humano;

Refletir sobre a influência que a propaganda pode exercer para o consumo 
excessivo, trazendo consequências para o indivíduo e o meio ambiente.

CIEP Adelino da Palma Carlos

Os alunos das turmas do 4
, 5
, 6
 ano e da Educação Infantil homenagearam os garis Adriana, Adriano, Carlos, 
Neuma, Paulo e Valéria com confecção de lembranças e cartazes. Os alunos 
assistiram ao vídeo da Turma da Mônica contra o Capitão Feio para refletir sobre
a higiene no ambiente e também puderam ouvir depoimentos dos garis, sobre a 
profissão deles.

Conheça um pouco do Projeto Político do CIEP Adelino da Palma Carlos

O Projeto é fundamentado nos quatro pilares da educação: SER, CONVIVER, CONHECER
e FAZER. Com novo formato, Escola de Turno 
nico, a unidade escolar se empenha em acolher e receber os professores em regime
de 40 horas e os alunos com uma Unidade Escolar bonita, colorida e agradável. E,
acima de tudo, com uma proposta pedagógica consistente que tem como objetivo 
Educar a todos e a cada um.

O Projeto Político Pedagógico da escola tem o título 
Universo Diverso
 e busca garantir o acesso, a permanência e o sucesso do aluno.

Veja o vídeo produzido pela escola sobre o Projeto 
Gari - Eu Existo 
e Faço a Diferença
:
[VÍDEO]

CURIOSIDADE - VOCÊ SABE QUAL A ORIGEM DO DIA DO GARI?

O Dia do Gari é comemorado no dia 16 de maio em homenagem ao francês Pedro 
Aleixo Gary. Ele foi responsável, segundo registros históricos, por assinar o 
primeiro contrato de limpeza urbana no país. O nome foi se tornando popular à 
medida que as pessoas chamavam a 
turma do Gary
 para realizar a limpeza dos espaços no Rio de Janeiro.
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Contato:

[FOTO]
tweet

projetos
(334)

7ªcre
(192)

dia do gari
(1)

<COMENTÁRIOS>

Bom ver o trabalho da nossa escola sendo partilhado com toda a Rede!!!
Postado por 
Ieda Ayres
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 em 28/05/2013 20:15
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 14/05/2013
<TÍTULO>
Informativo Multirio - 14 de maio
Educação em Rede 
avalia sucesso em resultados sobre alfabetização
O programa desta quarta-feira (15) trata das estratégias da SME e das ações de 
professores que contribuíram para o resultado no Alfabetiza Rio. Em 2012, a 
avaliação indicou que mais de 90% dos alunos do 1
 ano do Ensino Fundamental estavam alfabetizados. A apresentadora Carla Ramos 
recebe o gerente de Avaliação da SME, Antonio Alves Mateus Filho, e a 
coordenadora-geral do Centro de Políticas P
blicas e Avaliação da Educação (CAEd/UFJF), Lina Kátia Mesquita de Oliveira. Em 
destaque, a primeira vez em que a leitura é avaliada no Alfabetiza Rio. 
Educação em Rede
 é exibido na quarta-feira, às 13h20, na 
BandRio
 e no 
canal 14 da NET
.

A integração da América Latina é o tema de
 Cidade de Leitores
As nações vizinhas e as formas de integração cultural. Leila Richers entrevista 
a historiadora Ana Luiza Beraba e a gerente de arte e educação da Casa Daros, 
Bia Jabor. 
Cidade de Leitores
 discute o livro 
América Aracnídea 
 Teias Culturais Interamericanas
, de autoria de Ana Luiza Beraba, e destaca o trabalho da Casa Daros, um novo 
espaço voltado para difusão e reflexão sobre arte latino-americana contempor
nea que abriga a exposição inaugural 
Cantos Cuentos Colombianos
. 
Cidade de Leitores
 é exibido na quinta-feira (16), às 13h20, na 
BandRio
 e no 
canal
14 da NET
.
A MultiRio não tem um perfil oficial no Facebook. Informações sobre a Empresa 
você encontra no 
Portal MultiRio
 e na nossa página no Twitter. Se você já faz parte desta rede social, seja um 
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seguidor:
www.twitter.com/multirio
.

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

MultiRio e suas dicas maravilhosas!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 15/05/2013 08:50
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 16/05/2013
<TÍTULO>
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Uma Horta na Escola Municipal Jorge Gouvêa

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, .

A Escola deve promover hábitos alimentares saudáveis, pois é através da adoção 
de hábitos saudáveis que não só os alunos, mas
também as famílias e toda a comunidade se apoderam de um bem, um direito e um 
recurso
aplicável à vida cotidiana.

(...)Os que plantam sofrem com as
tempestades, as estações e raramente descansam. Mas, ao contrário de um 
edifício, o jardim jamais para de crescer. E, ao mesmo tempo em que exige a 
atenção do jardineiro, também permite que, para ele, a vida seja uma grande 
aventura.

Paulo Coelho 

Promover sa
de na escola é uma
perspectiva
transformadora. Remete-nos a práticas educativas baseadas na construção 
compartilhada
do conhecimento, no respeito ao saber popular e na construção de alternativas de
transformação das condições de vida e sa
de da população. 

É por esse viés que a
Escola Municipal Jorge de Gouvêa trabalha a promoção da alimentação saudável 
junto aos seus alunos e à comunidade escolar.

[FOTO]

Em tempos de Projeto Sa
de na Escola, vale ressaltar também a import
ncia de uma alimentação saudável. E nada mais justo do que falar de alimentos de
fácil acesso e que fazem parte da base de nossa alimentação: frutas, legumes e 
verduras. Hoje em dia, muita gente quer ter sua própria horta em casa, até 
pessoas que moram em apartamentos fazem hortas suspensas em suas varandas. Tudo 
isso para não deixar de consumir alimentos saudáveis para o corpo.

Texto retirado do
http://jorgedegouvea.blogspot.com.br/

Para manter o peso ideal, a sa
de e ainda obter todos os nutrientes de que o corpo necessita é imprescindível 
ter uma dieta variada, na qual a deficiência de um nutriente em certos alimentos
seja compensada por sua presença em outros. Por isso, é muito importante 
consumir alimentos dos quatro grupos básicos (verduras, legumes e frutas; 
cereais; leite e derivados; carne), ou seja, devemos manter uma dieta 
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balanceada.

Uma Horta na Escola Pode Ser o Caminho para uma

Alimentação Saudável na Prática

A horta pode ser um laboratório vivo para diferentes atividades didáticas. Além 
disso,
o seu preparo oferece várias vantagens para a comunidade, pois
uma horta também proporciona momentos de distração, de vida ao ar livre. É uma 
oportunidade de realizar trabalhos manuais, além da satisfação de ver o 
desenvolvimento das plantas.

[FOTO]

Na Jorge de Gouvêa, os alunos, a comunidade e até funcionários têm a sua própria
horta liderada pelo Sr. Antônio, figurinha simpática, educada e muito conhecida 
pelos integrantes dessa unidade escolar. Todos o chamam de 
seu Antônio da Horta
. 

Já faz um tempo que ele lidera o Projeto Horta Comunitária em nossa escola e o 
facilitador das ações é o fato de que ele está inserido na comunidade escolar 
pois é morador do bairro.

A horta já foi cenário de vários trabalhos sobre Ciências: plantio, germinação, 
alimentação, feiras... E segue até hoje realizando seu papel social que é 
disponibilizar alimentos saudáveis para a comunidade escolar. Além de legumes, 
frutas e verduras, lá ainda têm ervas medicinais: erva cidreira, capim limão, 
cana do brejo e entre outras. Sempre que é preciso, algum funcionário recorre ao
seu Antônio da Horta à procura de um folhinha pra fazer um chazinho 

.

     A horta da Jorge é um referencial para 
as crianças e comunidade. Segue abaixo algumas fotos recentes de nossa horta.

Texto retirado do
 http://jorgedegouvea.blogspot.com.br/

Parabéns a toda a equipe da Jorge Gouvêa, não só por realizar um trabalho de 
promoção de sa
de com os seus alunos, mas também por fazer com que por meio deles a comunidade 
esteja percebendo a
import
ncia de viver de forma saudável.

[FOTO]
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4ªcre
(164)

(11)

<COMENTÁRIOS>

Q lindo trabalho!! è emocionante ver a dedicação e o resultado desse trabalho.
Postado por 
claudia beatriz
 em 16/05/2013 13:17

Oi Ana,parabéns. Gostaria muito de fazer uma horta na nossa escola. Somos da 
Escola Bolívia da 5ª CRE. Quem te orientou? Você pode nos ajudar? Profª Vera.
Postado por 
Vera
 em 16/05/2013 14:00

Trabalho maravilhoso! Toda escola deveria ter uma horta!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 16/05/2013 14:07

Um ótimo trabalho na escola, o desenvolvimento da horta na escola traz ótimos 
resultados para a saúde dos alunos.
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Postado por 
Julia
 em 16/05/2013 21:48

Obrigada Ana pelo destaque!!
Esse também é um desdobramento do nosso papel social para com a comunidade. A 
criança consciente hoje é o adulto consciente de amanhã!!
Postado por 
Equipe Jorge de Gouvêa
 em 27/05/2013 23:59
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 15/05/2013
<TÍTULO>
1º Concurso de Resenhas e Relatos de Experiência da Biblioteca do Professor

<TAGS>
Tags: 
riodeleitores, concurso.

1
 Concurso de Resenhas e Relatos de Experiência da Biblioteca do Professor.

     É com grande satisfação que anunciamos 
os vencedores!

O concurso foi realizado pela Gerência de Mídia-Educação com os objetivos de 
divulgar o acervo da Biblioteca do Professor, estimular a leitura desses livros 
e propiciar a troca de experiências, a partir dos textos literários.

A Biblioteca do Professor é uma das ações do Programa Rio, uma cidade de 
leitores, que consiste na distribuição de livros de literatura para o acervo 
pessoal de todos os professores, agentes auxiliares de creche e bibliotecários 
da Rede P
blica Municipal do Rio de Janeiro. A cada trimestre, esses profissionais 
escolhem, através de votação na internet e a partir de uma relação de livros 
pré-selecionados, aqueles de sua preferência.

Os mais votados são adquiridos e entregues aos profissionais em seu local de 
trabalho. No mês de outubro, em homenagem ao Dia do Mestre, os professores 
recebem, excepcionalmente, um livro por meio da votação na internet e o outro 
por meio de compra com voucher em livrarias credenciadas.

[FOTO]

A Biblioteca do Professor já ultrapassou a marca de 1 milhão de livros 
adquiridos, com 56 diferentes títulos dos mais renomados autores nacionais e 
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estrangeiros.

As resenhas selecionadas serão publicadas na Educoteca e os relatos, no Portal 
Rioeduca. Os textos terão, ainda, ampla divulgação pelo Programa Rio, uma Cidade
de Leitores, por meio das redes sociais e da MULTIRIO, além dos estandes do 
Salão do Livro e da Bienal do Livro.

Foram recebidos 43 resenhas e 4 relatos de experiência, sendo selecionados 10 
resenhas e 2 relatos. De acordo com o regulamento, os 14 autores dos textos 
selecionados (entre relatos e resenhas) terão, como prêmio, a participação na 11
 FLIP 
 Festa Literária Internacional de Paraty, que ocorrerá no período de 03 a 07 de 
julho de 2013 e é um dos principais festivais literários do mundo, com cerca de 
200 eventos, entre palestras, debates, exposições, apresentações e encontros com
autores.

Ressaltamos que os trabalhos apresentaram, em seu conjunto, enorme diversidade 
de livros e autores selecionados, revelando a import
ncia do acesso à diversidade de obras literárias para a ampliação do repertório 
dos leitores e o desenvolvimento do gosto pela leitura.

Em cada resenha selecionada foi possível identificar a relação estabelecida 
entre os leitores e os autores escolhidos, base fundamental para o prazer de 
ler. Dentre os relatos recebidos, algumas possibilidades de desdobramento da 
Biblioteca do Professor foram apresentadas, envolvendo a utilização do acervo em
diversas ações nas escolas. As experiências selecionadas tiveram na abordagem do
livro e na sua leitura a centralidade do trabalho para a formação de novos 
leitores, servindo de inspiração para a formulação de novas propostas.

[FOTO]

Parabenizamos a todos os participantes e, em especial, 
aos 14 vencedores do Concurso
! 
Conheça os seus nomes, escolas e livros resenhados
.

[FOTO]
tweet
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riodeleitores
(165)

concurso
(16)

<COMENTÁRIOS>

    Parabéns a todos os professores ganhadores e à equipe maravilhosa da Mídia.
              Bjs!
Postado por 
Maria de Fátima Borba Corrêa
 em 15/05/2013 14:06

Parabenizo as colegas que participaram deste concurso e às selecionadas. Fiquei 
muito feliz, porque das 14 resenhas selecionadas, três fazem parte da 5ªCRE.

Em tempo, a FLIP é tudo de bom!!!
Postado por 
Regina Bizarro
 em 15/05/2013 23:10

Parabéns a todos os professores ganhadores e, em especial, aos ganhadores da 6ª 
Cre! Vocês são professores de excelência e estão ajudando a formar UM Rio de 
Leitores!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 16/05/2013 14:10

Parabéns as selecionados fico feliz pela competência de todos parabéns!
Postado por 
Helena(by troia) GED 10º CRE
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 em 25/05/2013 11:46
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 03/06/2013
<TÍTULO>
Promoção Cideb 2013 - SORTEADOS

 O Portal Rioeduca fecha parceria com o CIDEB 2013 e concede promoções para 
professores da rede SME/RJ

Conheça o CIDEB:

O PÚBLICO
 – O público do CIDEB é composto por professores do ensino infantil, 
fundamental, médio e superior, secretários municipais e estaduais dos estados 
brasileiros, gestores de escolas, instituições educacionais públicas e privadas,
coordenadores pedagógicos, administradores, publicitários, presidentes de 
associações representativas, profissionais envolvidos com gestão escolar, 
educadores, pedagogos, psicólogos, acadêmicos das diversas áreas do saber, 
empresas ligadas direta ou indiretamente à educação, profissionais em geral e 
demais interessados nos temas do Congresso.

PALESTRANTES
 – O CIDEB contará com palestrant

es internacionais que atuam em parceria com o Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA, além de grandes conferencistas e renomados
profissionais de Educação 

de todo o país, como o senador Cristovam Buarque, Pedro Demo, Hamilton Werneck, 
Thereza Firme, Max Haetinger, Soraia Romano, Rogério Moraes, Carlos Edmar 
Pereira, Gilberto Lacerda, José Daniel Moura, Fábio Fernandes, Humberto Zanetti,
Arnaldo Niskier, Edileide Castro e Antônio Marival.

[FOTO]

TEMA E CERTIFICAÇÃO
 – O conteúdo científico

 do congresso abordará a temática "Tecnologia Educacional: da tendência à 
realidade" e será apresentado no Náutico Praia Hotel 
&
 Convention Center, em Porto Seguro, Bahia. Durante todos os dias, a programação
do congresso contará com diversas atividades acadêmicas, entre palestras, 
minicursos, oficinas, apresentação de trabalhos, entre outras. A programação 
também inclui visita à Feira Mundo Edu, Feira do Livro, apresentações culturais 
e outras atividades lúdicas que serão desenvolvidas durante o evento.
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CIDADE SEDE
 – Porto Seguro, cidade anfitriã do CIDEB, espera mais de 2.500 participantes 
atraídos por vasto conhecimento. Mais que boas lembranças, os professores levam 
de volta o conhecimento adquirido e a troca de experiências, além de valores que
levam ao crescimento pessoal e intelectual de cada profissional. A cidade de 
Porto Seguro foi escolhida como cidade-sede do congresso por ser berço do 
descobrimento do Brasil, devido a seus atrativos turísticos, e em função de sua 
infraestrutura e ampla rede hoteleira.

CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS SOBRE A ESTRUTURA E LOCAL DO EVENTO

[FOTO]

O Portal Rioeduca, em parceria com os organizadores do CIDEB 2013, sorteará dois
pacotes (hospedagem com café da manhã + inscrição + transfer in/out) para o 
CIDEB 2013 aos professores da rede SME/RJ, que se inscreverem através o 
formulário inserido nesta postagem.

Observações Importantes: 
o transporte aéreo não está incluído na promoção, ficando a cargo do sorteado.

     Somente poderão se inscrever aqueles que
tiverem direito a recesso escolar no período do Congresso, não havendo para tal 
dispensa de ponto.

Além disso, todos que se inscreverem utilizando o email @rioeduca.net, receberão
10% de desconto na compra do lote vigente para o ingresso ao evento através do 
site do 
Cideb
. 

[FOTO]

Fausto David de Carvalho - 9ª CRE

     Luciana Ribeiro Barros - 6ª CRE

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Vamos participar! Terá palestrante de peso! Muito bom!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 30/05/2013 21:20
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 21/05/2013
<TÍTULO>
Um Cartão de Visitas: A Importância dos Murais

<TAGS>
Tags: 
escola, atividades.

De caráter informativo, interativo ou apenas decorativo,

nas paredes da escola, lá está o bom, velho e 
til mural.

Podemos frequentar ou apenas passar rapidamente por dezenas de repartições, 
sejam p
blicas ou privadas. Lá, muitas vezes, encontramos sempre fiel, recepcionando os 
nossos olhos e, na maioria das vezes, compartilhando boas informações, o mural.

[FOTO]

Por Evilaine Nicolau. E. M. Presidente Artur Bernardes (9
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 CRE) alusivo ao aniversário da cidade do Rio de Janeiro.

O vocábulo mural, como muitos devem estar associando, realmente é derivado de 
muro

 .

[FOTO]

[FOTO]

Por Maria da Penha Menezes. E. M. Miguel Calmon (10
 CRE): boas-vindas à primavera.

Há uma vasta exemplificação de confecções de murais, mais conhecida como 
muralismo
, no decorrer da história da humanidade . 

Nos bancos escolares onde, praticamente, tudo começa, convivemos com os murais 
através da observação e absorção de informações importantes - sem contar com o 
grande orgulho de quando víamos nossos trabalhos fazendo parte de um deles. 

[FOTO]

Por Verônica Santos, Sala de Leitura
E. M. IV Centenário (4
 CRE). Literatura Infantil: 
O Menino Maluquinho
 (Ziraldo).

Pois bem, o mural escolar deve ser uma prática valorizada no contexto da sala de
aula ou no ambiente externo da escola, não se tornando nem sendo visto como mera
obrigação. O mural deve ser bem elaborado e sua confecção bem conduzida, não 
sendo apenas mais um local de armazenamento de trabalhos coletivos e sem 
contextualização. 

[FOTO]

Registro de atividades de projetos. Por Maria Delfina Rodrigues. E. M. Laís 
Netto dos Reis (4
 CRE).

É importante que o professor ou o dinamizador da confecção do mural participe 
também da empreitada. Assim, o aluno ou o participante estará motivado em sua 
produção, estabelecendo maior satisfação em realizar o trabalho, seja de 
desenho, pintura, recorte e colagem. Não podemos pensar que apenas os alunos 
devem ter participação 
nica nesses trabalhos. Seu professor é sua referência, nada mais justo que 
também compartilhe sua montagem tecendo ideias e as recebendo do grupo. 
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[FOTO]

Por Maria Helena Lima, em ocasião da mostra de trabalhos enfocando o desfile 
olímpico realizado em 10 de maio. Murais de várias unidades escolares da 10
 CRE.

Um mural, como toda atividade pedagógica, deve ter objetivo. Afinal, ele pode 
ser o resultado para se avaliar uma aula ou assunto abordado em sala de aula ou 
ser a sua extensão. 

[FOTO]

Por 
Maria da Penha. E. M Miguel Calmon(10
 CRE): Multiplas abordagens.

Um mural nunca deve estar vazio, ocioso de informações, ele é o cartão de 
visitas de uma escola. 

[FOTO]

Por
Silvia Gigante - 1301
. E. M. IV Centenário (4
 CRE): Datas comemorativas.

Uma forma eficiente para confeccionar um mural e desenvolvê-lo pode ser a partir
do seu Projeto Político-Pedagógico ou do projeto de trabalho do ano. Outra 
maneira é o 
jornal-mural
 com assuntos periódicos, excelente para difundir informações sobre temas 
específicos, nos quais, as ideias não se esgotam pelo dinamismo de eventos que 
vivenciamos no mundo, e que podemos socializar. 

[FOTO]

Por Maria da Penha Menezes. E. M. Miguel Calmon (10
 CRE): Festa Nordestina.

Alguns exemplos para a exposição de trabalhos em um mural:

 Datas comemorativas; 

 Um evento pontual que ocorra na comunidade; 

 O aniversário do bairro ou da escola; 

 Um assunto decorrente do conte
do abordado (em qualquer área de conhecimento ou interdisciplinar);

 Temas conflitantes em auxílio aos aspectos de reflexão e formativo, tais como 

Página 5063



RIOEDUCA 2
prevenção ao uso de drogas, campanhas etc. 

Outros lindos trabalhos de nossos colegas de Rede Municipal de Educação, que 
encontram na utilização do mural uma prática permanente de suas ações 
pedagógicas.

[FOTO]

Por Isabelle Andrade. Mural de corredor baseado nas mandalas e vitrais. E.M. 
Presidente Roosevelt (8
 CRE).

No pátio interno, deparamo-nos com este lindo mural na E. M. Artur Bernardes 
que, embora esteja fixo, possui uma mobilidade din
mica, pois mudou o veículo várias vezes. Já foi trem, agora é um barco e, em 
breve, será um avião com todos juntos continuando a bordo. É o que relata a 
coordenadora pedagógica Cristiane Lima:

Nossa equipe está unida e motivada para superar os desafios nessa jornada, que é
a Educação. Juntos atingiremos nosso alvo: melhor qualidade de ensino para os 
alunos conquistarem seu espaço na sociedade.

Acreditamos realmente que a Educação é a b
ssola que nos permite navegar no mundo e, para nós, é um privilégio participar 
desta jornada.

Confira no 
blog
 da escola.

[FOTO]

Educação é a B
ssola que nos permite navegar no mundo

[FOTO]

Por Cristiane Lima (destaque na foto), coordenadora pedagógica. Mural externo 
que integra toda a equipe da escola e sua linda e efetiva participação em prol 
de uma educação de qualidade. E. M. Presidente Artur Bernardes (9
 CRE), sob a direção de Elenice Machado (diretora) e Julia Vianna (diretora 
adjunta).

Na verdade, ninguém precisa ser literalmente um 
artista
 para confeccionar um mural com seus alunos, nem utilizar recursos que onerem 
tempo ou exijam material sofisticado. Basta ter objetivo e interagir bastante na
troca de ideias com os demais colegas e com sua turma. Bem, mãos à obra, um 
mural nos espera. Bom trabalho!

Vilma Barbareto
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Professora da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro

Colaboradora do Portal Rioeduca.net - Supervisão de Postagens

vilmabarbareto@rioeduca.net

Twitter: @VilmaBarbareto

[FOTO]
tweet

escola
(8)

atividades
(4)

<COMENTÁRIOS>

Muito feliz com a apresentação desta matéria que dá destaque aos murais 
escolares, pois é neles que os alunos expressam seu sentimento  e sua arte. a 
10ª CRE realizou trabalhos lindíssimos para o Desfile Olímpico! Parabéns a todas
as escolas.

Postado por 
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Helena(by troia)
 em 21/05/2013 18:36
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 22/05/2013
<TÍTULO>
Tudo Acaba em Samba na Creche Municipal Rachel Leite Dias

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, blogdeescolas.

A equipe da Creche Raquel Leite Dias está contagiada pelo ritmo do samba em seu 
projeto de 2013 
Mil coisas eu vivi, mas como a samba eu nunca vi!
.

A história do samba nos direciona à construção do nosso povo e à formação do 
conceito de cidadania e estes são os alicerces do projeto.

A creche acredita que trabalhar temas como: a presença e a valorização da 
cultura africana na formação de nossa sociedade, multiculturalismo, relações 
étnicas, valorização e vivência da cultura brasileira, riqueza de sons 
proporcionada por seus instrumentos musicais, expressão corporal desenvolvida 
através de movimentos proporcionados pelo samba, e toda a alegria e informação 
que esse estilo musical traz consigo são fundamentais para a formação integral 
das crianças e enriquecimento da comunidade escolar.

E, no dia 12 de abril, houve a ilustre visita de Renato Luis Feliciano Lourenço,
o gari SORRISO, que devido ao seu sorriso contagiante se fez figura marcante na 
Marquês de Sapucaí e nas ruas da Zona Norte.

[FOTO]

Recebido pelas crianças e pela professora Priscilla, caracterizada como Nega 
Maluca para homenageá-lo, fez o seu melhor... Sambar e Sorrir!!

Sorriso conversou e contou um pouco de sua história para as crianças e para a 
comunidade escolar deixando todos emocionados com suas palavras.

[FOTO]
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Mas o projeto não acabou por aí...

O dia das Mães foi embalado com muita alegria e muita cantoria em uma roda de 
samba com a participação animada da comunidade escolar.

[FOTO]

Com a capacidade do samba em unir e confraternizar pessoas, as mães, as crianças
e a comunidade escolar aproveitaram o sábado e ainda tiveram direito à foto 
maluca no contexto do projeto.

[FOTO]

Para conhecer mais atividades, acessem a página da 
Creche Rachel Leite Dias
 no Facebook.

Escolas e professores, não deixem de compartilhar atividades ou projetos no 
nosso Portal Rioeduca. Procure o representante de sua CRE!!

Clique 
aqui
 para conhecer seu representante.

Prof
 Elidia Correia

Representante 3
CRE no Rioeduca

     elidiacorreia@rioeduca.net

     twitter @ElidiaCorreia

     facebook Elidia Correia

[FOTO]
tweet
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3ªcre
(223)

blogdeescolas
(54)

<COMENTÁRIOS>

Projeto contagiante da creche Rachel Leite. Parabéns, Elidia! Muita sorte nesta 
nova caminhada!
Postado por 
Angela Freitas
 em 22/05/2013 09:00

Parabéns 3ª CRE pela excelente matéria. Excelente Projeto “Mil coisas eu vivi, 
mas como a samba eu nunca vi!” da Creche Rachel Leite Dias. Amar e Educar.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 22/05/2013 20:41

Foi uma manhã maravilhosa,onde aprendemos muito com Sorriso e no Dia das Mães 
mostramos o quanto nossas crianças aprendem com prazer envolvidas no nosso 
Projeto.
Postado por 
silene de freitas pereira
 em 22/05/2013 21:37

Parabéns pela postagem !!! Excelente trabalho realizado !!!
Postado por 
Katherine Lino de Carvalho
 em 22/05/2013 22:28
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Parabéns a toda equipe da Creche Municipal Rachel Leite Dias, pelos projetos 
desenvolvidos ,proporcionando as crianças um universo de experiencias e 
integrando a comunidade escolar.
Postado por 
Gloria Regina Ramos Rodrigues
 em 23/05/2013 14:49

Tudo começa com o samba, contando e dançando para conhecer um pouco da história 
carioca. 
Postado por 
Adriana Fontes
 em 23/05/2013 17:39

Nosso projeto está realmente contagiando toda comunidade escolar. Parabéns 
Elidia pela linda postagem.
Postado por 
Daniele Henriques
 em 07/06/2013 20:42
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 21/05/2013
<TÍTULO>
Saúde, Beleza e Reciclagem

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, educaçãoinfantil, creches.

A Creche Municipal Pipa no Céu comemorou o Dia das Mães de uma maneira bem din
mica e divertida. As mamães passaram a manhã de um sábado participando de várias
oficinas.

A Creche Municipal Pipa no Céu convidou as mães no dia 11 de maio para 
participarem de uma oficina cujo título foi: 
Vida, beleza e sa
de
. 

O evento contou com atividades diversificadas para atender as mães. No primeiro 
momento, aconteceu um café da manhã solidário com a participação de todos. Após,
alongamento para relaxar com a proposta de introduzir os benefícios da atividade
física, sob orientação da PEI e também PI de Educação Física, Michelle Gomes. Em
seguida, as mães se dirigiram para as salas onde participaram das oficinas.

O objetivo das oficinas foi dar continuidade a um projeto de reciclagem iniciado
em 2012, inserindo a sustentabilidade, a qualidade de vida e a alimentação 
saudável. Esse dia foi composto de diversos momentos com a orientação e a 
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supervisão da Diretora Sandra Pimenta Souza e da Diretora Adjunta Maria Cecília 
Custóias.

[FOTO]

As mães puderam participar de uma oficina oferecida pela equipe Natura, 
supervisionada por Sônia, proporcionando um momento relaxante e de beleza para 
as mãos. Uma forma de ensinar a massagear e incrementar a vida profissional das 
mães que trabalham na área de estética.

Dentre as atividades oferecidas na data, destacamos as oficinas: 

Pintura em tecido
, oferecida pela Professora PEI Eliane Felix e a Agente Auxiliar de Creche Thais
Motta, propiciando a possibilidade de estimular a criatividade através da arte 
de pintar em tecido. 

Produção de pirulitos e bombons de chocolate
, oferecida pelas Agentes Auxiliares de Creche Deyze Lucide e Eleni Viana, tendo
a participação efetiva da mãe N
bia na preparação e confecção. 

Oficina de chocolate
, pois, além de propiciar uma degustação, possibilitou às mães visualizarem e 
participarem da sua execução. Após o término da oficina, as mães foram 
presenteadas com os chocolates.

[FOTO]

A ideia de continuar com um projeto de valorização da sustentabilidade e meio 
ambiente foi desenvolvida nas oficinas oferecidas às mães. Foram trabalhadas 
diversas formas de reaproveitamento de alimentos e materiais usados em casa que,
outrora, seriam considerados como lixo. Para a continuação do desenvolvimento 
deste projeto destacamos:

 A oficina de EVA com a construção da galinha porta ovo, oferecida pelas mães 
Jarlice e Patrícia, com a proposta de incentivar a reciclagem de garrafas pets;

 A oficina de construção de embalagens com sucata, desenvolvida pela Professora 
PEI Evellyn Melo e a Agente Auxiliar de Creche Patrícia Trindade, com a proposta
de reutilizar e economizar;

 A Oficina de receitas utilizando cascas de frutas, legumes e verduras, 
realizada pela Professora PEI Marise Rosa com o auxílio da lactarista Joana 
Vieira e da Agente Auxiliar de Creche Josiane Lima. Foi ofertado para as mães o 
livro de receitas e a execução de bolo de cascas de banana com a experiência de 
aproveitar todos os alimentos. Depois de pronto, as mães puderam degustar e 
apreciar o bolo;
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 A oficina 

de horta suspensa de ervas para temperos, oferecida pelos Agentes Auxiliares de 
Creche Claudia Nel e Fernando Lopes, possibilitou às mães visualizarem e 
participarem da sua montagem. Após a plantação, as mães levaram para casa a sua 
própria plantação como lembrança.

[FOTO]

No final do evento, as mães participaram de um sorteio de brindes da Natura e da
Creche Municipal Pipa no Céu. Esse momento foi de surpresa, e a alegria 
estampada no rosto de cada mãe pôde ser percebida, pois a festa foi um grande 
sucesso. Desta forma, a confraternização foi gratificante para todos.

Algumas mães que participaram do evento deixaram seus depoimentos sobre as 
atividades deste dia. Vejamos:

Parabéns pela confraternização do dia das mães. Foram ótimas as oficinas, mas o 
melhor de tudo foi reunir o ambiente escola e família
 em um dia tão agradável
. Luana.

As oficinas foram um sucesso e esperamos que eventos como esse se repitam. Foi 
muito bom ver e saber que o 
lixo
 pode ser transformado em arte através da criatividade
. 
Ana Beatriz.

16 de maio - Dia do Gari

Com o evento realizado pela Creche Pipa no Céu, observamos a import
ncia de aprender sobre o reaproveitamento de materiais que poderiam ser 
descartados como lixo.

Queremos também, nesta publicação, lembrar do Dia do Gari, que é comemorado em 
16 de maio. 

Deixamos nossa homenagem a estes profissionais que cuidam de nossas ruas e 
também de nossas escolas varrendo, limpando e recolhendo o lixo, para que 
possamos viver e trabalhar em um ambiente limpo.

Uma curiosidade que vale a pena saber! De acordo com o portal 
Smart Kids
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, a profissão de Gari surgiu no Rio de Janeiro. Tudo aconteceu quando um 
empresário chamado Aleixo Gary assinou contrato com o governo para organizar o 
serviço de limpeza das ruas e praias da cidade.

Além do que aprendemos com o projeto da Creche Pipa no Céu, podemos cultivar 
outras atitudes em nosso dia a dia, que podem colaborar com o trabalho destes 
profissionais como: jogar sempre o lixo na lixeira e fazer a coleta seletiva.

[FOTO]

[FOTO]

Fica aqui a nossa homenagem aos profissionais da limpeza. 

Obrigada por cuidarem de nossas ruas e escolas!

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

[FOTO]
tweet
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2ªcre
(192)

educaçãoinfantil
(100)

creches
(89)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a 2ª CRE por todas as Oficinas realizadas em comemoração ao dia das 
mães. Os Garis também tiveram seu dia comemorado de um jeito pra lá de especial!
Parabéns!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 21/05/2013 22:41
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 24/05/2013
<TÍTULO>
Prêmio Microsoft Educadores Inovadores  2013

[FOTO]

O an
ncio dos finalistas acontecerá em outubro e três ganhadores receberão o título 
de 
Microsoft Educator Expert
 (Educador Especialista) e participarão na final mundial em Março de 2014

São Paulo, 13 de maio de 2013 - A Microsoft Brasil anuncia hoje, o início das 
inscrições para a oitava edição do seu Prêmio Microsoft Educadores Inovadores. A
competição irá eleger as melhores iniciativas em sala de aula que fazem uso da 
tecnologia para contribuir com o aprimoramento da qualidade da educação no País,
aplicadas na prática a partir de 1. de janeiro de 2011. Todos os educadores da 
rede p
blica de ensino (escolas p
blicas municipais ou estaduais), incluindo os educadores de escolas técnicas que
lecionem disciplinas de educação básica, como português, matemática, ciências, 
entre outras matérias, e educadores de escolas particulares de educação básica 
poderão concorrer, inscrevendo seus projetos no site: 
http://www.pil-network.com/educators/expert até o dia 30 de setembro.
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A competição desse ano mudou e haverá apenas uma categoria para que professores 
de escolas p
blicas e privadas sejam reconhecidos pela utilização de tecnologia em sala de 
aula. Os projetos deverão atender pelo menos cinco dos critérios abaixo:

Futuro:
 demonstra continuidade do educador e sua paixão pela educação;

Impacto:
 reflete o impacto da tecnologia nos alunos;

Inovação:
 demonstra o uso da tecnologia de forma inovadora;

Uso da Tecnologia para Aprendizagem:
 reflete o uso da tecnologia na sala de aula, facilitando o desenvolvimento do 
conhecimento, a colaboração ou a aprendizagem além da sala de aula;

Liderança / Inspiração:
 descreve o papel do educador como líder na escola ou na comunidade. O educador 
é um modelo de inspiração para seus alunos e colegas e um exemplo de liderança;

Produtos e Ferramentas Microsoft:
 reflete a paixão do educador por produtos e ferramentas Microsoft e como elas 
são usadas na educação;

Conquistas:
 O educador alcançou um resultado significativo em aprendizagem ou recebeu um 
prêmio de reconhecimento na educação;

Redes Sociais: 
O professor acredita no poder das redes sociais e é um usuário no nível pessoal 
e profissional;

Educadores Especialistas:
 As razões pelas quais eles querem ser Educadores Especialistas são válidas e 
dignas de mérito;

O projeto colabora para o desenvolvimento das habilidades do século XXI 
(colaboração, comunicação, consciência global, aprendizagem além da sala de 
aula, TIC para a aprendizagem, construção do conhecimento 
 pensamento crítico, resolução de problemas 
 de inovação (criatividade) e auto avaliação).

As obras inscritas serão analisadas por um Comitê de Seleção composto por no 
mínimo cinco educadores que possuam conhecimento no uso de tecnologia 
educacional e parceiros Microsoft. Este comitê irá selecionar os 10 projetos 
finalistas durante o mês de outubro. Será constituída também uma banca 
examinadora, formada por representantes de destaque no cenário educacional 
brasileiro, que será responsável por escolher três projetos vencedores, dentre 
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os 10 finalistas selecionados pelo Comitê de Seleção.

A divulgação dos projetos finalistas e seus autores acontecerá em outubro e, no 
mês seguinte, os três vencedores definidos pela Banca Examinadora serão 
anunciados pela Microsoft Corporation e nomeados Educadores Especialistas 
Microsoft. Estes professores farão parte do programa 
Microsoft Educator Expert
 durante um ano, que terá início oficial durante a participação no 
Fórum Global Parceiros na Aprendizagem
, a ser realizado em março de 2014 em local a ser definido e anunciado 
posteriormente. No total, serão 250 educadores especialistas no mundo.

Os três vencedores locais receberão as seguintes premiações:

1 tablet com Windows 8 e o Microsoft Office, para uso do professor.

Curso EF Englishtown Private Teacher, acesso por 12 meses, com: 48 aulas 
particulares, 30 aulas de conversação em grupo por mês e relatórios de 
acompanhamento.

1 Xbox com Kinect destinado para cada escola na qual o professor atua, para uso 
pedagógico dos alunos e professores.

O Programa Educador Especialista (Microsoft Educator Expert) reconhece 
professores de todo o mundo que usam a tecnologia para transformar a educação. 
Esta comunidade global exclusiva engloba líderes e outros professores com visão 
de futuro que trabalham em colaboração com a Microsoft para liderar a inovação 
na educação.

O Prêmio Microsoft Educadores Inovadores reconhece as melhores iniciativas em 
sala de aula que fazem uso da tecnologia, para contribuir com o aprimoramento da
qualidade da educação no País
, destaca Milton Burgese, diretor de Educação da Microsoft Brasil. 
A Microsoft acredita que a educação é o principal caminho para gerar um grande 
avanço no nível de desenvolvimento do Brasil, por isso, investimos nos 
educadores para que eles possam mostrar seus projetos no País e no mundo
.

Professora brasileira é destaque entre 250 mil professores

Em 2012, 1.896 projetos, vindos de professores de escolas p
blicas e privadas de todo o País, foram inscritos na competição. Os vencedores 
brasileiros representaram o Brasil na final mundial entre 28/11 e 01/12 na Rep
blica Tcheca, durante o Fórum Global Microsoft Parceiros na Aprendizagem.

Entre os premiados, estava a professora brasileira Margarida Telles da Cruz, do 
Rio Grande do Sul, que conquistou o segundo lugar na categoria 
Aprendizagem Além da Sala de Aula
 com o projeto 
Eco Web
. Com foco em sustentabilidade, o projeto foi considerado o melhor da América 
Latina e o segundo melhor no mundo na Categoria Inovação em Comunidade. 
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Margarida concorreu com mais de 250 mil professores.

Na ocasião, a Microsoft anunciou investimentos de US$ 250 milhões destinados a 
apoiar a formação de professores no uso efetivo das tecnologias em sala de aula 
e para que alunos do mundo todo possam desenvolver habilidades e competências 
que apoiarão sua inserção no mercado de trabalho e o desenvolvimento de seus 
próprios negócios, contribuindo para a economia de suas comunidades locais.

Sobre a Microsoft Brasil

Fundada em 1989, a Microsoft Brasil possui 14 escritórios regionais em todo o 
País e gera localmente oportunidades diretas na área de tecnologia para mais de 
18 mil empresas e 424 mil profissionais. Nos 
ltimos dez anos, a empresa investiu mais de R$ 167 milhões em projetos sociais, 
levando tecnologia a escolas, universidades, ONGs e comunidades carentes. É uma 
das 112 subsidiárias da Microsoft Corporation, fundada em 1975, empresa líder 
mundial em software, serviços e soluções que ajudam empresas e pessoas a 
alcançarem seu potencial pleno.

Acesse também:
http://bit.ly/125PPZU

[FOTO]
tweet

Página 5076



RIOEDUCA 2

<COMENTÁRIOS>

Professores participem com sua ideias. A sua participação sempre é importante 
para a Educação Pública.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 20/05/2013 23:51
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 27/05/2013
<TÍTULO>
Somos Parte de um Grande Universo

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, educaçãoinfantil, sustentabilidade.
No EDI Ana Maria Cristina Marques Ribeiro, a preocupação com a sustentabilidade 
é tão central que o currículo é trabalhado a partir de questões ambientais. O 
objetivo de tudo isso é formar pessoas capazes de responder aos desafios que o 
mundo de hoje coloca à nossa frente. Assim, não é à toa que o Projeto Político 
Pedagógico de 2013 se intitula
: 
Somos Parte de um Grande Universo!

Uma frase muito curiosa foi dita em um Congresso no Brasil sobre Vida 
Sustentável: 
Todos pensamos em deixar um planeta melhor para nossos filhos. Quando nos 
ocorrerá deixar filhos melhores para o futuro do nosso planeta

?
.

A educação que se recebe em casa é o que determina as atitudes e posturas das 
crianças frente ao mundo. Uma criança que aprende o respeito e valores dentro de
casa, através do exemplo de seus pais, crescerá e se tornará um adulto 
comprometido em todos os aspectos, inclusive no respeito ao nosso planeta.

E qual é o papel da escola? Ela deve oferecer um ambiente que promova o 
aprendizado da cultura da sustentabilidade, a fim de ensinar a import
ncia de atitudes de preservação para que as gerações futuras não sofram com a 
destruição ambiental.

Família e escola precisam mostrar que a coletividade é uma forma de crescer e 
que a divisão de tarefas e responsabilidades pode transformar a sociedade. Dessa
forma, nossos filhos / alunos estarão convivendo com conceitos de 
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sustentabilidade, conte
dos e aprendizados que ficarão para toda a vida.
[VÍDEO]
Somos Parte de um Grande Universo

No 
Espaço de Desenvolvimento Infantil (EDI) Ana Maria Cristina Marques Ribeiro

, a preocupação com a sustentabilidade é tão central que o currículo é 
trabalhado a partir de questões ambientais. O objetivo de tudo isso é formar 
pessoas capazes de responder aos desafios que o mundo de hoje nos coloca.

Não é à toa que o Projeto Político Pedagógico do EDI de 2013, 
Somos Parte de um Grande Universo

, tem como tema 
Vivendo em Harmonia com o Planeta

. Durante o 1
 bimestre, foi desenvolvido com os pequeninos o tema 
Água, Fonte de Vida

, que contribuiu para a construção de diversos conceitos e para a formação da 
consciência ecológica nas crianças.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

O trabalho foi desenvolvido visando proporcionar aos alunos uma grande 
diversidade de experiências com participação ativa, para que possam ampliar a 
consciência sobre as questões relativas à água no meio ambiente e em suas vidas.
Pode assumir, assim, de forma independente e autônoma atitudes e valores 
voltados à sua proteção e conservação.

Os alunos aprenderam, entre outras coisas, que praticamente todas as atividades 
do cotidiano envolvem água, sendo a higiene pessoal e do ambiente em que vivemos
um exemplo disso.

Perceberam, através de atividades práticas, que a preparação de grande parte dos
alimentos também exige água. Aliás, se não fosse a água, muitos alimentos 
importantes como frutas e verduras não existiriam, pois dependem da água para o 
seu crescimento. Os pequenos ficaram surpresos e, a partir daí, não conseguiram 
imaginar o planeta Terra sem a água.

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

Como vimos, o 
EDI Ana Maria Cristina Marques Ribeiro 

está preparando seus alunos para a vida com sustentabilidade de forma 
responsável. Através destas e outras atividades, que serão realizadas durante o 
ano, suas crianças estarão sendo capacitadas para se tornarem cidadãos ativos, 
capazes de aplicar seus conhecimentos e habilidades para fazer um impacto 
significativo no mundo.

[FOTO]

6ªcre
(247)

educaçãoinfantil
(100)
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sustentabilidade
(12)

<COMENTÁRIOS>

Belíssimo trabalho! Formando, desde cedo, cidadãos mais conscientes que 
construíram um mundo melhor.Parabéns!
Postado por 
Priscila Frisone
 em 27/05/2013 14:11

Adorei os trabalhos sobre sustentabilidade em consonância com o PPP. Convido a 
escola para participar do Projeto Ambienta Rio – A escola faz a diferença. 
(Todas as informações estão na circular n.º 64)
Tema: Ano Internacional de Cooperação pela Água.
Os trabalhos acontecerão nas Unidades Educacionais que se inscreverem. Qualquer 
dúvida entrem em contato com a GED-6a CRE (Christiane Penha ou Denise Tomé)
 
Postado por 
Christiane Penha
 em 27/05/2013 15:22

Que trabalho lindo que está sendo realizado no EDI Ana Maria. Parabéns a toda 
equipe!
Postado por 
Emyli
 em 27/05/2013 17:08

Parabéns Equipe Ana Maria pelo maravilhoso trabalho realizado! Continuem 
investindo em nossos miudinhos com amor e alegria! Bjs
Postado por 
KATIA BARBOZA
 em 27/05/2013 19:33

Parabéns o EDI Ana Maria Cristina Marques Ribeiro por passar informações de 
sustentabilidade para seus pequeninos desde cedo!
Postado por 
Helena(by troia) 10ªCRE GED
 em 27/05/2013 20:25

Cidadãos conscientes com certeza são formados em uma escola consciente de seus 
deveres para a formação de uma sociedade justa e igualitária. Este é o caminho! 
Parabéns a todos da equipe.
Postado por 
Selma de F. G. Gusmao
 em 04/06/2013 14:20
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quarta-feira, 22/05/2013
<TÍTULO>
DEGUSTA-AÇÃO III

<TAGS>
Tags: 
rioeduca, pae.

No dia 11 de maio, algumas Unidades Escolares se propuseram a este momento 
simbólico, onde responsáveis incentivaram seus filhos a se alimentarem 
diariamente na escola através do projeto DEGUSTA-AÇÃO.

No ano de 2012, muitas escolas participaram do programa de incentivo alimentar 
criado pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e foi um sucesso.
Por este motivo, no dia 11 de maio, sábado, dia da Reunião de Responsáveis, 
aconteceu o DEGUSTA-AÇÃO III (2013).

Para que esse programa tivesse êxito, cada escola participante elaborou junto 
com sua equipe atividades que envolvessem os pais, divulgando o PAE (Programa de
Alimentação Escolar), direcionado às crianças. Ao final da ação, o responsável, 
junto com seu filho, degustou o almoço da Unidade Escolar.

PROJETO DEGUSTA-AÇÃO

O Projeto funciona como uma ação de estímulo e tem por objetivo dar visibilidade
ao Programa de Alimentação Escolar para a Comunidade, isto é, levar os 
responsáveis incentivarem seus filhos a se alimentarem diariamente na escola, 
dando oportunidade de evidenciar o trabalho do manipulador de alimentos no 
processo educacional. 

É importante que hábitos alimentares comecem em casa desde a inf
ncia, mas a escola aliada à família ajuda a criar bons hábitos alimentares 
através da merenda escolar. Isso é muito importante, pois as necessidades do 
organismo estão relacionadas a uma alimentação saudável, rica em nutrientes e 
associada a exercícios físicos. E a escola oferece uma alimentação variada, que 
inclui todos os grupos alimentares.

Muitos alunos precisam ser incentivados a se alimentarem na escola. Alguns não 
querem almoçar por in
meros motivos e partindo desse princípio, a escola abre suas portas para o 
programa DEGUSTA-AÇÃO, produzindo nos alunos uma visão diferenciada da 
alimentação, mostrando que a família, através de seu responsável, vem degustar a
merenda escolar. Agindo dessa forma, os responsáveis incentivam os alunos a se 
alimentarem. 
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DEGUSTA-AÇÃO III

Este ano, o dia escolhido para o projeto DEGUSTA-AÇÃO foi o dia da Reunião de 
Pais, 11 de maio.

[FOTO]

Após a reunião, os responsáveis degustaram o almoço com seus filhos, tornando 
este momento, além de incentivador, prazeroso, envolvendo a família nesta ação 
que beneficia a sa
de dos seus filhos, nossos alunos.

Para mostrar como aconteceu este dia destacamos escolas foram indicadas pelos 
representantes do Rioeduca nas CREsque apoiaram o programa DEGUSTA-AÇÃO III. 

São elas:

Ginásio Experimental de Artes Vicente Licínio Cardoso (Escola Municipal 
01.01.001 Vicente Licínio Cardoso),

Escola Municipal 08.17.012 Antonio Austregésilo, Escola Municipal 05.14.015 
Barcelona, Escola Municipal 06.22.022 Rose Klabin, Escola Municipal 07.6.043 
Gastão Monteiro Moutinho e Escola Municipal 05.15.045 Jaime Costa.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Agradecimentos

Agradecemos as equipes das escola citadas acima, pela receptividade em 
compartilhar esses momentos de integração em suas Unidades Escolares. É a 
família e a escola gerindo parceria.

Agradecemos a todos os manipuladores de alimentos da rede municipal, em especial
aos que, com carinho, se dispuseram mostrar seu trabalho neste dia.

Este editorial foi criado pela professora Regina Bizarro, Representante do 
Rioeduca / 5
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CRE,

em parceria com as professoras Neilda Silva_ Representante do Rioeduca / 8
CRE, Rute Albanita_ Representante do Rioeduca / 1
CRE, Patricia Fernandes_ Representante do Rioeduca / 6
CRE e Roberta Vitagliano_ Representante do Rioeduca / 7
CRE.

Escolas e professores, participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e/ou atividades que 
impactaram a aprendizagem de seus alunos. Clique 
aqui
 para saber o e-mail do seu representante.

[FOTO]

rioeduca
(69)

pae
(1)

<COMENTÁRIOS>

Foi uma manhã muito agradável e os responsáveis aderiram o projeto. Agradecemos 
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a publicação!
Postado por 
E.M. Gastão Monteiro Moutinho
 em 22/05/2013 08:32

Parabéns a todos pela participação!!! E para nossa querida E.M. Antonio 
Austregésilo, um grande abraço! Ééééé da oitava!!!
Postado por 
Jô Cruz
 em 22/05/2013 14:12

Obrigada pelo agradecimento aos manipuladores de alimentos,pois sou uma delas.Em
todos esses anos nunca trabalhei com tanto prazer como nesse projeto,adorei a 
receptividade dos pais e os elogios.
Postado por 
Lenize
 em 22/05/2013 19:45

Muito bom ver a participação de todos! Parabéns!
Postado por 
Neilda
 em 22/05/2013 20:54

Excelente iniciativa! É importante levar os responsáveis até as escolas... essa 
participação dos pais é fundamental. Eles devem incentivar seus filhos a se 
alimentarem diariamente na escola.Os bons hábitos alimentares começam em casa e 
podem se consolidar na escola. Parabéns a todas as escolas que participaram do 
projeto. Muito boa matéria! 
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 24/05/2013 09:40

A integração da família com a escola é de uma imensa positividade para o aluno. 
O aluno se sente importante e percebe o quanto a educação é necessária para seu 
desenvolvimento.
Postado por 
Helena(by troia) 10ª CRE GED
 em 27/05/2013 21:50
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 22/05/2013
<TÍTULO>
Escola Limpa é Aquela que Menos se Suja!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.
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A Escola Municipal Presidente Roosevelt desenvolveu o projeto: 
Escola Limpa é a que Menos se Suja. 
Com o apoio dos garis e o envolvimento dos alunos e dos professores, o projeto 
está ultrapassando os muros da escola e envolvendo toda a comunidade local.

[FOTO]

Garis ajudando na conscientização dos alunos.

A Escola Municipal Presidente Roosevelt está desenvolvendo, desde o mês de 
março, o projeto
 Escola Limpa é a que Menos se Suja.

Preocupados em conscientizar os alunos sobre a import
ncia de conservar a limpeza do espaço escolar, a equipe pedagógica buscou 
elaborar um projeto envolvente e din
mico, visando a participação de todos.

Com ações simples, mas de grande import
ncia, a escola já percebe os resultados.

Hábitos como: não jogar papéis no chão, jogar as cascas de frutas no lixo, não 
rabiscar as mesas e não aprovar atitudes de depredação do prédio estão fazendo a
cabeça não só dos alunos, mas também da comunidade aos redores da escola.

[FOTO]

Garis conversando com os alunos sobre a import
ncia de conservar o que foi limpo.
<TÍTULO>

Conservar é tão importante quanto fazer uma limpeza minuciosa.

Para o sucesso do projeto, a sensibilização dos alunos foi fundamental! 

Os garis da Comlurb que trabalham na escola cooperaram muito nesta etapa.

Eles estiveram nas salas e iniciaram um bate-papo com os alunos.

 O ponto principal da conversa foi a reflexão com os alunos sobre a import
ncia da conservação da limpeza que é feita diariamente.

Essa ação
atraiu a simpatia e a solidariedade dos alunos

com os funcionários e estimulou o desejo de cooperação.

Os alunos do projeto 
Nenhuma Criança a Menos
 formaram a primeira turma dos Vigilantes do Meio Ambiente, o VI.M.A .

Durante o recreio, os alunos do VI.M.A estão sempre atentos e aconselham seus 
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colegas a depositarem o lixo nas lixeiras.

Este mesmo grupo participa do projeto 
Dez Minutos Contra a Dengue
, em que procuram recolher possíveis criadouros do mosquito no pátio da escola.

A conservação da limpeza é importante para a nossa sa
de e bem-estar!

[FOTO]

Professora Renata Félix e os alunos da turma do projeto 
Nenhuma Criança a Menos
 mostrando as mãos preparadas para recolher possíveis criadouros do mosquito da 
Dengue no pátio da escola.

O projeto se desenvolve com ações simples, mas diárias, visando a 
conscientização da responsabilidade de todos da comunidade escolar!

Vamos abordar não só a limpeza da nossa escola, mas também a do nosso bairro, 
cidade... a preservação do planeta!

Acreditamos na escola como lugar que promove transformação e nos empenhamos para
que, efetivamente, isso aconteça. 

Sabemos que ainda há um caminho a percorrer, mas já começamos a caminhada!

 Márcia Cagliari - Diretora da E.M. Presidente Roosevelt

[FOTO]

Cartazes confeccionados pelos alunos.

Está sendo programado, com a ajuda do 
Bairro Educador
, um 
Abraço Simbólico à escola
 com a participação de toda a comunidade.

O objetivo é ter os muros e calçadas da unidade escolar livres do lixo que é 
depositado por moradores das redondezas.

No dia 16 de maio, Dia do Gari, os alunos confeccionaram cartazes e bilhetes em 
homenagem aos 
parceiros no projeto de limpeza e conservação.

 É possível perceber que as crianças já demonstram reconhecer a import
ncia do trabalho dos garis na escola.

Para a comemoração, os professores ofereceram um lindo bolo à equipe de 
funcionários da COMLURB!
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[FOTO]

Garis da 
E.M. Presidente Roosevelt.

Partindo da esquerda: Sr. Wilson Luiz, Vanessa Lima, Vera L
cia, Robert Ferreira e Roberto Monteiro.

Parabéns a toda a equipe da unidade escolar pelo tão importante projeto!

Professor, agora é a sua vez!

Entre em contato com o representante de sua CRE e compartilhe projetos e ideias!

Professora Neilda Silva - Rioeduca 8
 CRE

neildasilva@rioeduca.net

Twitter: @Prof_Neilda

[FOTO]
tweet

8ªcre
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<COMENTÁRIOS>

Simplesmente, amei!!
Bacana ver que nossas pequenas atitudes podem influenciar positivamente, a vida 
da escola e de nossos alunos.
Vlw Neilda!!
Bjuuus.
Postado por 
Marcia Cristina 
 em 22/05/2013 08:32

Parabéns Escola Municipal Presidente Roosevelt estudei nesta escola maravilhosa 
nos anos 70, a limpeza sempre foi uma grande preocupação de todos que ocupam 
este espaço.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 22/05/2013 20:44
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 29/05/2013
<TÍTULO>
Matemática Também se Aprende Brincando?

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.

A 
Matemática pode deixar de ser a grande vilã nos boletins dos alunos da Escola 
Municipal Raul Francisco Ryff.

A professora Marcela Am
ndula aposta na integração dos conceitos com materiais concretos para que os 
alunos possam relacionar, melhorar a compreensão e entender que estudar 
Matemática pode ser tão gostoso quanto brincar!

[FOTO]

Alunos da turma 1402, na E.M. Raul Francisco Ryff, iniciando a atividade de 
produção de sólidos geométricos

Estudiosos afirmam que é possível combater a repulsa que boa parte dos alunos 
têm pela Matemática. É preciso que as crianças vejam a disciplina como algo 
vivo, 
til e prazeroso. Para isso, o papel do professor é fundamental.
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É possível até mesmo despertar a paixão pela Matemática, dependendo da abordagem
dos conte
dos em sala de aula.

Pensando assim, a professora Marcela Am
ndula planejou a aula sobre Sólidos Geométricos em dois momentos: o primeiro foi
teórico, quando os alunos assistiram a um vídeo explicativo do assunto; e o 
segundo foi prático, quando os alunos produziram os Sólidos Geométricos com 
jujubas e palitos.

A melhor aula que tive foi essa!

Kauã dos Santos Siqueira, aluno da turma 1402.

[FOTO]

Os Sólidos geométricos geralmente são ensinados com o auxílio de uma lousa, 
papel, lápis e borracha; dessa forma geralmente o aluno esquece, pois aquilo não
teve significado pra ele.

Este trabalho teve como objetivo despertar o interesse dos alunos e mostrar que 
é possível, sim, aprender de forma l
dica.

Foi observado, através de avaliações diárias, que os alunos conseguiram aprender
todos os sólidos geométricos. Até aquele que apresentava dificuldade aprendeu e 
aquele que não gostava de interagir quis participar.

Conclui-se que o l
dico e o material concreto são grandes aliados na aprendizagem de qualidade.

Marcela Am
ndula, Professora da turma 1402 - E.M. Raul Francisco Ryff. 

[FOTO]

Professora, quando faremos de novo?

 Nadson da Silva de Oliveira, aluno da turma 1402.

O exemplo dessa aula nos leva à reflexão sobre a import
ncia de associar o l
dico aos conceitos que precisam ser aprendidos pelos alunos.

Não só a Matemática, mas aprender qualquer disciplina pode se tornar algo 
prazeroso quando o professor consegue provocar a curiosidade, abordar de forma l
dica e apontar a utilidade de cada conceito aprendido.

A equipe pedagógica da Escola Municipal Raul Francisco Ryff pretende muito mais 
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do que ensinar os seus alunos, deseja envolvê-los!

[FOTO]

Ellen Lopes, aluna da turma 1402 na E.M. Raul Francisc Ryff, exibindo sua 
produção com jujubas.

O Rioeduca deseja compartilhar o que você, professor, está realizando com seus 
alunos!

Não deixe de procurar o representante da sua 
CRE.

Professora Neilda Silva - Rioeduca 8
 CRE

neildasilva@rioeduca.net

Twitter: 
@Prof_Neilda

[FOTO]
tweet

8ªcre
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns, professora!!! Muito sucesso para todos da escola neste ano letivo!!! 
Ééééé da oitava!!
Postado por 
Jô Cruz
 em 29/05/2013 05:27

Gostamos de ver professores que querem fazer a diferença a cada dia em suas 
salas de aula! Parabéns, 8ª CRE! Muito bem, E.M. Raul Ryff!
Postado por 
Graça
 em 29/05/2013 10:20

Ótima ideia! Vou fazer com a minha turma. Parabéns professora!
Postado por 
Renata Lyra
 em 30/05/2013 12:28

“A matemática pode ser aprendida e divertida”.Parabéns professora Marcela 
Amândula e toda equipe da Escola Municipal Raul Francisco Ryff por possuir 
profissionais desta qualidade.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 30/05/2013 14:19

Amiga,Parabéns adorei!!!
Postado por 
Dione
 em 30/05/2013 15:33

Adorei a ideia a professora está de Parabéns.Sou prof da 5ª CRE.
Postado por 
Ana Márcia
 em 30/05/2013 19:06

Obrigada, a todos!! Não poderia deixar de compartilhar com todos essa idéia, que
foi muito significante para mim e meus alunos. Eles realmente adoraram!! 
Postado por 
Marcela Amândula
 em 01/06/2013 18:23

Parabéns a escola por ter uma professora que trabalha os coneitos matemáticos de
forma semiconcreta, porque não dizer concreta. Parabéns profesora Marcela. Ah! 
nós da Pintor também temos a professora Cleide que trabalhou estes conceitos 
matemáticos exatamente desta forma. Parabéns Escola Raull Ryff
Postado por 
sonia maria da silva
 em 02/06/2013 21:07
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[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 28/05/2013
<TÍTULO>
Centro de Estudos na E. M. Pernambuco

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, blogdeescolas.

Devido à necessidade de uma professora em replanejar as aulas de matemática para
seus alunos, a Escola Municipal Pernambuco aproveita o Centro de Estudos para um
momento de troca e aprendizado.

Aprender matemática de maneira l
dica foi a questão que levou a E. M. Pernambuco em realizar um Centro de Estudos
onde os professores pudessem trocar e aprender com a utilização do ábaco, do 
material dourado e da torre de Hanói.

[FOTO]

O Centro de Estudo é um momento de troca, avaliação e replanejamento das ações 
pedagógicas. Com a colaboração do estagiário Maurício Vianna, que faz parte do 
Projeto Mais Educação
, os professores aprenderam um pouco mais e trocaram várias ideias visando aulas
din
micas e um aprendizado significativo dos seus alunos.

[FOTO]

A direção acredita que a ação melhorará o desempenho dos alunos e auxiliará os 
professores com a utilização de diversos materiais facilitadores no processo de 
aprendizagem.

A E. M. Pernambuco divide este conhecimento com todos os professores que 
acompanham o Portal Rioeduca através das apresentações elaboradas pelo 
estagiário Maurício Vianna.
[VÍDEO]

Se desejarem conhecer mais ações, acessem o 
blog da E.M. Pernambuco
.

Escolas e professores não deixem de compartilhar atividades ou projetos no nosso
Portal Rioeduca. Procure o representante de sua CRE!!
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Clique 
aqui
 para conhecer seu representante

Prof
 Elidia Correia

Representante 3
CRE no Rioeduca

elidiacorreia@rioeduca.net

Twitter:
 @ElidiaCorreia

Facebook: 
Elidia Correia

e 

Grupo Rioeduca/3
 CRE

[FOTO]
tweet
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3ªcre
(223)

blogdeescolas
(54)

<COMENTÁRIOS>

O Centro de Estudos representa um importante momento para que os professores 
possam planejar, discutir com seus pares, organizar seus materiais e aproveitar 
este momento também para a formação. Como é bom poder contar com a parceria de 
profissionais para nos auxiliar nessa formação como foi o caso do Maurício e da 
Elidia para a divulgação do nosso trabalho.
Muito obrigada!
Postado por 
ANA CRISTINA CORRÊA
 em 01/06/2013 08:58
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 20/05/2013
<TÍTULO>
Em defesa do trabalho dos Professores da SME Rio

[FOTO]

Pessoal, quero fazer uma defesa sincera e apaixonada dos Professores da 
Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e do trabalho que eles fazem 
na autoria de apostilas, livros e aulas digitais.

Conheço bem uma grande parte desses Professores e sei que são profissionais 
comprometidos, dedicados e que muitas vezes abrem mão de horas de lazer, finais 
de semana e feriados para conseguirem executar um trabalho de qualidade. 
Acompanho, com alguma proximidade, esse trabalho de produção, revisão e 
publicação, encabeçado por Professoras de competência inquestionável, como a 
Maria De Nazareth? (Vovó Naza), a Maria De Fátima? e a Ana Veneno?. É lógico 
que, porque somos seres humanos (apesar de robôs e máquinas também falharem), as
apostilas, as aulas digitais e os artigos do Rioeduca nunca chegarão a um estado
de perfeição. E nenhum livro, de nenhuma editora, tampouco.

Mas nós decidimos apostar no empoderamento e na co-criação, com uma rede que é 
mega criativa e que gosta de por a mão na massa. As apostilas, as provas e as 
aulas digitais estão à disposição online, via Rioeduca Net? e intranet e recebem
críticas e comentários de toda a rede.

Por conta de um problema na hora da formatação de uma tabela, vários canais da 
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mídia estão noticiando um erro das capitais dos estados do nordeste, mas há 
também muita inverdade sendo veiculada. As apostilas e as aulas digitais não 
substituem os livros didáticos, a não ser nos três primeiros anos, quando temos 
o nosso próprio livro e o Pé de Vento, complementando e sendo recursos 
adicionais à disposição dos professores. Para a quantidade de apostilas, anos, 
alunos, escolas, o n
mero e a frequência de problemas são ínfimos. Em sala de aula, cada professor 
continua, com autonomia, decidindo qual as melhores estratégias pedagógicas para
cada grupo de alunos.

É um trabalho sério, competente e lindo, que não vamos e não podemos parar. Peço
a ajuda de todos nessa defesa contra os argumentos radicais e as inverdades que 
estão sendo publicadas. Obrigado!!!

Rafael Parente

Subsecretário de Novas Tecnologias Educacionais da Secretaria
Municipal de Educação no Rio de Janeiro

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Concordo plenamente! Prefiro o caderno pedagógico feito pelos próprios 
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professores da rede, do que livros de uma editora!

É lógico que, porque somos seres humanos (apesar de robôs e máquinas também 
falharem), as apostilas, as aulas digitais e os artigos do Rioeduca nunca 
chegarão a um estado de perfeição. E NENHUM LIVRO, DE NENHUMA EDITORA, TAMPOUCO.
Postado por 
Profª Laura
 em 19/05/2013 15:57

Como rioeducadora e fã do trabalho que a SME está desenvolvendo, sou suspeita 
para falar. Respeito opiniões de ideias e acho, sinceramente, que cada 
profissional deveria passar por funções e programas desenvolvidos para conhecer 
a constante crença que existe entre os participantes, na certeza que o mundo 
pode ser melhor para todos, especialmente para nossos alunos e a sociedade como 
o todo desse mundo. 
Postado por 
Regina Bizarro
 em 19/05/2013 17:41

É isso ai Rafael Parente a Mídia fala o que deseja e cada um dá a credibilidade 
que lhe convém. Verdades e Mentiras andam juntas, todos falhamos humanos e 
máquinas e cada um usa esta falha do jeito de um jeito próprio como melhora, 
crescimento ou algo apenas de ironia e crítica negativa do trabalho alheio. 
Educadores de uma forma geral não são enciclopédias da perfeição educacional, 
mas somos educadores e sempre prezamos em fazer o melhor para o nosso alunado.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 19/05/2013 19:06

Os cadernos pedagógicos são de boa qualidade mas acompanham com frequência as 
erratas.  Sugiro que a equipe de revisão intensifique seu trabalho pra minimizar
este erro recorrente.
Obrigada!
Postado por 
Cristiane 
 em 20/05/2013 10:50
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 04/07/2013
<TÍTULO>
Autonomia. Quando começa?

<TAGS>
Tags: 
família.

Ter liberdade para fazer escolhas dentro dos limites que o bom senso dos adultos
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impõe ajuda a criança a construir sua autonomia.

A criança precisa ser encorajada a ter independência e a assumir 
responsabilidades. Levar um recado, escolher alguns produtos no supermercado, ou
o presente que quer ganhar no aniversário, ajudar a guardar as compras e outras 
atividades simples fazem com que ela se sinta competente e contribuem para o 
desenvolvimento de sua autonomia.

[FOTO]

Para que a criança avance na construção de sua autonomia, é preciso que suas 
ideias e opiniões sejam consideradas e que os adultos a incentivem a tomar 
iniciativas. Ela tem capacidade para fazer algumas escolhas, especialmente nas 
situações cotidianas. Pode, por exemplo, optar pelo que quer comer na sobremesa,
pela roupa que irá vestir ou pelo tipo de brinquedo que quer ganhar. Tudo isso, 
claro, de acordo com os limites que a sensatez dos adultos impõe.

Fazer uma escolha significa viver um conflito, porque a opção traz em si um 
limite. Escolher este significa abrir mão daquele. Ao decidir comer o bolo, a 
criança deixa de saborear a gelatina ou a torta. Essas vivências são importantes
para que ela exercite a possibilidade de fazer uma avaliação e considerar as 
consequências de sua escolha, aprendendo a se responsabilizar por suas decisões.

É importante que, além de propiciar situações de escolha, os pais possam ajudar 
seus filhos a avançar na capacidade de considerar, cada vez mais, as outras 
pessoas e a realidade. Isso significa ensiná-los a levar em conta as regras e os
limites que envolvem o respeito ao outro na tomada de suas decisões. Um exemplo:
os pais podem permitir que a cada final de semana um filho escolha o passeio da 
família 
 circo, zoológico, parque, museu, praia.

Nessa situação, eles devem ajudar a criança a pensar no bem-estar de todos da 
casa, além de considerar o seu desejo. Se a criança insiste em ir para praia em 
um dia de chuva, em que todos preferem assistir a um filme, naturalmente viverá 
a insatisfação manifestada pelos outros membros da família. Com isso, 
gradativamente, ela vai aprendendo a incluir o outro e a avaliar melhor sua 
decisão. 

[FOTO]

Embora pareça mais simples fazer tudo pela criança do que esperar que ela 
conclua sua tarefa, os pais devem ter paciência. É importante que ela tente 
amarrar sozinha os sapatos, por exemplo, mesmo que isso atrase a saída da 
família por alguns minutos. Se o adulto invadir a sua atividade para auxiliá-la,
ela vai viver um sentimento de boicote a sua autonomia.

Estimular de perto o desenvolvimento das crianças é oferecer ferramentas para 
que elas tenham sucesso no processo de autonomia, que vai prepará-las para a 
vida adulta. Os pais entram como o instrumento norteador e devem ser os 
principais facilitadores.
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Ainda bem pequenos, aprendemos com os erros, tentando, testando e fazendo. E 
essa oportunidade é fundamental!

Basta lembrarmos das sábias palavras do escritor português José Saramago: 
Filho é um ser que nos foi emprestado
, que tentam convencer os pais a aceitar que não são donos dos seus filhos e que
devemos prepará-los para o mundo. 

São as dificuldades próprias de cada idade que promovem o amadurecimento. Assim,
nossos filhos podem aprender naturalmente como agir em diferentes situações.

[FOTO]

Vamos preparar nossos filhos para o mundo!

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal

e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
tweet

Página 5098



RIOEDUCA 2

família
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<COMENTÁRIOS>

Todos os seus textos são ótimos!
Aproveito todos na convivência com meu neto THOR.
Mais uma vez, parabéns!
     Sueli Rego 
  Profª da Sala de Leitura da E.M.  Lais Netto dos Reis
Postado por 
Sueli Rego
 em 08/07/2013 16:36
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 13/06/2013
<TÍTULO>
É Junho... Vez de Dançar e Brincar!

<TAGS>
Tags: 
família.

É possível fazer uma festa junina divertida, em casa, junto dos filhos, ajudar 
na aprendizagem das crianças e tudo isso sem gastar muito!

Quadrilha, bandeirinhas, fogueira, barraquinhas, canjica, curau, pamonha, 
pipoca, bolo de milho são alguns dos elementos das Festas Juninas.

Por que não aproveitar o mês de junho e realizar em sua casa uma linda festa 
Junina? 

Fazer a alegria dos pequenos e ainda contribuir para a aprendizagem? 

É possível montar uma festa animada sem gastar muito. Basta usar a criatividade,
começando pela decoração.

[FOTO]

Com materiais reutilizáveis, é possível criar lindos enfeites. 
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Para decorar o quintal podem ser usados bandeirinhas, balões presos ornamentais 
e 
sem
 bucha, afinal, não se deve soltá-los (são uma grande ameaça). O balões podem 
ser confeccionados pelas próprias crianças, além dos enfeites para as mesas.

[FOTO]

Resgatar um pouco da história e compartilhar com as crianças é importante, pois 
hoje, uma boa parte das novas gerações pode nem imaginar como surgiu essa 
tradição. Além de serem apresentadas a costumes tão diversos daqueles em que 
estão inseridas.

[FOTO]

E.M. Moacyr Jaime Scliar (9
 CRE).

As festas juninas têm uma tradição popular associada ao culto católico dos 
santos Antônio, Pedro e João.

Foram trazidas pelos portugueses e são celebradas no decorrer do mês de junho. 
Começaram nos campos e plantações e tradicionalmente celebram os bons resultados
das colheitas, além de pedir que o próximo plantio tenha também bons resultados.
Daí também vem à tradição de trajes típicos.

Com o tempo, essas festividades passaram a ter um caráter religioso. No dia 24, 
comemora-se São João, o protetor das colheitas. Santo Antônio, conhecido como 
Santo Casamenteiro
, é reverenciado no dia 13 de junho e a ele são dedicadas a maioria das 
simpatias realizadas neste mês. Por 
ltimo, São Pedro é lembrado no dia 29 pelas chuvas caídas na lavoura.

[FOTO]

Uma das tradições da festa junina são as brincadeiras: corrida de saco, 
derruba-latas, dança das cadeiras, pescaria, boca do palhaço, jogo da argola, 
ovo na colher, entre outras. Os jogos juninos são a grande diversão da garotada 
e podem ser uma boa maneira de transmitir valores de cidadania para as crianças.

Que tal dar a eles a responsabilidade pela confecção das prendas? Colares, 
bloquinhos, peças de argila e objetos feitos de sucata, além dos itens para as 
brincadeiras, como as latas e argolas. 

Para entrar no clima, pegue as camisas xadrez e os vestidos de chita o armário, 
coloque uns laços e pinte sardinhas nas meninas, chapéu de palha e bigodinhos 
nos meninos.

[FOTO]
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E os quitutes, deliciosos e fáceis de fazer? Esses não podem faltar numa típica 
festa junina: canjica, pé-de-moleque, pipocas, doces com amendoim, milho cozido,
doce de abóbora, curau, coisas fáceis e deliciosas que todas as crianças adoram.

Para decorar a mesa, confeccione com eles espigas de milho feitas de garrafinhas

pet
 de refrigerante encapadas e espalhe sobre a mesa. Eles vão adorar!

Todas as atividades devem ser supervisionadas e incentivadas por um ou mais 
adultos.

Com tudo organizado, é hora de pensar na trilha sonora. Afinal, a m
sica é a alma de qualquer festa! Mais ainda quando essa festa é junina. 

Uma boa forma de desenvolver a linguagem oral e enriquecer o repertório da 
criançada é intercalar com as mais atuais as M
sicas Folclóricas, típicas dessa época do ano, como 
Chegou a Hora da Fogueira
 (Lamartine Babo), 
Sonho de Papel
 (Carlos Braga 
 Alberto Ribeiro), 
Pedro, Antônio e João
 (Benedito Lacerda 
 Oswaldo Santiago). É uma forma de resgatar o passado e fazer com que nossos 
filhos as conheçam e apreciem as tradições. 

A quadrilha também tem a sua vez para completar a diversão de todos!

[FOTO]

E.M. Rep
blica Dominicana (5
 CRE).

Hoje, as festas juninas deveriam atender à satisfação popular de se compartilhar
uma tradição que há séculos tinha a sua import
ncia e lugar garantidos nos bairros, escolas e comunidades. Na realidade, em 
todos os anos é mais raro encontrarmos um 
arraiá
 com as danças e características populares que marcaram várias gerações. Uma 
tradição que ainda deveria se esticar por séculos, garantindo a alegria deste 
período mágico que é o mês de junho. 

Aproveite e se divirta com seus filhos!

Boa Festa!

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal 
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e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
tweet

família
(2)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 11/07/2013
<TÍTULO>
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Por que...?

Tentar entender e responder a todas as perguntas de seu filho é muito importante
para que ele desenvolva seu pensamento lógico. Lembre-se: nunca minta ou invente
respostas. Ele deve saber a verdade.

A criança quer saber de tudo, até levar ao desespero o adulto que, por mais que 
tente dar a melhor resposta, vê que uma pergunta sempre leva a outra, e assim 
sucessivamente, como uma história sem fim. Aos pais e mães resta a frustação de 
não conseguir dar todas as respostas almejadas por seu filho.

[FOTO]

Aluno Arthur do EI.10, da E. M. Laís Netto dos Reis.

Como a criança quer saber tudo e ir até o fim em suas descobertas, seu interesse
indiscriminado aborda forma, cor, tamanho, som e, principalmente, o 
funcionamento das coisas. 
s vezes, com tantas perguntas, ela consegue irritar os pais, mas essa 
descontrolada curiosidade indica apenas uma criança saudável, que está 
amadurecendo num ritmo esperado. Por isso, os adultos devem evitar frustrá-la 
com respostas evasivas ou desinteressadas. Responder é uma maneira de se 
relacionar com seu filho e de ir conhecendo aos poucos aquilo que chama sua 
atenção. 

Também é importante usar uma linguagem acessível e responder a tudo. A pergunta 
denuncia uma inquietação da criança e precisa ser esclarecida. Mesmo que seja um
assunto difícil, como a morte. Os pais têm de encontrar uma maneira de responder
sem enganá-la. A verdade, mostrada com o devido cuidado, apazigua o espírito do 
pequeno. 

A criança, possivelmente, não aceitará respostas ao acaso, do tipo 
porque é
 ou 
porque sim
. Tudo deve ter uma explicação, uma vez que já é capaz de perceber o global, o 
que ressalta a import
ncia de as respostas dadas pelos adultos serem realistas.

[FOTO]

Alunos do EI.10, da E. M. Laís Netto dos Reis (4
 CRE).

[FOTO]

Tenha Paciência Com Seu Filho Nesta Fase

A criança precisa da ajuda dos pais para ir descobrindo desde algo simples, até 
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aquilo que a amedronta, do qual só consegue se aproximar quando é auxiliada. 
Para os filhos, os pais são como um livro, capazes de explicar as coisas mais 
complexas. Aproveite esse momento no qual você é um 
herói
 para seu filho. Outros momentos virão, no futuro, os quais você não terá esse 
destaque tão prestigiado.

É importante lembrar que a lógica infantil pode ser bastante diferente da do 
adulto, além de ser mais criativa, espont
nea e flexível.

A fase dos 
porquês
 exige paciência e respeito das pessoas que cuidam dos pequenos. Nunca se deve 
perder de vista o fato de que eles estão construindo suas próprias maneiras de 
pensar. Essa curiosidade, a busca da compreensão do mundo, é que a levará a 
fazer novas descobertas, aguçando sua percepção para o aprender. Atitudes hostis
podem contribuir para a inibição, causando vergonha, desinteresse e medo de 
querer perguntar e descobrir.

E, à medida que for compreendendo o mundo que a cerca e as causas das coisas, o 
pequeno deixará de questionar sobre as coisas do cotidiano e redirecionará sua 
atenção para outras aprendizagens.

Afinal, VIVER é APRENDER!

Vamos ver o vídeo: 
Oito Anos - Adriana Partimpim
.
[VÍDEO]

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal

e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Adorei a matéria. Concordo plenamente que precisamos escutar, com o coração, o 
que nossos pequenos tem a dizer. Agindo assim formaremos crianças seguras 
cientes de suas capacidades e próximas de nós. Para tanto, vale a paciência e a 
vontade de acertar.
Postado por 
Ellen
 em 12/07/2013 15:05
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 18/07/2013
<TÍTULO>
Um Descanso Merecido

<TAGS>
Tags: 
família, meioambiente.

Com a chegada do mês Julho, o clima em casa é de ansiedade: de um lado, as 
crianças contam os dias para as 
férias
 do meio do ano. Do outro, pais se preocupam em encontrar opções para entreter 
os pequenos durante o expediente.

Nas escolas municipais, o recesso escolar, neste ano, está um pouco maior, de 18
a 30 de Julho. Isso devido à 
Jornada Mundial da Juventude
http://www.rio2013.com/pt/
(JMJ, evento internacional, organizado pela Igreja Católica, que re
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ne jovens de todo o Mundo, Católicos e de outras religiões), que acontece na 
Cidade do Rio de Janeiro.

[FOTO]

Que tal aproveitar esse descanso e levar as crianças para terem um contato maior
com a natureza. Conciliando diversão com educação ambiental, respeito ao próximo
e consumo consciente.

Várias são as opções: Parque Lage, Trilhas Ecológicas na Floresta da Tijuca e 
Morro da Urca, Jardim Bot
nico, Jardim Zoológico, Parque Chico Mendes. E a grande maioria deles nessa 
época costuma oferecer oficinas e programas educativos para as crianças.

[FOTO]

Passar as férias um pouco longe dos aparelhos eletrônicos estimula a imaginação,
cria hábitos saudáveis e promove a valorização das coisas simples da vida.

Uma outra opção muito legal é o Museu do Meio Ambiente, no Jardim Bot
nico, que tem uma programação educativa e ensina valores ambientais de forma l
dica através de jogos e passeios pelo parque.

[FOTO]

Alunos da Escola Laís Netto dos Reis (Jardim Bot
nico)

 e da Escola João de Deus (Jardim Zoológico).

Além de todas essas opções de passeios ao ar livre, você também em casa pode 
fazer com seu filho atividades como a confecção de uma horta compacta, em que 
ele poderá aprender sobre plantas, adubos e mudas.

[FOTO]

Lembre-se de que, tanto na cidade ou na mata, em casa ou na escola, a ideia é 
ensinar as crianças que o cuidado com o meio ambiente não tira férias. O planeta
agradece e o futuro do seu filho também.

Bom descanso!

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal

e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net
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Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
tweet

meioambiente
(95)

família
(2)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 01/08/2013
<TÍTULO>
Expressando o Mundo
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<TAGS>
Tags: 
família, protagonismoinfantil.

Desenhar, pintar, modelar, recortar e colar são atividades artísticas que 
prendem o interesse da criança, favorecem o seu desenvolvimento e colabora para 
que ela expresse suas emoções.

A arte pode ser definida de uma forma bem simples: como o instrumento de 
representação e expressão do homem. Com ela, o ser humano externa suas ideias, 
pensamentos, sentimentos e emoções.

[FOTO]

A arte é importante na vida da criança, pois colabora para o seu desenvolvimento
expressivo, na construção de sua poética pessoal e no desenvolvimento de sua 
criatividade, tornando-a um indivíduo mais sensível e que vê o mundo com outros 
olhos. Além de auxiliar o desenvolvimento da coordenação motora fina, que é 
capacidade de realizar movimentos cada vez mais precisos e apurados.

A criança descobre a possibilidade de se comunicar por meio da linguagem 
artística (do desenho, da pintura, colagens, massa de modelar...) e vai 
aprimorando, com o passar do tempo, essa forma de representação, enriquecendo 
seus desenhos, pinturas, colagens e modelagens com detalhes.

Ela é capaz de fazer princesas com coroas ou colocar botões na blusa e, ao 
modelar, fazer figuras de animais, elementos da natureza e até figuras humanas.

[FOTO]

E normalmente a criança gosta de mostrar o que desenhou, colou ou pintou para os
adultos. Os pais devem estar prontos para acolher e valorizar a produção da 
criança. Ao fazer seus comentários, falar sobre o que mais lhe chamou atenção 
como as cores, o traçado, o efeito da colagem, os sentimentos e as sensações que
provocam. Isso eleva a autoestima do pequeno e aguça sua consciência para outras
possibilidades oferecidas por essas atividades.

Outras vezes, a criança pede que os pais lhe ensinem a fazer desenhos ou 
desenhem por ela. Desde que não seja frequente, essa situação é normal. É 
recomendável que os pais, em vez de fazerem o desenho, deem referências para que
a criança realize os próprios trabalhos. Esse tipo de atitude valoriza e 
incentiva a criança, ajudando-a a confiar na própria capacidade.

[FOTO]

Fotos da página 
Arte-Educação na Prática
 da Prof
 de Artes da Rede Municipal
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Luana Fonseca.
 (https://www.facebook.com/artenapratica)

É interessante que nas situações do dia-a-dia os pais procurem colocar a criança
em contato com as diferentes obras artísticas de nossa cultura.

Além de levá-la para visitar museus, exposições e centros culturais, eles podem 
chamar sua atenção para monumentos das praças p
blicas ou para a arquitetura das cidades ou, até mesmo, para objetos mais 
próximos e simples como árvores, parques de diversões, circos, referenciais do 
bairro ou da rua que reside, estimulando sua percepção.

Essas observações ajudam a criança a ampliar os seus recursos nessas atividades 
e a desenvolver a capacidade de admirar tais produções.

Além disso, essa viagem pelas obras representa uma oportunidade para que o 
próprio adulto amplie seus conhecimentos culturais e passe a olhar as criações 
das crianças com maior sensibilidade.

Abaixo, o vídeo 
Pensamento Infantil - O desenho infantil
 mostra crianças de 3 a 5 anos que desenham enquanto falam sobre suas produções.
O desenvolvimento do desenho infantil é pontuado pela educadora Monique 
Deheinzelin.

[VÍDEO]

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal

e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
tweet
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família
(2)

protagonismoinfantil
(1)

<COMENTÁRIOS>

Adorei a postagem! Procuro sempre incentivar não só meus filhos, como também 
meus alunos. Acho muito importante desenvolver esse lado das crianças. Parabéns 
pelo texto!
Postado por 
Maria das Graças
 em 01/08/2013 15:23

O trabalho com educação infantil é maravilhoso. Procuro incentivar meus alunos e
meus filhos a trabalharem com criatividade. Excelente postagem.
Postado por 
Edilene Almeida
 em 05/08/2013 22:50
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 22/05/2013
<TÍTULO>
Professor, Como Vai a Sua Voz?

<TAGS>
Tags: 
professor.

Entre os profissionais que utilizam a voz como instrumento de trabalho, são os 
professores que mais sofrem. Infelizmente, na maioria das vezes, a voz só recebe
a atenção merecida quando começa a dar os primeiros sinais de que algo não vai 
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bem.

Muitos professores começam a perceber uma rouquidão (disfonia) que permanece por
mais de 15 dias, cansaço vocal, além de outros sintomas como sensação de 
garganta 
arranhando
, dores na região do pescoço e cervical. Esses sintomas ocorrem, muito 
provavelmente, devido ao mau uso da voz e por falta de um tratamento preventivo.

http://ctimmadureira.blogspot.com.br/2013/04/doencas-da-voz-rouquidao.html

Nestes casos, é indicada a visita ao médico otorrinolaringologista para uma 
avaliação. Depois do problema diagnosticado, somente um fonoaudiólogo poderá 
auxiliá-lo através de tratamento específico.

[VÍDEO]

Utilizada todo o tempo, e não somente no ambiente de trabalho, a voz, invisível,
também merece descanso. Porém, quando o tempo para descanso se torna escasso, 
podemos ter atitudes diárias que permitem promover sa
de, qualidade de vida e um melhor rendimento vocal.

Algumas dicas importantes:

[FOTO]

beba bastante água, principalmente pequenos goles enquanto estiver falando;

respire corretamente;

fale pausadamente, articulando bem as palavras;

evite competir com ruídos externos e até mesmo do próprio local em que estiver 
falando;

procure utilizar amplificadores de voz;

boceje e espreguice várias vezes ao dia, pois ajuda a aliviar a tensão na região
do pescoço;

utilize roupas que não apertem a região do abdômen e pescoço;

coma maçã, considerada adstringente; ela ajuda a limpar a cavidade da boca e 
reduz o muco da faringe;

preocupe-se em manter uma alimentação equilibrada, sem grande n
mero de horas em jejum, mastigando bem cada alimento a ser ingerido;

após uso intenso da voz, procure manter repouso vocal, mesmo que por alguns 
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minutos;

faça exercícios físicos.

[FOTO]

Alguns hábitos devem ser incorporados ao dia a dia do professor.

[FOTO]

evite gritar e pigarrear;

nos intervalos, evite falar muito o telefone;

fumaça, cigarro e automedicação causam irritação à mucosa do trato vocal;

alergias respiratórias influenciam na qualidade vocal;

sprays, pastilhas e balas têm efeito anestesiante e somente aliviam a sensação 
de irritação ou dor, podendo mascarar e inclusive contribuir para um maior abuso
vocal;

alimentos gordurosos e condimentados, bebidas à base de cafeína e refrigerantes,
dificultam a digestão, podem provocar refluxo gastroesofágico (azia) e essa 
sensação de 
queimação
 pode chegar às pregas vocais, ocasionando irritação;

evite ao máximo uma jornada sedentária.

Não espere ocorrer o 
problema
. Antes, invista em pequenas atitudes que trarão uma boa qualidade vocal e de 
vida.

Procure sempre orientação de um fonoaudiólogo, que irá ensinar estratégias 
vocais para conservação e maximização da voz durante o uso profissional.

A voz do professor chama, acalma, contém, transmite, dirige, alerta, orienta e 
acolhe. 

A voz do professor ensina.
 (Behlau)

Taís Ferraz Duarte é Professora da Rede Municipal
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     e colaboradora do Portal Rioeduca

     E-mail:
 taisduarte@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

professor
(1)

<COMENTÁRIOS>

O que mais nos prejudica é o fato de a sociedade ter mudado (crianças e jovens 
quase sem limites que  gritam o tempo todo). Nossas escolas são extremamente 
barulhentas e sem proteção acústica. O negócio é seguir os conselhos  acima, 
tomar água o tempo todo e torcer para que nosso público seja mais educado.
Quem está em sala de aula sabe o que é conviver com todo o tipo de barulho. 
Postado por 
Cássio Luis Veríssimo
 em 22/05/2013 15:33

Neste exato momento passo por uma rouquidão...É complicado. Temos que nos 
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cuidar!
Postado por 
Helena(by troia)10ªCRE GED
 em 27/05/2013 22:11
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 25/07/2013
<TÍTULO>
Avós, a Força do Afeto

<TAGS>
Tags: 
família.

Os avós são presença significativa na vida dos netos. Além do amor que 
geralmente têm para dar, eles são uma referência forte para a família, uma fonte
de histórias e de lembranças doces.

[FOTO]

Os avós normalmente conseguem conviver com a ideia de que a educação dos netos 
não é sua função, mas sim dos filhos, que precisam ter toda autoridade, 
independência e autonomia para criar as próprias crianças.

Quem não se lembra da presença marcante dos avós na inf
ncia? As receitas da vovó, as brincadeiras do vovô, as histórias partilhadas 
enchem as memórias mais queridas dos adultos que tiveram o privilégio de 
conviver com os pais dos seus pais.

Esse vínculo entre avós e netos é especial porque mistura o afeto e o cuidado 
que marcam o relacionamento dos pais com seus filhos, com a vantagem de se estar
isento da responsabilidade, das obrigações e dos conflitos que envolvem a função
do pai e da mãe.

Quando as crianças podem viver o vínculo afetivo com seus avós, têm acesso a um 
verdadeiro tesouro recheado de histórias da família. Quando os mais velhos têm 
tempo e paciência no trato com as crianças, podem ser fonte de conhecimento e 
brincadeiras. 

[FOTO]

Ouvimos sempre dos avós o falar de seu passado pessoal e familiar, de fatos que 
se lembram, porque as raízes da família estão nesse passado e cabe aos novos 
membros darem continuidade a essa história. Os avós, podem contar histórias 
tradicionais transmitidas de geração em geração, as piadas e os costumes do 
tempo em que eram jovens, os usos e costumes de sua época, de sua cidade ou 
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estado de origem. Cabe aos avós, principalmente, mostrar como se vivia em seu 
tempo. Isso apaixona as crianças e as diferenças ficam bem claras entre as duas 
fases, mostrando as preferências éticas, estéticas e afetivas, além de promover 
a associação com a temporalidade.

Os avós não têm a função de educar os netos, pois esse papel é dos pais. Mas 
eles podem orientá-los, corrigi-los e dar-lhes outros exemplos. Não são as 
repreensões dos avós que educarão os netos, mas sim o afeto e, por meio dele, 
seus exemplos.

A relação entre avós e netos... uma força que une os tempos e traz significado e
dimensão para todas as gerações. Os avós são as raízes das árvores que 
floresceram e deram frutos. E é nesse encontro entre as raízes e seus frutos, 
que a vida se faz mais bela, próxima e intensa.

Celebrar o Dia dos Avós significa celebrar a experiência de vida, reconhecer o 
valor da sabedoria adquirida, não apenas nos livros, nem nas escolas, mas no 
convívio com as pessoas e com a própria natureza.

[FOTO]

Parabéns a todos os avós pelo seu dia!

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal

e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
tweet
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família
(2)

<COMENTÁRIOS>

Adorei , linda matéria os avós são queridos mesmo ! 
Beijos 
Postado por 
Marie Mariah 
 em 25/07/2013 11:01

Amiga, amei o texto, infelizmente não conheci meus avós, muito menos sou avó 
ainda, sou nova ainda kkkkk. Parabéns pela  publicação. bjs
Postado por 
Salles Sousa
 em 25/07/2013 18:10

Linda a matéria, melhor lembrar de quem é mãe e pai duas vezes. Eles merecem!!!
Postado por 
aline anjos
 em 25/07/2013 19:52

Hoje é um dia especial, dia das Avós, aquela que nos ensina o lado bom da vida! 
Amo ser avó e amo minhas avós que estão com Deus. Obrigada Delfina pela inclusão
da foto dos meus netos adoráveis!
Postado por 
Regina Bizarro
 em 26/07/2013 11:56

Maravilloso y emotivo escrito, querida Del. Me ha llegado al corazón. Feliz Día 
de los Abuelos. Un abrazo.
Postado por 
Mónica
 em 26/07/2013 18:01

Parabéns vovôs e vovós por existirem em nossas vidas!!!
Fiquei emocionada ao ler a postagem, pois lembrei saudosamente de meus avós que 
me criaram. Agradeço a Deus e a eles por tudo que sou hoje. 
Linda homenagem aos avós, Maria Delfina! Parabéns pela matéria!
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Postado por 
Sandra Lima Machado
 em 26/07/2013 20:24

Querida amiga, nada mais justo esta tua homenagem  aos avós,pois eles não são 
somente um elo de carinho,mas muitas vezes os responsáveis pelo sustento da 
família, Parabéns pela tua sensibilidade e carinho por nós avós. Beijos
Postado por 
Marinelma
 em 26/07/2013 20:57

Muito bonito o seu texto sobre o Dia dos Avós. Agora que já sou avó sinto-me 
muito feliz por ter um neto que só nos dá alegrias.
Mais uma vez, amiga, parabéns pelo seu
texto, linda a homenagem!   
            Sueli Rego
Profª da Sala de Leitura da E.M. Lais Netto dos Reis 

Postado por 
Sueli Rego
 em 29/07/2013 21:48

O afeto também é uma forma de ensinar!
Postado por 
Helena(by toia)
 em 16/08/2013 16:14
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 22/05/2013
<TÍTULO>
8º Congresso Carioca de Educação Física

O Congresso Carioca de Educação Física nasceu da necessidade de se fazer um 
evento destinado a esse segmento de profissionais na cidade do Rio de Janeiro. A
primeira edição aconteceu em agosto de 2006, promovido pela Federation 
Internationale D
Education Physique (FIEP) e, organizado pela L.A. Fitness Solutions, empresa de 
consultoria em fitness, que presta serviços para empresas e para os 
profissionais de Educação Física.

Desde sua 5
 edição, o evento é promovido e organizado pela empresa. O evento já é 
referência para profissionais de Educação Física e do fitness e 20% do p
blico participante são de fora do estado do Rio de janeiro, mostrando a import
ncia e o alcance do evento.
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     A 8
 edição acontece entre os dias 30 de maio e 02 de junho de 2013.

Cursos e eventos paralelos

O 8
 Congresso Carioca de Educação Física traz mais de 30 cursos para capacitação e 
atualização de profissionais e estudantes de Educação Física. O evento é 
dividido em módulos 
 Água, Escola, Esportes, Fitness e Gestão 
 para facilitar a decisão na hora de se inscrever. Pode-se participar de até 3 
cursos, sendo um em cada turno (manhã e tarde) e um curso especial. Ao final, 
serão entregues certificados com carga horária de 10h para cada curso. Além 
disso, eventos paralelos 
 palestras, workshops e seminários 
 complementam a formação e participação dos professores e estudantes de Educação
Física.

O evento é realizado nas dependências do Colégio CERC 
 Centro Educacional Rosa Chamma 
 no bairro da Vila da Penha, no Rio de Janeiro. O colégio CERC é pioneiro na 
região e abriu as portas para o evento pois entende a import
ncia da capacitação profissional para o bom desempenho da profissão de educador 
físico. Veja como chegar ao local do evento.

Como ganhar o desconto ou a gratuidade?

Na página de inscrição, informe seu email rioeduca e na opção 
Tem direito a desconto?
, escolha a opção 
Tenho email rioeduca.net

A cada dez inscritos, o décimo primeiro será gratuito e o nome desse felizardo 
divulgado nesta postagem.***

***Esse controle e envio do nome de quem receberá a cortesia é de 
responsabilidade da comissão organizadora do Congresso, sendo o Portal Rioeduca 
apenas um divulgador do evento, mediante a parceria de desconto para nossos 
professores.

Comissão Organizadora

8
 Congresso Carioca de EF

http://www.congressocarioca.com.br
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Responsável:

Prof
 Leonardo Allevato

Alguns links de interesse:

     Cursos:
http://www.congressocarioca.com.br/cursos/

     Cursos do Módulo Escola
http://: 
http://www.congressocarioca.com.br/cursos/organizados-por-modulo/#escola

     Preços:
http://www.congressocarioca.com.br/inscricao/precos-e-descontos/

     Local:
http://www.congressocarioca.com.br/o-evento/sobre-o-local/como-chegar/

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 03/06/2013
<TÍTULO>
Embarcando na Arca com Vinicius de Moraes

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

O 
Espaço de Desenvolvimento InfantiI Avenida dos Desfiles
 está situado no Setor 13 da Passarela do Samba, localizado na avenida Salvador 
de Sá, Cidade Nova. O corpo docente é composto de catorze professores e seis 
funcionários de apoio. Os alunos estão compreendidos na faixa etária de quatro a
cinco anos.

O 
Poetinha

Em 2013 comemora-se o centenário de 
Marcus Vinicius da Cruz de Mello Moraes
. Além de ser nosso querido 
Poetinha
, apelido carinhosamente atribuído a ele, Vinicius foi compositor, intérprete, 
escritor, jornalista, advogado e diplomata.

V
inicius de Moraes

 marcou a literatura e a m
sica e é lembrado também em nomes de avenidas, ruas e perfumes. O Poeta se 
tornou imortal. Suas obras são lidas e admiradas até hoje. As m
sicas que compôs são sempre cantadas e interpretadas. Quem contribui para a 
cultura nunca será esquecido.

[FOTO]
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Assim, como homenagem ao centenário de 
Vinicius de Morae
s, o 
Espaço de Desenvolvimento Infantil
Avenida dos Desfiles
 tem como Projeto Político Anual 2013: 
Embarcando na Arca com Vinicius de Moraes: lendo para você eu demonstro o meu 
amor
.

Projeto Pedagógico Anual 2013

Com este projeto a escola criará situações de interesse tanto individuais quanto
coletivas, ressaltando as artes visuais, o movimento, o conhecimento de mundo, o
conhecimento de si e do outro. Também trabalhará a import
ncia das linguagens escrita e oral, valorizando as outras áreas do conhecimento:
Matemática, Ciências Sociais, Natureza, M
sica, além de explorar brincadeiras construtivas. O projeto tem como objetivos: 
investigar a biografia de Vinicius de Moraes, discutir a import
ncia de suas obras para a formação do aluno escritor/leitor e trabalhar os 
textos do autor.

Dentre as obras trabalhadas no projeto, 
A
 Arca de Noé

 é 
a que ganhará maior destaque. O livro contempla belíssimas poesias escritas por 
Vinicius de Moraes

 e que viraram canções nas vozes dos melhores intérpretes. Através da literatura
a escola busca uma alfabetização interessante, criativa e dentro de um contexto 
mais próximo das crianças.

[FOTO]

Alunos se preparam 
para ir embora com o trabalho de artes confeccionado por eles.

Na comemoração do dia das mães, no mês de maio, as crianças surpreenderam a 
plateia ao declamarem o poema 
As borboletas
.
 A m
sica 
Morena Flor
cantada pelas turmas foi também muito aplaudida. O evento emocionou não só as 
mamães, mas todos que vivenciaram a comemoração.

[FOTO]

Apresentação de 
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As Borboletas
.

Durante todo o ano serão realizados eventos e atividades voltadas para o 
projeto. Para acessar todo o cronograma do projeto, acesse o blog do 
EDI Avenida dos desfiles
, clicando na imagem abaixo:

[FOTO]

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o
 representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe
. *

Professora Rute Albanita

Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: 
@Rute_Albanita

COMPARTILHE E COMENTE!

[FOTO]
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projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Lindo Projeto! Parabéns a todos os envolvidos! Mais do que merecida essa 
homenagem!!!
Postado por 
José Luiz
 em 03/06/2013 12:41

A Escola EDI 01.02.804 Avenida dos Desfiles 1 está de parabéns.
A comunidade apóia iniciativas como essa.
Parabéns ao RIOEDUCA por divulgar esse trabalho. A COMUNIDADE ESCOLAR APLAUDE 
atitudes ASSIM!
Postado por 
Angela dos Santos
 em 03/06/2013 13:22

Essa equipe é 10! Sou fã do trabalho pedagógico que realizam. Parabéns a todas!

Postado por 
Ines Resende
 em 03/06/2013 21:03
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 10/06/2013
<TÍTULO>
Brincar - Alegria compartilhada entre Pais e Filhos

<TAGS>
Tags: 
1ªcre.

Qual pai ou mãe não se lembra dos antigos tempos de inf
ncia, quando as brincadeiras eram vivenciadas entre os amigos, vizinhos e 
colegas da escola? Como era bom brincar de pega-pega, elástico, pular corda e 
galinha choca! Lembra da hora do recreio e daqueles minutinhos tão esperados? 
Como era mágico pegar o brinquedo dentro da mochila e dividir com os amigos 
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momentos de pura diversão!

[FOTO]

Pais contando histórias para grupo de crianças.

O brincar sempre será essencial para as crianças. Deste modo foi decretado que 
todo dia 8 de maio será comemorado o Dia Internacional do Brincar. Pensando em 
dar visibilidade a esse dia, a 
Gerência de Educação Infantil (GEI/SME) 

fez a proposta de, no dia 28 de maio, as instituições de Educação Infantil do 
Município do Rio de Janeiro, intensificarem ações em relação ao universo l
dico e ao brinquedo, além de promoverem, junto às famílias, a reflexão sobre 
este importante tema.

A 
Escola Municipal Floriano Peixoto,

 situada em São Cristovão, comemorou essa data com as famílias das crianças, 
oportunizando a todos eles viverem momentos de brincadeiras e alegrias. .

Brincando é que se Aprende

[FOTO]

Pai e filho brincam juntos no pátio da escola.

O brincar é o canal de interação da criança com o mundo. Além disso, é atividade
indispensável para a aprendizagem e para o desenvolvimento, sendo começo de 
novas experiências e descobertas pelos pequenos. É através da brincadeira que a 
criança se prepara para a vida, assimilando a cultura do meio em que vive, e se 
adaptando às condições que o mundo lhe oferece.

[FOTO]

Mãe e filha brincam e se divertem.

Para a criança, a brincadeira é uma forma de exercitar a sua imaginação. Através
da brincadeiras a criança reflete, organiza, constrói, destrói, e reconstrói seu
universo.

Floriano Peixoto, os Pais e as Crianças

A Escola Floriano convidou as famílias para momentos de brincadeiras com os 
pequenos e as incentivou a brincar com suas crianças no ambiente escolar. Foram 
momentos de interação entre pais, crianças e professores. Eles brincaram de 
trenzinho, boliche, bola, jogaram peteca e até brincaram de bonecas! Muitas 
crianças se realizaram ao poder dividir o mesmo carrinho de brinquedo com o pai 
e a mãe!
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[FOTO]

Criança brinca de carrinho com sua mãe.

Ao final, os responsáveis foram divididos em grupos e leram histórias infantis 
para as crianças, mostrando que ler para seus filhos também pode ser uma ótima 
brincadeira, além de estimular o aprendizado.

A equipe da Escola Floriano Peixoto conta que foi difícil saber quem se divertiu
mais, as crianças ou os responsáveis.

Conheça mais os trabalhos da Escola Municipal Floriano Peixoto, clicando 
AQUI.

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o
 representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe
. *

Professora Rute Albanita

Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: 
@Rute_Albanita

COMPARTILHE E COMENTE!

[FOTO]
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1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Professora Rute Albanita sempre com matérias  maravilhosas.Parabéns a  Escola 
Municipal Floriano Peixoto pelas ações realizadas!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 10/06/2013 17:26

Parabéns aos professores pelo belo trabalho junto com os pais e as crianças.
Postado por 
Roberta
 em 11/06/2013 12:14

Muito bacana um 
Dia de brincar
 com a participação dos pais. Convidar responsáveis para participar das 
atividades junto com seus filhos é a melhor forma de unir a comunidade escolar. 
Parabéns a equipe da E.M. Floriano Peixoto!
Postado por 
Cláudia Reis
 em 12/06/2013 19:52
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 28/05/2013
<TÍTULO>
Alegria e Poesia para uma Data Especial

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, educaçãoinfantil, creches, gec.

A Creche Municipal Doutor Marcelo Candia e o Ginásio Experimental Carioca 
Epitácio Pessoa comemoraram o Dia das Mães com uma reflexão sobre a import
ncia da data e com a criação de poesias pelos alunos.
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A Creche Municipal Doutor Marcelo Candia nos conta que não costuma trabalhar com
datas comemorativas. Porém, este ano, muitas crianças levaram para o ambiente 
escolar o tema Dia das Mães, dizendo que iriam comprar um presente para a mamãe 
e outros disseram que não poderiam presentear a mãe nesta data.

Partindo deste acontecimento, a equipe pedagógica percebeu a necessidade de 
trabalhar o tema sob várias perspectivas e levar os pequenos a refletirem sobre 
o assunto. 
O que é ser mãe?
, 
todos têm mãe?
, 
precisamos de uma data definida para homenagear a mãe?
, 
o amor pode ser medido pelo valor do presente?
. Estes foram os questionamentos discutidos com os alunos na faixa etária entre 
três e cinco anos.

A equipe pedagógica, após a conversa com os pequenos, combinou que cada aluno 
iria produzir uma lembrança para presentear a mãe ou o responsável que ocupa 
esse papel em sua vida. As crianças participaram de atividades diversificadas 
para a construção da lembrança para as mães.

O objetivo da C. M. Doutor Marcelo Candia foi alcançado, pois os responsáveis, 
ao receberem a homenagem, valorizaram a produção de seus filhos, percebendo que 
o afeto empregado na produção do presente é mais valioso que qualquer presente 
comprado em lojas.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Poesia para uma Data Especial

A professora de Língua Portuguesa Maria Luiza de Azevedo Barroso, do Ginásio 
Experimental Carioca Epitácio Pessoa, desenvolveu um trabalho interessante sobre
o Dia das Mães com as turmas do sétimo ano do Ensino Fundamental.

A ideia deste trabalho surgiu através do estudo, nas aulas de Geografia, sobre a
mulher no mercado de trabalho e sua jornada dupla, atuando também como dona de 
casa, que realiza todas as tarefas domésticas.
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As atividades, que culminaram na produção de poesias sobre o tema, tiveram como 
base alguns objetivos:

 Valorização da figura materna como mulher, mãe, trabalhadora, dona de casa;

 Incentivar os alunos a auxiliarem as mães nas tarefas diárias de organização da
casa.

Após amplo debate sobre o papel da mulher no Brasil moderno, foi feita uma 
pesquisa entre os alunos das turmas 1.701 e 1.702 e, num universo de quarenta 
jovens, apenas três de suas mães não trabalham fora do lar.

As turmas elaboraram um roteiro diário com as obrigações de suas mães e 
perceberam a exaustiva jornada a que elas são submetidas e concordaram sobre a 
import
ncia da divisão das tarefas em casa.

Ao final da atividade, as turmas produziram belas poesias para homenagear as 
mães. Na escola, os textos e desenhos fizeram parte do mural 
Como é a minha mãe?
.

Minha mãe

Minha mãe é delicada

     Tudo de bom ela tem.

É uma rosa perfumada

     Por isso, trato dela

     Sempre muito bem

Me criou

     E sempre me amou.

Ela é a pétala

     Da minha rosa
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     E a luz

     Da minha escuridão

E, por isso, não tenho

     Medo de dizer que:

     Amo minha mãe

     Do fundo do meu coração.

Autora: Thaynara Cristina, turma: 1.702
.

[FOTO]

[FOTO]

Parabéns às unidades escolares pelas belas homenagens às mães!

Gostou desta publicação? 

Deixe um comentário e clique em curtir para compartilhá-la com seus amigos no 
Facebook.

Renata Carvalho 
 Professora da Rede e representante da 2
CRE, no portal Rioeduca

     Email: 
renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet
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2ªcre
(192)

educaçãoinfantil
(100)

creches
(89)

gec
(66)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a Creche Municipal Doutor Marcelo Candia e o Ginásio Experimental 
Carioca Epitácio Pessoa pela comemoração realizada pelo dia das mães!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 28/05/2013 19:40

Parabéns equipe!! Vocês fizeram um belo trabalho!esse é o papel da escola: 
refletir sobre valores e questões culturais. Um grande beijo.

Postado por 
Morgana Rezende
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 em 02/06/2013 13:31
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 04/06/2013
<TÍTULO>
Saúde e Alimentação Saudável

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos, alimentação.

A Escola Municipal D. Pedro I, localizada na Barra da Tijuca, realizou a Semana 
da Sa
de com atividades diversificadas para as turmas, proporcionando momentos de 
aprendizagem relacionados à Alimentação Saudável e à Sa
de.

Todos os alunos do 6
 ano da E.M. D.Pedro I fizeram uma avaliação antropométrica realizada pela 
professora Ana Paola Basílio durante a Semana da Sa
de. A turma 1705 aproveitou o período para desenvolver o projeto 
Segurança Alimentar e Promoção de Alimentação Saudável
.

AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA

A professora Ana Paola Basílio avaliou 197 alunos presentes na Semana da Sa
de. Eles foram pesados e medidos. Posteriormente, foi calculado o IMC (índice de
massa corporal) de cada um deles, levando em conta a data de nascimento, sexo, 
peso, altura e data de realização dos cálculos, já que o IMC de crianças e 
adolescentes é feito de forma distinta dos adultos.

Segundo informação encontrada no site
http://nutricao.saude.gov.br/sisvan.php

, o

peso da criança é registrado em quilos. A idade da criança é calculada em meses.
Tais valores são identificados no gráfico de crescimento infantil segundo o 
sexo. Este gráfico corresponde a curvas que refletem o crescimento de uma 
população de referência, isto é, aquela que inclui dados referentes a indivíduos
sadios, vivendo em condições socioeconômicas, culturais e ambientais 
satisfatórias. No gráfico apresentado na Caderneta de Sa
de da Criança, constam os percentis de peso por idade.

[FOTO]
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A altura é um dos fatores para cálculo do IMC, que é diferente para meninos e 
meninas.

A intersecção da medida de peso da criança e da sua idade possibilitará a 
identificação da faixa de percentil de peso por idade do indivíduo, devendo ser 
observados os pontos de corte para sua interpretação. O percentil de peso por 
idade em que se encontra a criança também pode ser identificado por meio de 
tabelas que apresentam diferentes valores de peso em função da idade e do sexo 
do indivíduo.

Sabemos que a presença de doenças crônicas relacionadas à obesidade, como 
hipertensão e diabetes, pode ser evitada se a detectarmos e tratarmos antes que 
o problema apareça. 

Além disso, a desnutrição e a anemia, que podem estar presentes em um quadro de 
baixo IMC, comprometem o aprendizado do aluno e acarretam outras enfermidades. 
Foi exatamente com o objetivo de evitarmos os problemas acima citados que foi 
realizado o trabalho de forma séria e minuciosa.

Foram detectados os alunos com baixo IMC, sobrepeso, obesidade e baixa estatura.
O fato de avaliarmos alunos com idade entre 11 e 14 anos de idade é favorável 
para se conseguir excelentes resultados através da mudança de hábitos.

É possível estimular os alunos, mostrando-lhes que é preciso ter uma alimentação
saudável e realizar atividades físicas regularmente para que tenham uma melhor 
qualidade de vida na medida em que forem crescendo. 

[FOTO]

Alunos aguardando para serem medidos e pesados. No detalhe: a professora medindo
uma das alunas.

SEGURANÇA ALIMENTAR E PROMOÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Atividade principal: produção de iogurte

Conte
do
: 

Citologia e Reino Monera.

Objetivo geral: 

Levar os alunos a compreenderem a reprodução assexuada das bactérias em meio de 
cultura e em condições adequadas à sua replicação.

Objetivos específicos
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:

Correlacionar à célula bacteriana as características procariontes, unicelulares 
e heterotróficas.
;

Aprender a escolher alimentos saudáveis;

Compreender biotecnologia na produção de alimentos a partir do uso de 
lactobacilos;

Entender que bactérias nem sempre são maléficas para a sa
de;

Entender a relação entre temperatura e conservação de alimentos;

Entender os benefícios dos lactobacilos para a flora intestinal;

Discutir decomposição alimentar;

Conceituar boas práticas no preparo de alimentos.

[FOTO]

Alunos atentos, no refeitório, para o preparo do iogurte grego.

Justificativa
:

Os alunos estão com idade entre 12 e 13 anos, idade em que começam a preferir 
alimentação do tipo 
fast food
 e a pular refeições importantes como o café da manhã, embora ainda precisem de 
cálcio e proteínas para a construção de suas estruturas corporais adultas. 

Justifica-se, portanto, o trabalho a partir da necessidade de despertar a 
consciência de que certos alimentos são importantes para a sa
de. Além de apresentar ao alunos um produto alimentício comum para crianças e 
adolescentes que pudesse ser degustado e que despertasse a curiosidade sobre 
como acontece o fenômeno da transformação do leite em iogurte, gerando um 
momento especial para discutir questões científicas, objetos deste trabalho, as 
células e o Reino Monera, além dos objetivos específicos supracitados.

Recursos

1 litro de leite;

2 potes de iogurte natural não adoçado;

400g de leite em pó;
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1litro de água fervente;

um pote de plástico;

um termômetro.

[FOTO]

Após o preparo no refeitório, mesa arrumada na sala para a degustação.

Desenvolvimento
:

Ao trabalharmos o conte
do sobre as características das células, sugerimos preparar um iogurte. 
Rapidamente houve adesão total da turma à ideia.

Os reagentes foram misturados no refeitório da escola. Lá no local de preparo, 
foram discutidos os tópicos que nos levariam aos objetivos. Após este momento, o
período de cinco horas de multiplicação celular e transformação química foram 
controlados pela professora, além do posterior resfriamento e conservação até o 
dia da degustação.

Antes da degustação houve uma recapitulação dos pontos debatidos. Foram feitas 
ligações dos pontos discutidos com os conte
dos trabalhados em sala de aula, além de uma breve discussão adicional sobre 
outros casos de replicação bacteriana, como em alimentos expostos em vitrines, 
maus cheiros corporais, doença da cárie. Seguiu-se a degustação.

[FOTO]

Hora de experimentar o iogurte pronto.

Os alunos se envolveram no projeto, foram cooperativos, além de terem tido 
oportunidade de trocar experiências com as merendeiras, que já passaram pelo 
curso de boas práticas no preparo de alimentos, e colaboraram com seus 
conhecimentos. Foi uma aula 
viva
, com a conceituação dos conte
dos formados nos alunos de maneira bastante satisfatória.

A Semana da Sa
de proporcionou aos alunos da E.M. D. Pedro I atividades favoráveis para a 
aprendizagem. As questões relacionadas ao bem-estar físico e mental contribuíram
para o debate nas turmas, além de propiciar reflexões, ações e avaliações 
contínuas .

Curiosidade

[FOTO]
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Contato:

[FOTO]
tweet

projetos
(334)

7ªcre
(192)

alimentação
(3)

<COMENTÁRIOS>

A alimentação é fundamental para um crescimento saudável dos alunos. muito bom.
Postado por 
Julia
 em 05/06/2013 18:40
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 28/05/2013
<TÍTULO>
Dia Internacional do Brincar

<TAGS>
Tags: 
educaçãoinfantil, diadobrincar.

Dia Internacional do Brincar

[FOTO]

No próximo dia 28 de maio, será comemorado o Dia Internacional do Brincar. Essa 
comemoração teve início na Europa e atualmente acontece em diferentes países. No
Brasil, o dia já é lembrado em muitos municípios e desejamos que a cidade do Rio
de Janeiro também fortaleça esse marco.

O brincar é, por excelência, o canal de interação da criança com o mundo. Além 
disso, é atividade indispensável para a aprendizagem e para o desenvolvimento, 
sendo disparador de novas experiências e descobertas pelas crianças.

Pensando no importante lugar que o brincar deve ocupar no dia-a-dia de nossas 
crianças, a Gerência de Educação Infantil (GEI/SME) propõe que no próximo dia 
28/05/13, as instituições de Educação Infantil do Município do Rio de Janeiro, 
intensifiquem ações que dêem visibilidade ao universo l
dico e ao brinquedo, além de promoverem, junto às famílias, a reflexão sobre 
este importante tema.

Nessa proposta temos como objetivo que pais, professores e comunidade escolar:

- Reconheçam o brincar como a linguagem própria da criança;

- Valorizem o brincar como ação essencial para o desenvolvimento da criança;

- Ampliem a ação do brincar para os espaços familiares e extra-escolares;

- Fortaleçam os vínculos familiares através do brinquedo/brincadeira.

Contamos, portanto, com o apoio de todos os profissionais que atuam na Educação 
Infantil 
 da creche à pré-escola 
 para que promovam (no dia 28/05/13) em todas as instituições, ações que:
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- envolvam a confecção de brinquedos com as crianças;

- convidem as famílias para momentos de brincadeira com os pequenos e suas 
produções no espaço educativo;

- contemplem a possibilidade da criança levar para casa o brinquedo 
confeccionado para ser compartilhado;

- incentivem as famílias a brincarem com suas crianças em um período do dia 
(quem sabe por 1h na qual a televisão esteja desligada?)

Tendo em vista que o brincar é um eixo fundamental no trabalho da Educação 
Infantil, essa celebração vem potencializar os projetos educativos desenvolvidos
nas instituições cariocas.

As sugestões de brinquedos a serem confeccionados poderão partir das próprias 
crianças, de suas famílias ou poderão ser fruto da pesquisa e da mobilização dos
educadores, que apostam na participação ativa das crianças nesse oportuno 
momento de experiências e aprendizagens.

Nessa perspectiva, propomos a instituição do 
Dia do Brincar
 em nossa rotina da Educação Infantil, como uma atividade a ser promovida, de 
forma especial, no dia (28/05) e também sempre nas 
ltimas terças-feiras de cada mês. Nessas ocasiões, a instituição, lançando mão 
de diversas estratégias, buscará envolver a família na promoção/implementação de
experiências com a brincadeira e de espaços l
dicos, valorizando o fortalecimento dos vínculos familiares e do afeto nas 
relações.

Esta ação possui em sua essência a função de impulsionar o desenvolvimento da 
criança em sua totalidade. Nas casas das famílias poderão ser oportunizadas 
outras experiências que resgatem as memórias da inf
ncia dos familiares, proporcionando o diálogo e a valorização do momento de 
estarem juntos, brincando.

Através do 
Dia do Brincar
 poderemos ampliar essa ação para além dos muros da Educação Infantil, juntando 
adultos e crianças num grande ciclo de alegria e motivação!

Lançamos o desafio por aqui, mas temos a certeza que ele se concretizará de 
maneira criativa e interessante, em cada espaço de Educação Infantil deste 
município, tomando novas formas, sentidos e identidades com a 
cara da inf
ncia
 dos nossos carioquinhas e suas famílias.
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Deixamos por hora mais um convite, à sua instituição e, também , às famílias:

Fotografem;

Filmem;

Registrem;

Vivam;

Socializem e multipliquem essas experiências.

Neste primeiro mês, a Gerencia de Educação Infantil convida a cada instituição a
enviar fotos de algumas famílias brincando. Essas fotos simbolizarão o nosso 
primeiro Dia do Brincar e serão divulgadas nas redes sociais (não esqueçam das 
autorizações de imagem). O nosso e-mail é 
geisme@rioeduca.net
.

[FOTO]
tweet
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educaçãoinfantil
(100)

<COMENTÁRIOS>

Para as crianças, o brincar e o jogar são modos de aprender e se desenvolver. 
Não importa que não saibam disso. Ao fazer essas atividades, elas vivem 
experiências fundamentais. 
Postado por 
Helena(by troia) 10ª CRE GED
 em 27/05/2013 21:54
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 24/05/2013
<TÍTULO>
Inscrição para professores - Projeto Orquestra de Vozes Meninos do Rio

<TAGS>
Tags: 
projetos.

 ��
<TÍTULO>

Seleção de Professores para composição do corpo técnico da Orquestra de Vozes 
Meninos do Rio.

A Orquestra de Vozes Meninos do Rio composta por coros das escolas da Prefeitura
da Cidade do Rio de Janeiro e tem como objetivo estimular a inteligência musical
de alunos e alunas.

Poderão participar do projeto professores PI com formação em M
sica ou Educação Física além de professores PII que tenham formação na área 
musical.

O professor inscrito e selecionado participará de formação continuada com o 
Maestro J
lio Moretzsohn, às 6
 feiras de 9h às 12h, fora do horário de trabalho.
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Ao longo do ano, a Orquestra de Vozes Meninos do Rio realiza apresentações para 
variados p
blicos, onde alunos interpretam um rico repertório.

Para realizar a inscrição, os professores deverão entrar em contato com a 
Gerência de Educação da Coordenadoria Regional de Educação pelos telefones 
abaixo:

1
 CRE/GED 
 Prof
 Vana 
 Tel: 2233-2763 / 2233-4839

     2
 CRE/GED 
 Prof
 Vania 
 Tel: 2537-6922 / 2537-0470

     3
 CRE/GED 
 Prof
 Tereza 
 Tel: 3278-7351

     4
 CRE/GED 
 Prof
 Marllon 
 Tel: 3393-2460 / 3975-5857

     5
 CRE/GED 
 Prof
 Desirré 
 Tel: 3372-0265

     6
 CRE/GED 
 Prof
 Denise 
 Tel: 2457-0017
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     7
 CRE/GED 
 Prof
 Graça ou Adriana 
 Tel: 3325-4681

     8
 CRE/GED 
 Prof
 Diala 
Tel: 3462-5451

     9
 CRE/GED 
 Prof
 Alexandre ou Prof
 Vivian 
Tel: 3394-1978

     10
 CRE/GED 

Prof
 Alexandre 
Tel:31-58-2034

11
 CRE/GED 
 Prof
 Lourdes 
Tel: 3292-9672

Representante do Rioeduca na E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos

     Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291
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[FOTO]
tweet

projetos
(334)

<COMENTÁRIOS>

A participação de todos é bastante importante! Vamos participar!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 24/05/2013 16:47

Amo coral e amaria participar, mas ñ tenho formação musical.
Postado por 
Regina Bizarro
 em 24/05/2013 21:33
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 29/05/2013
<TÍTULO>

Página 5142



RIOEDUCA 2
Os Cantinhos Mágicos na Educação Infantil

<TAGS>
Tags: 
educação infantil, professor.

As crianças da Educação Infantil estão experimentando pela primeira vez um 
ambiente diferente, estranho: a escola.

     É nos 
Cantinhos
 do Espaço de Desenvolvimento Infantil que ocorrerão as primeiras trocas e 
descobertas, onde a criança construirá aos poucos sua independência e formação 
enquanto cidadã.

Criatividade e transformação são palavras-chave numa sala de aula que atende 
alunos da Educação Infantil. Inclusive por parte dos professores.

Brincar, criar, experimentar são ações imprescindíveis às crianças 
(
em: 
Dê Asas à sua Criança
).

Percebemos o seu amadurecimento através das suas atitudes e vivência em suas 
aprendizagens.

Além da empatia, paciência e linguagem utilizada de acordo com a faixa etária 
que esteja sendo atendida, a otimização e transformação do espaço disponível 
precisa ser organizada levando em consideração vários aspectos a fim de 
proporcionar a possibilidade de movimentação dentro da sala, promovendo a 
interação e fazendo com que os alunos se apropriem do espaço, interagindo.

O planejamento da organização do espaço é fundamental, podendo inclusive ser 
reorganizado com frequência e de acordo com a necessidade.

A ambientação da sala de aula, assim como sua 
decoração
, é algo que precisa ser din
mico e vai acontecer durante todo o ano, pois além de ser funcional, o espaço 
também precisa ser acolhedor.

[FOTO]

Ambiente de uma sala de EI da C. M. Prof
 Flora Santina.

Os murais e objetos decorativos não devem primar pela poluição visual. Muita 
informação e excesso de cores podem não despertar para o objetivo principal 
(sobre murais: 
Um Cartão de Visitas: A Import
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ncia dos Murais
).

O enriquecimento do espaço com material l
dico confeccionado em conjunto com os alunos é uma ação pedagógica que rende 
frutos
.

[FOTO]

Alunos da C.M. Flora Santina, da 9
 CRE, em atividade na oficina utilizando material alternativo.

[FOTO]

Na construção de brinquedos folclóricos.

[FOTO]

Atividade l
dica com objetivos pedagógicos que rendem um belo trabalho final!

Segundo Kramer (1998), 
a utilização de cantinhos na sala de aula é de fundamental import
ncia para o bom desenvolvimento da criança, pois assim os alunos terão a 
oportunidade de estudar em um ambiente propício para desenvolver suas 
habilidades de uma maneira prazerosa e l
dica.

Alguns cantinhos possíveis: cantinho da leitura, da massinha (modelagem), dos 
jogos, da dramatização, com exploração da casinha e de fantasias, das artes, 
incluindo desde a pintura até as mais variadas explorações artísticas, além do 
espaço destinado para a rodinha, com a acolhida inicial e conversa de 
encerramento do dia. 

No Cantinho da Fantasia, os pequenos podem brincar de faz-de-conta à vontade, 
reproduzindo e imitando os mais variados personagens...

[FOTO]

[FOTO]

Créditos da imagem: C.M. Dr. Albert Sabin da 6
 CRE.

Nesse tipo de trabalho, os professores observam permanentemente a movimentação 
das crianças e, ao mesmo tempo, dos diferentes grupos, a fim de oferecer novos 
materiais, desafios ou situações capazes de enriquecer as experiências e ampliar
os conhecimentos em jogo.
 (KRAMER, 1998, p.76). 

E os cantinhos não param por aí... muitos outros podem ser criados, inseridos ou
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adaptados.

Parabenizamos o belíssimo trabalho desenvolvido pelas Creches Municipais Dr. 
Albert Sabin, 6
 CRE e Prof
 Flora Santina Ferrari Braz da 9
 CRE. Agradecemos pelas imagens retiradas de seu blog e também à professora 
Flavia Sardinha por ter cedido as imagens.

O espaço físico isolado do ambiente só existe na cabeça dos adultos para medi-lo
, para vendê-lo, para guardá-lo. Para a criança, existe o espaço-alegria, o 
espaço-medo, o espaço-proteção, o espaço-mistério, o espaço-descoberta, enfim, 
os espaços de liberdade ou de opressão
. 

(LIMA, 1989,p.30
)

Taís Ferraz Duarte é Professora da Rede Municipal

     e colaboradora do Portal Rioeduca

     E-mail: 
taisduarte@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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educação infantil
(2)

professor
(1)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pela matéria! A ambientação da sala de aula é algo que precisa ser 
dinâmica . E  precisamos estar atentas e adaptar esses cantinhos de acordo com a
necessidade de sua turma. 
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 29/05/2013 10:52

O ambiente escolar deve ter conforto, qualidade, e se adequar a faixa etária de 
cada turma! Adorei tudo muito fofo! Parabéns  pela matéria.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 30/05/2013 21:09

A Equipe Flora Santina ficou muito feliz pelo reconhecimento do trabalho que é 
desenvolvido por nossa instituição. Divulgamos nossas atividades no blog 
(www.cmproflosantina.blogspot.com)porque acreditamos que a troca de experiências
contribui para a melhoria constante da qualidade da Educação Pública.
Postado por 
Rosane Giles
 em 24/06/2013 18:22
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 03/06/2013
<TÍTULO>
Projeto 
A Caminho da Escola

<TAGS>
Tags: 
projetos, 2ªcre.

Este projeto é uma parceria com a CET-RIO, Companhia de Engenharia de Tráfego do
Rio de Janeiro, e tem por objetivo discutir questões ligadas à segurança no tr
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nsito, visando capacitar os alunos para tomada de decisão e desenvolver 
comportamentos adequados à prevenção de acidentes.

Na Escola Municipal General Humberto de Souza Mello, da 2
 Coordenadoria Regional de Educação, foi realizada uma peça teatralizada do 
Projeto 
A Caminho da Escola
 no mês de maio, trabalhando questões sobre o conceito de tr
nsito para todos os alunos da escola.

[FOTO]

Muitos alunos dessa escola atravessam diversas ruas movimentadas do caminho de 
casa para a escola. O que favoreceu as discussões e ações desenvolvidas pelo 
Projeto.

Foram envolvidas as turmas 1302 e 1402 com algumas oficinas l
dicas logo após a apresentação da peça teatralizada.

[FOTO]

Os alunos participaram de todas as atividades propostas com muita interatividade
e empolgação.

[FOTO]

[FOTO]

Conheça mais trabalhos que alunos e professores desenvolvem na Escola Municipal 
General Humberto de Souza Mello, acessando o blog
http://humbertosouzamello.blogspot.com.br/
.

Representante do Rioeduca na E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos

     Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
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tweet

projetos
(334)

2ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 10/06/2013
<TÍTULO>
Projeto Atitude Positiva - 
Peça Menino e Menina: Essa é a hora de saber

<TAGS>
Tags: 
projetos, 2ªcre.
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No dia 24 de maio, a Escola Municipal General Humberto de Souza Mello, da 2
 Coordenaria Regional de Educação, recebeu a Cia do teatro Preventivo em dois 
horários, manhã e tarde.

No horário da manhã as turmas 1801 e 1901 puderam assistir à peça 
Menino e Menina: essa é a hora de saber
, que trata de assuntos referentes a promoção da sa
de.

Esta peça faz parte do Projeto Atitude Positiva, que este ano está realizando 
diversas apresentações em variadas unidades escolares da 2
 Coordenaria Regional de Educação. O projeto tem por objetivo desenvolver ação 
voltada para a prevenção às DST/AIDS. É um projeto desenvolvido em parceria com 
a FIRJAN, a GlaxoSmithKline (GSK) e a Cia Teatro Preventivo.

Os atores da Cia do Teatro, Cilene Guimarães e Tom Bernades, durante toda a 
peça, apresentam uma linguagem muito próxima ao p
blico, o que deixa a plateia muito à vontade durante a apresentação.

[FOTO]

Os alunos assistiram à peça logo após o recreio. No início, um pouco agitados, 
porém com a aproximação que os atores realizaram durante o espetáculo, logo 
ficaram muito atentos e participaram a todo momento com perguntas e intervenções
acerca do tema.

[FOTO]

Ao final do espetáculo foi disponibilizado um momento para tirar d
vidas e debater sobre o tema. Muito interessados os alunos interagiram com os 
atores.

Todos receberam um folheto explicativo, além de um caderno, contendo parte do 
texto da peça.

A equipe de professores e a Diretora Denise, que acompanharam a atividade, 
ficaram bastante satisfeitos com o trabalho desenvolvido.

A mesma peça foi reapresentada no horário da tarde para as turmas 1802 e 1902.

Representante do Rioeduca na E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos
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     Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet

projetos
(334)

2ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 07/06/2013
<TÍTULO>
Línguas de Vinicius, Sonetos de Moraes

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, protagonismojuvenil.

No dia 10 de maio os alunos do Ginásio Experimental Carioca Malba Tahan 
apresentaram uma releitura das obras de Vincius de Moraes criando um espetáculo 
maravilhoso, tendo à frente do projeto uma equipe de professores nota 10.

No dia 10 de maio aconteceu no Ginásio Experimental Carioca Malba Tahan, na 5
 CRE, um lindo espetáculo protagonizado pelos alunos tendo como tema Vinicius de
Moraes. Um lindo espetáculo que contou com a orientação de professores 
engajados, que prezam a arte de interpretar, a dança e a m
sica, através das letras deste encantador poeta. 

Segundo a equipe, o trabalho foi a concretização das pesquisas e experiências 
dos alunos que foram realizadas de forma interdisciplinar nas aulas de Artes, 
Línguas Estrangeiras (Inglês e Espanhol), Português e Sala de Leitura. 

Estiveram presentes as professoras Catharina Baptista e Gina Mor/SME, Regina 
Bizarro, representante do Rioeduca na 5
 CRE, professoras de Salas de Leitura e alunos dos GECs Anísio Teixeira e Rio de
Janeiro, acompanhados dos seus professores. 

Vinicius, Sonetos e Lirismo

Vinicius de Moraes nasceu no Rio de Janeiro em 19 de outubro de 1913, no bairro 
do Jardim Bot
nico. Foi diplomata, dramaturgo, jornalista, poeta e compositor. 

Notabilizado pelos seus sonetos, Vinicius de Moraes carregava consigo um lirismo
peculiar. Ficou conhecido como 
poetinha
, apelido atribuído por Tom Jobim. Era boêmio inveterado, fumante e apreciador 
de uísque. Foi também conhecido por ser um grande conquistador e casou-se por 
nove vezes.

Sua obra é vasta, passando pela literatura, teatro, cinema e m
sica. No campo musical, o Vinicius teve como principais parceiros Tom Jobim, 
Toquinho, Baden Powell, João Gilberto, Chico Buarque e Carlos Lyra.
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O 
poetinha
 veio a falecer na manhã de 9 de julho de 1980, de edema pulmonar, em companhia 
de Toquinho e de sua 
ltima mulher, a atriz baiana Gesse Gessy.

A Secretaria Municipal de Educação, junto às escolas da rede, está comemorando 
ao longo do ano letivo os 100 anos de nascimento de Vinicius de Moraes.

[FOTO]

Conheça mais sobre a vida de Vinicius de Moraes, clicando 
aqui
. 

Línguas de Vinicius, Sonetos de Moraes 
 Uma Prática Interdisciplinar na Escola P
blica de Horário Integral e seus Desdobramentos

Segundo o professor de Artes Cênicas Fabio Fortes, 
a ideia da peça surgiu na primeira reunião de planejamento do ano. A 
coordenadora Valéria Valentim convocou o grupo de professores da escola a 
desenvolver projetos interdisciplinares. A professora da Sala de Leitura, Andrea
Alves, propôs o Centenário do poeta Vinicius de Moraes como tema gerador das 
discussões. Ocorreu então a união do grupo de Línguas, Artes e Sala de Leitura, 
que começaram a idealizar a peça 
Línguas de Vinicius, Sonetos de Moraes
. O planejamento coletivo sugeriu que os professores dessas disciplinas fossem 
para suas salas de aula apresentar a proposta aos alunos. 

Poemas, Sonetos, M
sicas de Vinicius foram os elementos indutores para a criação e a experimentação
da obra do 
Poetinha
 no corpo e na voz dos alunos do GEC Malba Tahan. As professoras de línguas 
estrangeiras, Miriam Pinheiro (7
ano), Aniger Capano (8
ano) e Viviane Passos (9
ano) dividiram a interação do inglês e do espanhol da seguinte forma: o 7
ano trabalhou o inglês nas obras da 
Arca de Noé
, o 8
ano, as m
sicas de Vinicius, cantando-as em inglês e 9
ano, Sonetos e m
sicas em espanhol. A professora da Sala de Leitura, Andrea Alves, trabalhou com 
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a imersão nas obras e vida do poeta. O elemento cenográfico do espetáculo foi 
desenvolvido pela professora de Artes Visuais, Vivian Sobrino, que conduziu a 
produção de ilustrações, feita pelos alunos, tendo como inspiração não só as 
obras do poeta como também fotografias e vida do artista. O Professor de Artes 
Cênicas, Fabio Fortes, produziu as encenações de cada obra. O conjunto destas 
práticas integrou o resultado de nossa peça, que encenou as obras em Português, 
Inglês e Espanhol. 

Por estarmos em uma escola de horário integral, os alunos e os professores 
puderam interagir com mais facilidade. O encontro entre os pares é facilitado 
pela presença diária de todos na escola durante o período integral. Os ensaios 
aconteceram durante as aulas de Artes, nas aulas de Línguas e nos horários de 
Estudo Dirigido. Vale ressaltar a integração da equipe em prol deste resultado, 
que trabalhou com ensaios, cenografia, indumentária, organização, pron
ncia, ritmo, cooperação m
tua entre professores e alunos nesta realização. Foi um trabalho gratificante 
que uniu a escola e proporcionou aos alunos um contato efetivo com a obra e vida
de Vinicius de Moraes
. 

[VÍDEO]

Os alunos do GEC Malba Tahan deram um show de talento e fizeram uma linda e 
emocionante releitura da obra de Vinícius de Moraes! 

O painel que vemos ao fundo na foto abaixo e na foto destaque desta matéria foi 
criado pelos professores do GEC Malba Tahn a partir dos trabalhos desenvolvidos 
pelos alunos nas aulas de artes. 

[FOTO]

No dia 20 de maio o GEC Malba Tahan foi convidado a reapresentar a peça 
Línguas de Vinicius, Sonetos de Moraes

na abertura oficial do Projeto Teatro das Letras, no Centro de Formação de 
Professores Paulo Freire. Desta forma, as experiências proporcionadas aos alunos
e ao grupo de professores envolvidos neste projeto enriqueceram o conhecimento e
proporcionou uma grande valorização de suas práticas.

O Rioeduca congratula alunos, professores e equipe da direção do GEC Malba Tahan
pelo brilhante trabalho.

Agradeço a parceria do professor 

Fabio Fortes

nesta publicação.

Escolas e professores, participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e/ou atividades que 
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impactaram a aprendizagem de seus alunos. Clique
 aqui
 para saber o e-mail do seu representante.

Visitem, acompanhem e comentem os blogs das Escolas da Rede Municipal de 
Educação da Cidade do Rio de Janeiro. Conheçam os blogs da 5
 CRE. Acompanhem, também, nosso grupo no Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/rioeduca5cre/

Professora Regina Bizarro _ Representante do Rioeduca na 5
CRE

Twitter: @rebiza

Facebook: 
Regina Biza

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

[FOTO]

5ªcre
(268)
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protagonismojuvenil
(73)

<COMENTÁRIOS>

Muito interessante o tempo passa e Vinicius é imortal! Muitos trabalhos 
educacionais podem ser realizado com a obra deste grande autor! Parabéns 5ª Cre!
Parabéns Professoras!
Postado por 
Helena(by troia
 em 07/06/2013 16:48

Na foto da equipe onde se lê Viviane Passos (Professora de Língua Portuguesa) 
le-se também Professora de Língua Espanhola.
Postado por 
Viviane Passos
 em 07/06/2013 21:57

Parabéns professores!!Muito lindo o trabalho. Estou também trabalhando Vinícius 
em minha escola e esse trabalho foi inspiração para o meu. Essa Troca de 
experiências é muito importante para a rede. abraços
Postado por 
Rosilene
 em 10/06/2013 11:32
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 27/05/2013
<TÍTULO>
Curso para Professores no Instituto Municipal Helena Antipoff

<TAGS>
Tags: 
professores, cursos, iha.

[FOTO]

[FOTO]

Vagas
:
25 vagas no período da manhã (8h às 12h).

     Não formaremos turma no período da 
tarde.
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Local
:
Instituto Municipal Helena Antipoff. Rua Mata Machado, n
 15, Maracanã.
Período de realização
:

[VÍDEO]

[FOTO]
tweet

iha
(2)

cursos
(1)

professores
(1)

<COMENTÁRIOS>
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Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 11/06/2013
<TÍTULO>
Grêmio Estudantil: Pequenos Cidadãos Desenvolvendo a Cidadania

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, protagonismoinfantil.

Entre os dias 20 e 22 de maio, alunos da Escola Municipal Francisco Frias da 
Mesquita se engajaram na Eleição do Grêmio Estudantil 2013, cumprindo o seu 
papel de pequenos cidadãos.

De segunda-feira, 20 de maio, a quarta-feira, 22 de maio, ocorreu nas escolas da
rede municipal a Eleição do Grêmio Estudantil, momento esse que mostrou o 
envolvimento de alunos cumprindo o seu papel de pequenos cidadãos. 

A eleição, tradicionalmente disputada entre os estudantes há mais de 20 anos nas
escolas da rede municipal, leva os alunos a aprender através desse processo 
valores que os ajudarão não apenas na vida acadêmica, mas também no 
desenvolvimento da cidadania e da capacidade de trabalhar em grupo. 

Para a professora Isabel Linhares, responsável pelas eleições na Secretaria 
Municipal de Educação, a ideia é despertar lideranças e incentivar a democracia.

A chapa vencedora representará o corpo discente pelos próximos dois anos e terá 
como objetivo reivindicar, junto à direção da escola, os pedidos dos demais 
alunos. 

[FOTO]

Eleição do Grêmio Estudantil Biênio 2013/2014 na E. M. Francisco Frias da 
Mesquita

Desde o início do mês de maio, alunos da Escola Municipal 05.15.007 Francisco 
Frias da Mesquita 

se organizaram em chapas para concorrer ao pleito 2013. 
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A diretora, Sandra Maria Coutinho dos Santos, foi uma das mais empolgadas da 
equipe nesse processo inicial quando as chapas se formaram. Professores regentes
das turmas ajudaram a transmitir aos alunos interessados o objetivo do Grêmio: 
ajudar no desenvolvimento da consciência crítica, da prática democrática e da 
livre iniciativa dos alunos no exercício da cidadania.

Segundo a professora Elaine Monteiro:

a votação transcorreu muito bem e alunos, desde a Educação Infantil até o 5
 ano, puderam votar, pois todos os alunos da rede municipal puderam se 
candidatar, sem exigência de idade ou série específica. Mas a grande vitória foi
que, dos 233 votantes que a escola obteve, apenas, um voto em branco e três 
nulos. Para o pleito, foram inscritas 11 chapas, sendo a vencedora a Chapa 
Coração. 

A escola ficou muito orgulhosa desse momento
.

[VÍDEO]

Fazer parte do Grêmio Estudantil é estar num grupo especial da escola, 
aprendendo a conviver com a democracia, respeitando todos o

s colegas, priorizando o bom andamento da vida da escola. 

Veja, também, como aconteceu a eleição do Grêmio Estudantil na

Escola Municipal Mato Grosso
.

Parabéns às escolas da rede municipal pelo belo exemplo político e democrático 
exercido por seus alunos a favor da cidadania.

Escolas e professores, participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e/ou atividades que 
impactaram a aprendizagem de seus alunos. Clique 
aqui
 para saber o e-mail do seu representante.

Visitem, acompanhem e comentem os blogs das Escolas da Rede Municipal de 
Educação da Cidade do Rio de Janeiro. Conheçam os blogs da 5
 CRE. Acompanhem, também, nosso grupo no Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/rioeduca5cre/

Professora Regina Bizarro _ Representante do Rioeduca na 5
CRE
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Twitter: @rebiza

     Facebook: Regina Biza

 reginabizarro@rioeduca.net

[FOTO]

5ªcre
(268)

protagonismoinfantil
(1)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quarta-feira, 29/05/2013
<TÍTULO>
Curso para Professores no Instituto Municipal Helena Antipoff
 O Instituto Municipal Helena Antipoff, através do Centro de Transcrição à 
Braille, em junho promoverá o curso: O Soroban e sua Import
ncia no Processo Ensino-Aprendizagem dos Cálculos Matemáticos.

[FOTO]

[FOTO]

Vagas
:
25 vagas no período da manhã (8h às 12h).

     Não formaremos turma no período da 
tarde.
Local
:
Instituto Municipal Helena Antipoff. Rua Mata Machado, n
 15, Maracanã.
Período de realização
:

[VÍDEO]

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Todos os professores deveriam fazer o curso. Pois é de grande utilidade, nunca 
sabemos o momento que iremos necessitar destas informações.
Postado por 
Helena(by troia) 10ªCRE GED
 em 27/05/2013 21:59

Parabéns Elidia Correia por fazer parte deste rede de grande valor!
Postado por 
Helena(by troia) 10ª CRE GED
 em 27/05/2013 22:02
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 29/05/2013
<TÍTULO>
Curso de Braille Módulo Inicial no Instituto Helena Antipoff

O Instituto Municipal Helena Antipoff, através do Centro de Transcrição à 
Braille, promoverá em junho o curso 
A import
ncia do Sistema Braille no processo de leitura e escrita para alunos deficientes
visuais
, 

módulo inicial.

A partir de junho de 2013, estarão abertas as inscrições para o curso 
A import
ncia do Sistema Braille no processo de leitura e escrita para alunos deficientes
visuais
, promovido pelo Instituto Municipal Helena Antipoff, através do Centro de 
Transcrição a Braille.

[FOTO]

Objetivos do curso
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: Favorecer a construção do conhecimento por meio do Sistema Braille; Propiciar 
o desenvolvimento pedagógico do aluno com deficiência visual; Possibilitar ao 
professor respostas educativas às necessidades educacionais dos alunos com 
deficiência.

Ementas
: 

O papel do Sistema Braille na vida da pessoa cega; reconhecimento e exploração 
do alfabeto; distribuição espacial dos caracteres em cada coluna; penetrando na 
lógica do Sistema Braille como um todo; regras básicas no emprego de sinais 
gráficos diversos; disposição do Braille na reglete; leitura, escrita e 
disposição espacial dos textos em Braille; escrita de n
meros; operações fundamentais.

P
blico Alvo:

Professores que atuam diretamente com o aluno deficiente visual;

Professores do Atendimento Educacional Especializado;

Coordenador pedagógico de escolas que possuam alunos com deficiência visual.

Carga Horária
: 

40h distribuídas em dez aulas com quatro horas de duração.

Vagas: 

Vinte e cinco vagas no período da tarde (13h às 17h).

Obs.: Não será formada turma no período da manhã.

Local: 
Instituto Municipal Helena Antipoff 
 Rua Mata Machado, n
 15 Maracanã

.

Período de realização: 
Junho a setembro de 2013

Junho
: 07, 14, 21 e 28

Página 5162



RIOEDUCA 2
Agosto
: 02, 09, 16, 23 e 30

Setembro
: 06

Orientações para Inscrições: 

1. As inscrições serão online no endereço:

https://docs.google.com/forms/d/1qLPI6rEOwpDCXGyqXMOKNNGWHGwwww3xjZyeA6hZMqg/vie
wform

2. A inscrição não garante a matrícula no curso. O professor fará a inscrição e 
deverá aguardar a confirmação da mesma. Será respeitada a ordem de inscrição.

3. O professor do AEE deverá realizar o curso como 
5
 dia
, no seu horário de trabalho.

     4. Não haverá dispensa de ponto. 

5. Serão certificados os professores que obtiverem oitenta por cento de 
frequência.

Professor, conheça o trabalho desenvolvido no IHA, através do seu blog: 
http://ihainforma.wordpress.com/

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 30/05/2013
<TÍTULO>
A E. M. Eneyda Rabello de Andrade em Prosa e Verso

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, projetos.

Poeta essencialmente lírico, também conhecido como 
poetinha
, apelido atribuído por Tom Jobim, notabilizou-se pelos seus sonetos. Esse é 
Vinicius de Moraes, imortalizado pela peça de teatro 
Orfeu da Conceição
, com uma obra vasta, passando pela literatura, teatro, cinema e m
sica. Um importante
legado 
para a cultura brasileira.

A inf
ncia é uma gaveta fechada, numa antiga cômoda de velhas magias A regra pode-se 
enunciar assim: espera-se que a avó entre para descansar, depois vai-se pé ante 
pé ver se o avô está mesmo (...)

Vinícius de Moraes

A Import
ncia dos mais Variados Tipos Textuais no Estudo da Língua Portuguesa

O uso dos gêneros textuais em aulas de língua portuguesa trazem bons resultados.
Na prática todos os falantes de uma língua aprendem, juntamente com a aquisição 
de regras gramaticais dessa língua, a se expressarem por meio de diferentes 
gêneros textuais, antes mesmo de aprendê-los na escola.Cabe à escola aproveitar 
esse conhecimento intuitivo, sistematizá-lo e tornar consciente o uso de 
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diferentes gêneros textuais com os quais convivemos nos diversos níveis das 
nossas práticas sociais.

[FOTO]

Culmin
ncia do Projeto
Eneyda em poesia com Vinícius de Moraes

É incontestável a contribuição de Vinicius de Moraes para a cena cultural 
brasileira do século XX. Assim, torna-se vasto e interdisciplinar as 
possibilidades de trabalhar com os seus textos em sala de aula. É o que nos 
conta
Elisandra Lopes a Coordenadora Pedagógica da
Escola Municipal Eneyda Rabello de Andrade sobre o trabalho desenvolvido junto 
aos seus alunos.

[FOTO]

Culmin
ncia do Projeto 
Eneyda em poesia com Vinícius de Moraes

A
Escola Municipal Eneyda Rabello de Andrade promoveu uma Ode a Vinícius de Moraes

Realizamos o projetinho 
Eneyda em poesia com Vinícius de Moraes
, que movimentou a nossa escola e culminou com as turmas apresentando uma obra 
de Vinícius. O trabalho visou a ampliação do conhecimento de diferentes textos 
entre os alunos inclusive a poesia, o conhecimento e a valorização da vida e 
obra desse poeta que este ano comemora seu centenário. Essa foi a nossa 
homenagem a esse poeta que está inserido na cultura de nosso país através de sua
contribuição na literatura, m
sica, cinema e teatro.
 Texto enviado pela Professora
Elisandra Lopes - Coordenadora Pedagógica

[FOTO]

Culmin
ncia do Projeto 
Eneyda em poesia com Vinícius de Moraes

As atividades de linguagem funcionam como um apoio para que o indivíduo
compreenda como ocorre a construção interna dos conhecimentos, isto é, o que é 
de fato 
necessário para o indivíduo produzir e compreender a linguagem. Dessa forma, a
inserção dos gêneros no processo de ensino-aprendizagem faz-se necessária, para 
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o desenvolvimento da linguagem, promove a cultura brasileira e funciona como 
objeto 
de trabalho para professores.

[FOTO]

Equipe da Escola Municipal Eneyda Rabello de Andrade

Parabéns a toda equipe da Eneyda por promover
o desenvolvimento das
capacidades necessárias para aprender e fazer uso com maior mestria dos mais 
variados 
gêneros
textuais.

Ana Accioly é Professora da Rede Municipal

e Representante Rioeduca da 4
 Coordenadoria Regional de Educação

E-mail:
 anaaccioly@rioeduca.net

Twitter: @Ana_Accioly

[FOTO]
tweet

Página 5166



RIOEDUCA 2

projetos
(334)

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a toda equipe da E. M. Eneyda Rabello de Andrade  pelo projeto 
desenvolvido e pela bela Culminância!  
Postado por 
Helena(by troia)
 em 30/05/2013 14:30

Fico feliz por ver que estão conseguindo por em pratica os projetos e 
sonhos;mudando assim a realidade de nossos alunos da rede. 
               Parabéns meninas!!!
Postado por 
Valéria Firmino
 em 28/06/2013 10:30
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 11/06/2013
<TÍTULO>
Descobrindo o Sítio do Picapau Amarelo

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos.

A Creche Municipal Edson Luiz está localizada no Itanhangá, bairro entre a Barra
da Tijuca e Tijuquinha. Com o projeto 
Descobrindo o Sitio do Picapau Amarelo
,

 a unidade escolar pretende desenvolver na criança aspectos que reforcem e 
evidenciem as noções de identidade, de família, em suas variadas possibilidades,
e de casa, em suas variadas apresentações.

A Creche Municipal Edson Luiz recebeu o Prêmio Anual de Qualidade na Educação 
Infantil 2012, desenvolvendo um projeto relacionado com a  identificação da 
criança como morador de uma comunidade situada na maior floresta urbana do 
mundo, e como cidadão carioca que mora na cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro.
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Considerando que a contação de histórias é uma das formas mais antigas de 
comunicação entre os homens que se mantém intacta, por conta da oralidade, 
surgiu a ideia do projeto deste ano, 
Descobrindo o Sitio do Picapau Amarelo
. Além disso, quando Dona Benta conta histórias, ela sempre abre um espaço para 
comentários de outras obras, como os clássicos da literatura, fábulas, seres 
ficcionais de outras fontes, trechos interessantes de outras obras, ditados 
populares, sempre incentivando a leitura.

O 
Sítio do Picapau Amarelo
 é a obra infantil de Monteiro Lobato que marcou o início da literatura para 
crianças no Brasil, ele foi o primeiro autor nacional a escrever para crianças 
e, até hoje, suas histórias encantam o público infantil.

[FOTO]

Turma EI-40 recriando o Visconde de Sabugosa.

Partindo destes pressupostos, a Creche Municipal Edson Luiz resolveu adotar a 
temática do Sítio como elemento norteador para desenvolver o trabalho pedagógico
da  unidade, com a seguinte organização:

Numa primeira parte do projeto, foi abordado a identidade e as relações 
familiares e sociais dos personagens principais e de outros mais significativos,
assim como sua moradia, traçando então um paralelo com a identidade de nossos 
pequenos e sua realidade. As crianças exploraram tanto nomes, características 
físicas, preferências, parentesco dos personagens, como a organização e 
arrumação da casa do Sítio, seus cômodos e ambiente.

[FOTO]

Turma EI-41 conhecendo o milho que se transformou em Visconde.

As músicas da rica trilha sonora das adaptações televisivas tiveram um papel 
importante na caracterização desses personagens e embalaram as crianças criando 
um ambiente lúdico e alegre. As crianças cantarolavam as canções dos personagens
sempre que se falava de cada um.

Descobriram, entre inúmeras coisas, que o Visconde de Sabugosa era inteligente 
por ter ficado esquecido na biblioteca, que Narizinho era chamada assim por 
conta de seu nariz arrebitado, que Tia Nastácia tinha ascendência negra como 
muitos deles e assim por diante.

[FOTO]

Turma EI-30 Fazendo uma maquete da casa do Sítio.
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Objetivo Geral

Desenvolver na criança aspectos que reforcem e evidenciem as noções de 
identidade, de família, em suas variadas possibilidades, e de casa, em suas 
variadas apresentações.

Numa segunda parte do projeto, será abordado o ambiente do Sítio como um todo. 

Objetivos Específicos

Desenvolver na criança uma postura investigativa em relação ao mundo social e 
natural e sobre a intrínseca relação entre o homem e a natureza através da 
observação de mudanças e transformações.

Explorar sensações, sentimentos e pensamentos por meio de improvisações, 
composições e interpretações musicais;

Estabelecer algumas noções matemáticas presentes no cotidiano, como contagem e 
relações espaciais.

Na terceira parte do projeto, já que as crianças estarão íntimas dos personagens
e do ambiente em que estes vivem suas aventuras, abordaremos algumas das 
histórias contadas por Lobato sobre o Sítio do Picapau Amarelo, como 
traquinagens, passeios, viagens e fantasias dessa turma.

[FOTO]

Turma EI-31 pintando a fachada da casa do Sítio que eles construíram dentro da 
sala.

Conheça o projeto de 2012

No ano anterior, com o tema "Espaço", a unidade escolar percebeu que as crianças
apresentavam certa dificuldade em reconhecer a comunidade em que vivem e em se 
identificar como parte integrante dela. Também percebeu, ao explorar o entorno 
da creche com os pequenos, pouca valorização e interesse pela Floresta da Tijuca
que rodeia toda a comunidade. 

A identificação desta criança, como morador numa comunidade situada na maior 
floresta urbana do mundo, cidadão Carioca, que mora na Cidade Maravilhosa foi o 
foco principal. O Rio de Janeiro tem em suas crianças a esperança de um futuro 
cada dia melhor, e a Educação Infantil é a base para esse futuro.

Neste projeto, as atividades básicas trabalhadas com as crianças abordaram 
aspectos importantes para o desenvolvimento de suas habilidades. Cada turma tem 
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suas peculiaridades e a abordagem foi direcionada de acordo com estas, 
garantindo assim a individualidade de cada grupo a partir das suas necessidades,
do seu perfil, do seu ritmo e de suas características. 

[FOTO]

Crianças fazendo biscoitos no formato dos animais da floresta.

Todas as turmas desenvolveram suas atividades evidenciando o mesmo assunto, mas 
com sua abordagem particular. Apesar de cada turma apresentar sua 
individualidade e desenvolver o projeto anual de acordo com a participação e 
contribuição das crianças da sala, ressaltamos que houve troca, parceria e 
compartilhamento de ideias entre as turmas, através de visitações, da apreciação
de trabalhos expostos e atividades festivas coletivas. 

É importante ressaltar a permanente contextualização das atividades com a 
temática central do projeto. Na primeira parte, a abordagem se deu a partir da 
identidade da criança como ser individual. Numa segunda etapa como pertencente a
uma comunidade localizada na Floresta da Tijuca. E a terceira como cidadão da 
Cidade do Rio de Janeiro.

[FOTO]

Colagem e desenho explorando a certidão de nascimento
.

Objetivos Gerais

Desenvolver na criança aspectos que reforcem e evidenciem a noção de identidade,
para que esta se perceba como pertencente a um grupo social e uma comunidade;

Explorar a relação da criança com a comunidade da Floresta da Barra da Tijuca;

Valorizar as manifestações culturais da Cidade do Rio de Janeiro em diferentes 
manifestações artísticas;

Apresentar uma postura investigativa em relação ao mundo social e natural.

[FOTO]

Construção de maquete da comunidade.

Para a Creche Edson Luiz, a criança é um ser total, que possui capacidade de 
crescer, sempre que a ela é dada a oportunidade de experimentar e tentar 
conquistar novas etapas no seu desenvolvimento. O adulto desempenha a função de 
mediador, já que ele é o responsável pela criação de ambientes que estimulem e 
que favoreçam o aprendizado dos pequenos, para que este aconteça de forma 
criativa, com crescente autonomia e segurança. 

Desta forma, procura-se adequar planejamento, tempo e espaço para que o 
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atendimento aos pequenos seja realizado considerando os aspectos do cuidar e do 
educar como dimensões essenciais ao seu bom desenvolvimento.

Contato:

[FOTO]
tweet

projetos
(334)

7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Belo trabalho. Desenvolver na criança o gosto pela leitura, começa com a arte de
contar histórias. Parabéns, equipe da CM Edson Luiz.
Postado por 
Cátia Cristina
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 em 12/06/2013 05:54
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 03/06/2013
<TÍTULO>
Tangram: Construindo Saberes

<TAGS>
Tags: 
6ªcre.
A Escola Municipal Guilherme Tell conta com professores altamente qualificados 
no exercício de suas funções. Dentre eles, destaco a educadora Rozayne que atua 
em uma turma de 5
 ano no período da manhã. Ela procura realizar um trabalho de formação de 
personalidade, caráter e criatividade
através de atividades l
dicas. O Tangram foi escolhido por possuir notáveis possibilidades pedagógicas.

O Tangram é um antigo quebra-cabeça muito popular na China com os nomes de 
quadrado mágico

, 
tabela da sabedoria 

e 
tabela da sagacidade

. Além de ser um passatempo para crianças e adultos, o Tangram possui notáveis 
possibilidades pedagógicas, pois estimula o desenvolvimento da imaginação e da 
criatividade, da noção de espaço, do raciocínio lógico e da concentração, além 
de permitir o trabalho cooperativo.

A professora Rozayne, da 
Escola Municipal Guilherme Tell
, utilizou o Tangram com seus alunos do 5
 ano, o que lhe proporcionou, entre outras coisas, observar as crianças no que 
se refere ao comportamento e às atitudes. 

Uma professora experiente como ela, através do Tangram, é capaz de antecipar 
sentimentos, imaginar dificuldades e supor d
vidas que serão geradas no contexto escolar.

O trabalho com o Tangram traz à tona esses aspectos, favorecendo assim a 
comunicação e a abrangência de várias áreas no 
mbito dos conte
dos escolares.
[VÍDEO]
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Segundo a educadora, trabalhar nesta escola é maravilhoso, pois tanto os pais 
como os alunos são muito atuantes no processo escolar. Ela ainda diz que, a 
escola como um todo dá total apoio aos professores para que o trabalho se 
desenvolva.

A professora procura realizar com sua turma um trabalho voltado para a formação 
de personalidade, caráter e criatividade, através de atividades l
dicas. E o jogo do Tangram foi escolhido por ela
 para trabalhar tanto estas atitudes quanto o ensino da geometria presente no 
Caderno Pedagógico de Matemática.

Por ser um assunto de grande import
ncia na escola e, por muitas vezes, ficar em segundo plano, foi dado a este 
conte
do um enfoque todo especial. Para isto, utilizou-se o Tangram, que permitiu à 
professora e aos alunos explorarem diversos conceitos geométricos e 
desenvolverem habilidades imprescindíveis ao processo de ensino e aprendizagem 
de diversos outros conte
dos.

Este trabalho foi realizado na segunda semana do mês de maio e teve por objetivo
principal desenvolver o raciocínio lógico e geométrico. Neste 
ltimo destaco as habilidades de visualização, percepção espacial e análise de 
figuras.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Além disso, a professora conseguiu mostrar aos alunos que a Matemática pode ser 
divertida e, principalmente, pode estimular a participação conjunta para 
desenvolver a capacidade de ouvir, respeitar a criatividade dos colegas, 
promovendo o interc
mbio de ideias como fonte de aprendizagem para um mesmo fim.

A professora assumiu o papel de provocadora e estimuladora de novas experiências
ao resgatar o que havia sido feito na aula anterior com o Tangram e ao propor a 
atividade do dia: montar figuras a partir das peças do jogo. Ela permitiu aos 
alunos buscar soluções não padronizadas através da manipulação livre do objeto 
de aprendizagem.

Os alunos iniciaram o processo de confecção das peças do Tangram: pintura e 
recorte. Em seguida, começaram o processo criativo, tudo acompanhado, de perto, 

Página 5173



RIOEDUCA 2
pelos olhos atentos da professora Rozayne. A aula se transformou em um momento 
de descontração e aprendizagem. Várias figuras foram surgindo e diversos conte
dos foram sendo adquiridos a partir das intervenções da professora.

Como vimos, com a utilização de um jogo, nunca se está perdendo tempo. Com eles,
os alunos aprendem a aprender, a estudar, a investigar, a tomar decisões e a 
analisar condições. Não se trata, portanto, de passar algum tempo brincando, mas
de
 aprender de forma l
dica, o máximo possível!

A partir destas atitudes, a professora deseja ser um fio condutor de 
transformação, um instrumento de informação, motivação, mobilização, educação e 
construção de uma sociedade mais crítica e consciente de seus direitos e 
deveres. Para isso, ela implementa uma ação pedagógica, permanente e 
sistemática, voltada para o desenvolvimento de hábitos e atitudes
 coniventes com o papel que o cidadão deve desempenhar.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet

6ªcre
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns a professora Rozayne pelo trabalho realizado por trabalhar com a 
formação da consciência cidadã. Certamente você já é esse fio condutor na 
transformação e busca de aprendizados sinificativos de seus alunos. No link 
abaixo é um trabalho realizado de SUBTRAÇÃO COM TANGRAM, 
vale a pena assitir!
https://www.youtube.com/watch?v=FN-X_e_gtlg
Postado por 
Christiane Penha
 em 03/06/2013 14:37

Parabéns, Rozayne.
A educação precisa de professoras como você.
Abraços.
Nilda
Postado por 
Nilda
 em 03/06/2013 19:14

Parabéns à professora por oferecer aos seus alunos, novas oportunidades de 
aprendizagem e de conhecimento.
Postado por 
Selma de F. G. Gusmao
 em 04/06/2013 14:01

nossa q show eu estou aqui no portal rio educada vlw hahahahah vle tia Rozayne
Postado por 
Samu Batera
 em 02/07/2013 12:11

Eu agradeço a Patrícia pela oportunidade de corroborar para o crescimento e 
aprendizado destas crianças. A 6º CRE pela excelente equipe. e o prazer de 
compartilhar e aprender cada vez mais
Postado por 
Rozayne
 em 02/07/2013 14:10

Obrigada professora Rozayne pela aula, foi muito interessante e com isso 
aprendemos muito beijos Marianny 
Postado por 
Marianny
 em 02/07/2013 17:35

Lindo parabéns. Saudades. Beijos. Vc é realmente um exemplo de professora.
Postado por 
Denise
 em 02/07/2013 22:33

Página 5175



RIOEDUCA 2
Parabéns, Rozayne. A educação precisa de professoras como você. Abraços.
Sabe que sou suspeitar ao falar do seu trabalho ,pois eu tiro o chapeu para você
 sempre e sucesso na trilha profissional na nossa SME . 
Postado por 
valeria
 em 03/07/2013 11:36

Nossa que lindo , parabéns professora Rozayne
Postado por 
Livia
 em 03/07/2013 15:14

Muito bom, Rozaine! Parabéns pelo seu empenho em dinamizar a aula para despertar
o interesse das crianças.FICOU SHOW!!!

Postado por 
Alice
 em 03/07/2013 20:57

Nossa Quee Legall Professora Rozayne
Postado por 
Viitoriia
 em 04/07/2013 13:27

Parabeeeeeeén professora Rozaine 
Postado por 
Fabrícia 
 em 10/07/2013 13:56
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 29/05/2013
<TÍTULO>
Curso para Professores no Instituto Municipal Helena Antipoff - Inscritos

<TAGS>
Tags: 
#institutohelenaantipoff, #educaçãoinclusiva.

[FOTO]
<TÍTULO>

 Divulgamos a listagem dos inscritos no curso: O Soroban e sua Import
ncia no Processo Ensino-Aprendizagem dos Cálculos Matemáticos.

1- Selma da Silva Lima - 165583-6
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2- Ana raquel Barros Queiroz - 10/254.023-5

3- Fernanda da Motta Nunes - 10/222.243-8

4- Mônica ribeiro joviano - 
10/222861 7

5- Glória da Conceição de Oliveira Medeiros - 
10/215431-8

6- Sonia Regina da Silva Santos - 10/136786-1

7- Paula Pereira Bettcher - 10/216044-8

8- Simone Moreno Lomba - 10/200064-4

9- Miriam Pereira Ribeiro de Oliveira - 10/260.534-3

10- Solange de Souza Nascimento - 
10/222.268-5

11- Marcia Castilho de Oliveira - 10/149961-5

12- Renata Clarice Campelo Moreira Gomes - 10/262007-8

13- Maria da Glória Morais de Oliveira - 260.470.0

14- Maria da Conceição Barbosa de Pinho -10/172.350.1

15- Priscilla Moreira Nunes - 10/260069-0

16- Kecylane Fernandes Nunes - 10/289.032-5

17- Wanderléia Alc
ntara Santos Soares - 10/254.491-3

18- Gilca Maria Gonçalves Brandão - 10/241 926-5
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19- Fernanda da Motta Nunes - 10/2222438

20- Marisa Mendes Machado de Souza - 10/216278-2

21- Maria das Graças Lopes dos Santos - 10/105893-2

22- Marli Miranda de Oliveira - 
10 056844-4

23- Expedito Lima de medeiros Junior - 10/247596-0

24- Marcia Rodrigues Matos - 262.137-3

25- Ana Cristina Francisco de Barros - 10/263655-3

26- Andréia Pinheiro da Rocha - 10/192960-3

27- Vitória Carneiro Severini - 10/232.047-1

28- Luciene Brocolo - 10/128.303-5

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 29/05/2013
<TÍTULO>
Curso para Professores no Instituto Municipal Helena Antipoff - Inscritos

[FOTO]
<TÍTULO>

 Divulgamos a listagem dos inscritos no curso: O Soroban e sua Import
ncia no Processo Ensino-Aprendizagem dos Cálculos Matemáticos.

O IHA (Instituto Municipal Helena Antipoff) está oferecendo o curso 
Soroban módulo inicial
, direcionado para Professores que atuam diretamente com o aluno deficiente 
visual, Professores do Atendimento Educacional Especializado e Coordenadores 
Pedagógicos de escolas que possuam alunos com deficiência visual.

1- Ana Cristina Francisco de Barros - 10/263655-3

2- Ana Raquel Barros Queiroz - 10/254.023-5

3- Andréia Pinheiro da Rocha - 10/192960-3

4- Expedito Lima de Medeiros Junior - 10/247596-0

5- Fernanda da Motta Nunes - 10/222.243-8

6- Gilca Maria Gonçalves Brandão - 10/241 926-5

7- Glória da Conceição de Oliveira Medeiros - 10/215431-8

8- Kecylane Fernandes Nunes - 10/289.032-5

9- Luciene Brocolo - 10/128.303-5
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10- Márcia Castilho de Oliveira - 10/149961-5

11- Márcia Rodrigues Matos - 10/262.137-3

12- Maria da Conceição Barbosa de Pinho -10/172.350-1

13- Maria da Glória Morais de Oliveira - 10/260.470-0

14- Maria das Graças Lopes dos Santos - 10/105893-2

15- Marisa Mendes Machado de Souza - 10/216278-2

16- Marli Miranda de Oliveira - 10 056844-4

17- Miriam Pereira Ribeiro de Oliveira - 10/260.534-3

18- Mônica Ribeiro Joviano - 10/222861-7

19- Renata Clarice Campelo Moreira Gomes - 10/262007-8

20- Selma da Silva Lima - 165583-6

21- Simone Moreno Lomba - 10/200064-4

22- Solange de Souza Nascimento - 10/222.268-5

23- Sonia Regina da Silva Santos - 10/136786-1

24- Paula Pereira Bettcher - 10/216044-8

25- Priscilla Moreira Nunes - 10/260069-0

26- Wanderléia Alc
ntara Santos Soares - 10/254.491-3

27- Vitória Carneiro Severini - 10/232.047-1 

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 04/06/2013
<TÍTULO>
Um Aniversário Repleto de Música, Alegria e Poesia

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, eventos.

No início do mês de maio, a Escola Municipal Pedro Ernesto completou 78 anos de 
fundação. Este acontecimento foi comemorado com muita m
sica, alegria e poesia.

O projeto didático da Escola Municipal Pedro Ernesto para o ano de 2013 está 
direcionado para o estudo e conhecimento da cidade do Rio de Janeiro. Sendo 
assim, estudar a história da unidade escolar e de seu patrono foi uma 
oportunidade que os alunos tiveram para conhecer mais sobre a Cidade 
Maravilhosa.

A festa de aniversário da escola aconteceu no dia 3 de maio, mas os preparativos
começaram bem antes com pesquisas sobre o bairro onde a escola está localizada e
também sobre a vida do patrono Pedro Ernesto, que foi prefeito da cidade do Rio 
de Janeiro na década de 30.

As turmas do 5
 ano prepararam lindos cartões com dizeres em homenagem à escola. A atividade 
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aconteceu após os alunos conhecerem e estudarem um pouco sobre a vida de Pedro 
Ernesto.

[FOTO]

Alunos da turma 1.501 com os cartões que produziram em homenagem ao aniversário 
da escola.

Comemorando o aniversário da escola e dando continuidade ao projeto atual: 
Rio que eu amo
, as professoras da Sala de Leitura elaboraram um trabalho contando um pouco da 
trajetória política do fundador da unidade escolar, Pedro Ernesto Rego Baptista,
ressaltando suas contribuições à cidade do Rio de Janeiro. 

Através de fotos de arquivos encontrados na internet, os alunos puderam conhecer
um pouco sobre a construção da escola. Este trabalho foi muito interessante 
porque houve participação de todos os alunos que demonstraram muito interesse. 
Algumas turmas produziram frases ilustradas, homenageando a escola e seu 
fundador. Os 
slides 
que foram trabalhados na Sala de Leitura encontram-se disponíveis no blog da 
escola.

Os alunos da turma 1.601 participaram ativamente das atividades em comemoração 
ao aniversário da escola. Produziram poemas e jogos para homenagear o patrono:

Nasceu em Pernambuco

     Quem homenageamos agora

     Veio pra esta Cidade Maravilhosa

     Lutar pelo povo cativante

     O fundador de nossa escola

Fez oposição ao governo

     Lutando pelo cidadão

     Foi grande também na Sa
de
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     Nosso médico-cirurgião

Sua vida sempre foi atribulada

     Na política de nossa cidade

Prefeito por duas vezes

     Governou com dignidade

Hoje agradecemos

     A esse homenageado

     Com seu nome em rua, escola, hospital e 
palácio

     O nosso muito obrigado!

Poema criado pela aluna Isadora

A professora Sandra Mendes, regente da turma 1.601, contou-nos um pouco como foi
desenvolvido o trabalho com os alunos.

No ano de 2013 fomos convidados a desenvolver atividades com os alunos sobre o 
aniversário da escola, que envolveu pesquisas sobre a vida de Pedro Ernesto.

A partir do farto material pesquisado pelos alunos, decidimos que a melhor 
maneira para que todos conhecessem essa ilustre figura, de maneira mais 
divertida e profunda, seria desenvolver jogos. E as sugestões dos alunos foram: 
jogo de trilha, de tabuleiro e de cartas contendo perguntas sobre a vida de 
Pedro Ernesto.

O trabalho no primeiro momento foi o de ler as pesquisas e ressaltar as 
informações mais importantes. No segundo momento, partimos para a elaboração de 
perguntas baseadas nas informações coletadas no material de pesquisa.

No terceiro momento, elaboramos as regras de cada jogo. Meu trabalho como 
professora foi o de auxiliá-los na elaboração das perguntas e na sugestão de 
respostas. Decidi também que, esteticamente, ficaria melhor que as perguntas e 
respostas fossem digitadas para depois serem coladas nos papéis coloridos. 
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Todo o processo de elaboração, assim como a apresentação, foi bastante 
estimulante, pois todos estavam satisfeitos com o resultado do trabalho e se 
divertiram muito em conhecer o fundador de nossa escola
.

Relato da professora Sandra Mendes.

[FOTO]

[FOTO]

Alunos da turma 1.601 e o jogo que produziram com as informações pesquisadas 
sobre o patrono e a escola.

A turma 7.601, da professora Márcia, fez uma releitura a partir de uma foto de 
Pedro Ernesto. Conheceram a história do patrono da escola e fizeram uma reflexão
sobre seus feitos para o Rio de Janeiro.

[FOTO]

No dia da festa, a escola recebeu como convidados os familiares de Pedro Ernesto
e o coral 
Atrás da Nota
, formado por servidores da Prefeitura do Rio de Janeiro, que muito alegrou o 
evento com suas as canções.

A família do patrono prestigiou o evento com sua presença e, também, respondeu 
algumas perguntas feitas pelos alunos, que queriam saber mais sobre o patrono da
escola.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Parabéns à unidade escolar pelos seus 78 anos e, também, por proporcionar aos 
educandos um momento de pesquisa e conhecimento sobre nossa cidade.

Conheça mais sobre o trabalho desta unidade escolar visitando seu blog

http://escolapedroernesto.blogspot.com.br/
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Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Renata Carvalho 
 Professora da Rede e representante da 2
CRE, no portal Rioeduca

     Email:
 renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet

eventos
(210)

Página 5185



RIOEDUCA 2
2ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Foi ótima a festa. Os alunos e a Equipe Pedro Ernesto estão de parabéns!!!!
Beijos
Postado por 
Elizabeth Mendes Pereira
 em 05/06/2013 13:51
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 21/06/2013
<TÍTULO>
Projeto Tardes Poéticas

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, .

A Sala de Leitura Menino Maluquinho da Escola Municipal Rep
blica Dominicana teve mais um dia diferente com seus alunos, apresentando o 
Projeto Tardes Poéticas com a Contadora de Histórias Silvia Castro.

No mês de maio aconteceu mais um dia diferente na Escola Municipal 05.15.059 Rep
blica Dominicana. Para que esse dia acontecesse, a professora Elisa Bamonte, 
regente da Sala de Leitura Menino Maluquinho, convidou a Contadora de Histórias 
Silvia Castro que presenteou os alunos com um mega dia de Contação de Histórias.

Esse Projeto faz parte das parcerias do SESC de Engenho de Dentro, denominado 
Tardes Poéticas. 

Foi um encontro emocionante que atendeu a todos os alunos do 1
 segmento do Ensino Fundamental. Silvia Castro contou com a colaboração do 
maravilhoso m
sico Dininho Silva ao violão. 

[FOTO]

Cantando e Contando Histórias

Muitas histórias foram contadas e cantadas: histórias do folclore nacional, 
histórias de onças, reis, príncipes e princesas, todas alegraram as crianças que
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também cantaram, com a escritora Silvia Castro, 
m
sicas de Vinicius de Moraes.

[FOTO]

Foi um dia diferente, em que o encantamento, a alegria, a sensibilidade e a 
literatura brasileira se encontraram a favor da poesia. 

As crianças amaram!

Projeto Tardes Poéticas

O 
Projeto Tardes Poéticas
 teve início no ano de 2009 e tem como principal objetivo criar momentos na 
escola em que nossos alunos, pais e convidados se encantam pelos poemas de 
diversos autores. 

Em alguns encontros, o projeto tem a participação de poetas que também 
apresentam seus livros publicados. 

O projeto tem a parceria com o SESC de Engenho de Dentro.

[FOTO]

A escritora Silvia Castro cantando e contando histórias para alunos na Sala de 
Leitura Menino Maluquinho e na foto, ao centro, a professora regente da Sala de 
Leitura Elisa Bamonte.

Nada melhor do que munida de uma boa história rodar minha cidade levando 
encantamento a qualquer parte... Esta é uma ação capital!

Silvia Castro

[FOTO]

Parabéns à escritora Silva Castro pelo belo trabalho que desenvolve através 
deste projeto, à equipe da Escola Municipal Rep
blica Dominicana, sempre aberta a novos horizontes, 

aos alunos, pela grande possibilidade de participação neste trabalho e a 
professora Elisa Bamonte pelo entusiasmo de sempre, frente aos compromissos da 
Sala de Leitura Menino Maluquinho.

Conheça o blog da escola: 
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http://escolamdominicana.blogspot.com.br/

Escolas e professores, participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e/ou atividades que 
impactaram a aprendizagem de seus alunos. Clique 
aqui
 para saber o e-mail do seu representante.

Visitem, acompanhem e comentem os blogs das Escolas da Rede Municipal de 
Educação da Cidade do Rio de Janeiro. Conheçam os blogs da 5
 CRE. Acompanhem, também, nosso grupo no Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/rioeduca5cre/

Professora Regina Bizarro _ Representante do Rioeduca na 5
CRE

     Twitter: @rebiza

     Facebook: Regina Biza

     E-mail: r
eginabizarro@rioeduca.net

[FOTO]
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5ªcre
(268)

(11)

<COMENTÁRIOS>

Foi ótima a presença de Silvia Castro e suas histórias. As crianças amaram, 
participram, interagiram todo o tempo. Ficou aquele gostinho bis!

Postado por 
Elisa
 em 23/06/2013 23:34

Parabéns à belíssima escritora pela tarde maravilhosa que proporcionou às nossas
crianças!!!!!!!!!!!!!!
Postado por 
maristela
 em 25/06/2013 16:41
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 12/07/2013
<TÍTULO>
Escola de Pais, Carta para Filhos

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, escoladepais.

Num sábado de maio, aconteceu na E. M. Cinco de Julho a reunião 
Escola de Pais
, com a participação da direção, da coordenadora pedagógica e dos pais da 
Educação Infantil, além dos beneficiados da Bolsa Família e da Bolsa Família 
Carioca.

No segundo sábado de maio, a Escola Municipal 05.15.049 Cinco de Julho preparou 
e executou com todo brilho a reunião 
Escola de Pais
, estando presentes a direção, a coordenação pedagógica e os pais da Educação 
Infantil, além dos beneficiados da Bolsa Família e Bolsa Família Carioca.

Segundo a Coordenadora Pedagógica, professora Sandra Ramos, a reunião iniciou 
com o vídeo 
O que eu aprendi no Jardim de Inf
ncia
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, seguido de um debate sobre o tema.

Após o debate, foi realizada uma din
mica com os responsáveis, em que eles teriam que escrever ou desenhar algo para 
seus filhos, utilizando o material previamente selecionado (canetas 
hidrográficas, lápis de cor, giz de cera, lápis, borracha e papel), produzindo 
cartas que foram entregues aos alunos durante a semana através do Correio 
Escolar. O Correio Escolar é um projeto desenvolvido pela professora da sala de 
leitura, professora Mônica Melo, que até então só era realizado entre os alunos.

Segundo a professora Sandra Ramos, a 
inserção dos pais nesse projeto foi ao encontro do objetivo traçado pela equipe 
de direção que acredita que a parceria com a família é fundamental para o 
desenvolvimento do aluno. Percebemos que essa atividade proporcionou mais do que
esperávamos porque os responsáveis, que a princípio chegaram desmotivados, foram
os que mais se empenharam na elaboração da carta aos filhos. Com essa atividade 
conseguimos atingir não só o aluno, mas também outros membros da família, 
estreitando mais os laços familiares
.

[FOTO]

Essas mensagens foram entregues pelo Correio Escolar, projeto desenvolvido pela 
professora da sala de leitura Mônica Melo.

Os alunos ficaram superfelizes. Reparem o rostinho deles!

Parabéns à E. M. Cinco de Julho pelo desenvolvimento tão bem percebido através 
do projeto e imagens.

Escolas e professores, participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e/ou atividades que 
impactaram a aprendizagem de seus alunos. Clique 
aqui
 para saber o e-mail do seu representante.

Visitem, acompanhem e comentem os blogs das Escolas da Rede Municipal de 
Educação da Cidade do Rio de Janeiro. Conheçam os blogs da 5
 CRE. Acompanhem, também, nosso grupo no Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/rioeduca5cre/

Professora Regina Bizarro _ Representante do Rioeduca na 5
CRE

Twitter: @rebiza

     Facebook: Regina Biza
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reginabizarro@rioeduca.net

[FOTO]

5ªcre
(268)

escoladepais
(5)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 05/06/2013
<TÍTULO>
No Mundo Letrado

<TAGS>
Tags: 
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3ªcre, alfabetização.

A turma 1102 da Escola Municipal Delfim Moreira está trabalhando na conquista do
letramento e a professora Luciane Zicarelli mostra a diferença entre o letrar e 
o alfabetizar utilizando a ludicidade com sua turma.

A professora Luciane Zicarelli acredita que mais importante que decodificar 
símbolos (letras e palavras) é compreender a funcionalidade da língua escrita, 
pois é assim que o cidadão torna-se mais atuante, participativo e autônomo, de 
forma significativa na sociedade na qual está inserido.

[FOTO]

O conceito de letramento surgiu na metade dos anos 80 e tem como base o 
resultado das ações nas habilidades de ler e escrever em práticas sociais, ou 
seja, dar significado à leitura e à escrita no dia a dia. 

Assim, a alfabetização passa a ser um processo de decodificação e codificação de
grafemas e fonemas, de letramento e incorporação desta habilidade em situações 
sociais, como mostra o portal Rioeduca na postagem 
Alfabetizar ou Letrar?

.

A fala é a primeira leitura de mundo realizada pela criança. É na família que 
ela lê a realidade do mundo antes mesmo de aprender a escrever. Em seguida, 
apenas escreve o que já aprendeu a dizer e é por isso que na turma 1102 é 
estimulado o contato com diversos materiais para a construção de uma 
alfabetização funcional.

[FOTO]

Conhecer e escrever seu próprio nome é uma das mais importantes conquistas dos 
alunos quando mergulham no mundo das letras. Construir sua identidade e a 
percepção de si como um ser social faz parte do processo de inserção no mundo 
letrado. A quantidade de letras necessárias para escrever os nomes; a variedade,
a posição e a ordem das letras em uma escrita convencional; a realidade 
convencional da escrita serve de referência para checar as próprias hipóteses.

[FOTO]

O uso do alfabeto móvel, para consolidar a organização da linguagem escrita e 
perceber que é possível representar o que se pensa e fala com palavras, torna-se
uma ferramenta de grande potencial. Com ela os alunos percebem que a 
reorganização das letras que compõem uma palavra forma in
meras outras, construindo um vocabulário amplo.

[FOTO]

Sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não 
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aprendo e nem ensino.

Paulo Freire

Parabéns, Professora Luciana Zicarelli, pela sua dedicação!!

Escolas e professores, não deixem de compartilhar atividades ou projetos no 
nosso Portal Rioeduca. Procure o representante de sua CRE!!

Clique 
aqui
 para conhecer seu representante
.

Prof
 Elidia Correia

Representante 3
CRE no Rioeduca

elidiacorreia@rioeduca.net

Twitter:
 @ElidiaCorreia

Facebook: 
Elidia Correia

e 

Grupo Rioeduca/3
 CRE

[FOTO]
tweet
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3ªcre
(223)

alfabetização
(19)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a Escola Municipal Delfim Moreira e toda sua equipe, E a Professora 
Luciana Zicarelli pela excelente profissional que é!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 05/06/2013 17:17

Parabéns, professora! Belíssimo trabalho!
Postado por 
Michelle Moreira
 em 05/06/2013 19:31

Parabéns, Luciane!!!! Que honra trabalhar ao lado de uma excelente 
profissional!! Acompanho de perto seu trabalho e sou testemunha da evolução da 
sua turminha...Sucesso!!!
Postado por 
Luzana Rocha
 em 05/06/2013 19:49

Parabéns Lu! Você sabe o tamanho da minha admiração e confiança no seu trabalho,
delícia ver o progresso deste grupo, parabéns turma linda!
Postado por 
Ana Lucia
 em 06/06/2013 21:59

Lu, amiga querida... PARABÉNS!!!!!! Lindo!!
Postado por 
Ana Neves
 em 07/06/2013 09:55

Parabéns querida irmã !!! Belo trabalho !!! Alfabetizar letrando, 
contextualizando, estimulando a participação ativa dos alunos...Esse é o caminho
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!!! 
Postado por 
CRISTIANE ZICARELLI
 em 07/06/2013 19:22
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 05/06/2013
<TÍTULO>
Diga Não ao Desperdício

<TAGS>
Tags: 
meio ambiente.

Comemorado no dia 5 de junho em todo o Mundo, o Dia Mundial do Meio Ambiente foi
criado com o objetivo de incentivar ações positivas, estimular a consciência 
global sobre o Meio Ambiente e encorajar iniciativas.

Criado no dia da abertura da Conferência de Estocolmo há mais de 40 anos, o Dia 
Mundial do Meio Ambiente neste ano terá a Mongólia como país sede, onde estarão 
presentes vários representantes da ONU procurando estimular a mudança de 
consciência incentivando iniciativas ambientais em todo mundo.

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) criou um site do 
Dia Mundial do Meio Ambiente

 em português, que será o 
nico traduzido para um idioma que não é oficial da ONU.
[VÍDEO]

São necessárias propostas de Educação Ambiental, Consciência Ecológica e Ações 
que levem ao desenvolvimento da Sustentabilidade em relação ao desperdício e má 
utilização dos recursos naturais ainda disponíveis.

O tema deste ano do Dia Mundial do Meio Ambiente será: 
Pensar. Comer. Conservar.
, pensado para alertar sobre o desperdício e perda de alimentos, assim como o 
Dia Mundial da Água deste ano apresentou como tema 
Ano Internacional da Cooperação pela Água
, tratando sobre prejuízos, má utilização da água e desperdício.

[FOTO]

Tema do Dia Mundial do Ambiente deste ano.
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De acordo com a ONU: 
A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), parceira 
do PNUMA na campanha, informa que 1,3 bilhão de toneladas de comida são jogadas 
fora por ano. Isso é equivalente ao produzido na África Subsaariana no mesmo 
período. Uma em cada sete pessoas no mundo passa fome e mais de 20 mil crianças 
com menos de 5 anos morrem todos os dias por conta de desnutrição.

O problema na produção de alimentos que envolve, desde a fase agrícola, a 
utilização de fertilizantes e agrotóxicos, incluindo a erosão do solo e poluição
de rios, o transporte muitas vezes inadequado desses alimentos, aumentando a 
produção de lixo com as embalagens e caixotes, com tudo isso os alimentos que 
acabam se deteriorando. São fatores que causam impactos negativos ao ambiente.

[FOTO]

Desperdício de alimentos no transporte e armazenagem.

Muitos alimentos próprios para o consumo são desperdiçados de maneira 
inconsciente inclusive. Há necessidade de esclarecer e conscientizar a população
sobre o impacto desse descarte de alimentos no ambiente, assim como a relação de
desperdício de recursos utilizados para a sua fabricação.

O lixo urbano brasileiro ainda possui grande quantidade de matéria org
nica, que é composta basicamente de restos de alimentos.

Através de uma reeducação ambiental, poderemos, além de economizar, poluir 
menos.

[VÍDEO]

No Brasil, atualmente, em torno de 60% do lixo urbano são alimentos.

Pequenos hábitos contra o desperdício podem e devem ser adquiridos desde a inf
ncia através de atitudes simples.

Durante o almoço na escola e ao final do dia, a professora pode levar os alunos 
a observar a quantidade de refeição descartada diariamente, levando-os a 
discutir uma possível diminuição desse desperdício.

Uma alternativa interessante que também gera bons frutos é levá-los a 
identificar ações de desperdício na preparação da comida, promovendo a 
sensibilização dos alunos e consequentemente da Unidade Escolar e da Comunidade.

[FOTO]

Existem receitas simples, saborosas e nutritivas partindo do reaproveitamento de
alimentos.

Toda essa mobilização poderá ter sua culmin
ncia na elaboração de cartazes, pesquisas de receitas, promovendo a visitação e 
degustação, podendo ser produzido inclusive um livro coletivo de receitas.
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As mudanças de atitudes no nosso próprio bairro, estimulando ações coletivas, 
farão a diferença.

Então pense antes de comer e ajude a conservar o Meio Ambiente!

http://www.onu.org.br/

Taís Ferraz Duarte é Professora da Rede Municipal

     e colaboradora do Portal Rioeduca

     E-mail: 
taisduarte@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>
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Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 05/06/2013
<TÍTULO>
Lançamento de Foguete no Projeto Abrindo Horizontes

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.

O lançamento de um foguete agitou as aulas de Matemática na Escola Municipal 
Presidente Médici. Os alunos do 9
 ano iniciaram estudos sobre Astronomia e Astronáutica, além de se prepararem 
para as Olimpíadas de Matemática e para ingresso nas melhores escolas do Ensino 
Médio. 

Conheça o projeto
 Abrindo Horizontes!

[FOTO]

O Projeto 
Abrindo Horizontes
, que acontece na Escola Municipal Presidente Médici, tem como objetivo auxiliar
os alunos do 9
 ano nos estudos para o ingresso nas melhores escolas do ensino médio, além de 
oferecer aulas que preparam os alunos para as Olimpíadas de Matemática.

Aos sábados, os alunos participam de aulas de reforço e preparatório para 
concursos.

As aulas são ministradas pela professora Kátia Machinez e por ex-alunos, que 
atuam como monitores.

O trabalho dos ex-alunos é voluntário e quem participa do projeto tem 
aproveitado muito esta oportunidade!

[FOTO]

Conhecimento abre horizontes!

Sabe-se que a falta de informação leva pessoas a desconhecerem as oportunidades 
que são oferecidas a todos e, por isso, suas vidas acabam limitadas.

Visando orientar professores, pais e estudantes, o projeto 
Abrindo Horizontes
 tem o objetivo de informar sobre as principais escolas técnicas estaduais e 
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federais do Rio de Janeiro, além dos concursos para as escolas militares de 
nível médio e superior. 

Para que possam vislumbrar um futuro melhor, é preciso ficar atento ao período 
de inscrição e de isenção (não pagamento da taxa de matrícula) através da 
internet, telefone e jornais especializados em concursos. Por serem órgãos p
blicos, o acesso é democrático através de concurso, porém é preciso estudar e 
preparar-se para as provas.

Sempre aconselho meus alunos a estudarem
muito, buscarem provas anteriores e apostilas. Uma boa dica é também montar 
grupos de estudo com colegas que realmente tenham o mesmo objetivo.

     Pessoas menos favorecidas são como os 
peixinhos da piracema, precisam lutar contra a maré para conseguir chegar ao 
objetivo. Para isso precisam ser fortes e determinadas!

 Kátia Machinez, professora de Matemática na E.M. Presidente Médici
.

[FOTO]

Em 2012, a professora Kátia Machinez participou do EREA (Encontro Regional de 
Ensino de Astronomia), onde reuniram-se alunos e professores. Lá a professora 
aprendeu várias atividades práticas sobre o ensino de Astronomia, construiu e 
lançou um foguete.

Esses encontros têm com objetivo

colaborar com a capacitação dos professores responsáveis pelo ensino dos conte
dos de Astronomia, Ciências, Geografia e Física.

A partir daí, Kátia Machinez ficou motivada a desenvolver as atividades que 
aprendeu e incluir a Olimpíada de Astronomia e Astronáutica (OBA) e a Mostra de 
Foguetes no Projeto 
Abrindo Horizontes,
 que já é desenvolvido na escola desde 2004.

O projeto 
Abrindo Horizontes
visa motivar, conscientizar o aluno da sua potencialidade, orientar sobre a 
aprendizagem, autonomia e desenvolvimento do potencial lógico-matemático.

[FOTO]

As etapas para o lançamento do foguete, realizadas com as turmas 1901, 1902 e 
1903, foram as seguintes:

Inscrição da escola pelo site da Olimpíada Brasileira de Astronomia e 
Astronáutica (OBA);

Página 5199



RIOEDUCA 2
Divulgação para os alunos, orientando sobre a visita ao site para estudar o 
material disponibilizado. A OBA disponibiliza as orientações de todas as 
atividades para que professores e estudantes possam aprender sem dificuldades;

Apresentação do vídeo que mostra o lançamento de foguetes em outras escolas do 
Brasil;

Seleção do material necessário para a elaboração das bases e do foguete. Os 
alunos trouxeram as garrafas pet e outros materiais;

As turmas se reuniram para produzir os foguetes.

Foram dois dias de intensa atividade! Havia muita alegria entre os alunos. Eles 
ficaram realmente motivados!

No dia 10 de maio foi a realização da prova da Olimpíada de Astronomia e 
Astronáutica em todo Brasil e a realização do lançamento dos foguetes.

Pela manhã, às 10 horas, os alunos fizeram a prova e, às 14 horas, foi marcado o
lançamento dos foguetes.

Foi um grande sucesso! O foguete que foi mais longe atingiu 56 metros de dist
ncia.

Na OBA, a aluna Vitória Soares de Oliveira conseguiu nota 7,25 e conquistou uma 
medalha de bronze! Os outros receberão certificados de participação. Eles 
adoraram!

[FOTO]

O resultado maior dessa ação foi perceber que os alunos se envolveram, gostaram 
de participar das atividades. Eles interagiram mais uns com os outros e com a 
professora, estão mais receptivos e motivados a estudar Matemática e Astronomia,
não só para participar do clube, mas para as aulas normais, melhorando 
significativamente a aprendizagem.

Se você gostou da postagem e quer saber mais sobre a
OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA, clique neste link: 
http://www.oba.org.br/site/.

Você sabe o que é a MOBFOG (Mostra Brasileira de Foguetes)? 

Clique

aqui:
http://www.oba.org.br/site/index.php?p=conteudo
idcat=29
pag=conteudo
m=s.

Quer informações sobre o
Encontro Regional de Ensino de Astronomia e ver mais sobre o lançamento dos 

Página 5200



RIOEDUCA 2
foguetes feitos pelos alunos, clique aqui:
[VÍDEO]

http://www.youtube.com/watch?v=0xuhksv5yzM.

O Rioeduca parabeniza a professora Kátia Machinez, a Coordenadora Pedagógica 
Erika Brasil e principalmente a todos os alunos pela realização do projeto.

Compartilhe você também as ações da sua escola!

Entre em contato com o representante da sua CRE no 
Rioeduca.

Professora Neilda Silva - Rioeduca 8
 CRE

neildasilva@rioeduca.net

Twitter: 
@Prof_Neilda 

[FOTO]
tweet

8ªcre
(193)

Página 5201



RIOEDUCA 2

<COMENTÁRIOS>

Confesso que não pensei que meus alunos fossem capazes de participar da 
Olimpíada de Astronomia. Fiquei animada! Obrigada, Rioeduca! Parabéns, 
professora Kátia!
Postado por 
Glaucia Santiago
 em 05/06/2013 13:57

A Escola Municipal Presidente Médici sempre realizando Projetos inovadores e 
criativos. Parabéns a professora Kátia Machinez, a Coordenadora Pedagógica Erika
Brasil !
Postado por 
Helena(by troia)
 em 05/06/2013 17:21

Parabéns, profª Katia!!! Uma escola bonita com uma bela equipe buscando o melhor
para nossos jovens! Valeu, pessoal!!! Ééééé da oitava!!!
Postado por 
Jô Cruz
 em 22/06/2013 20:33
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 12/06/2013
<TÍTULO>
Cores, Beleza e Alegria na Aprendizagem da Cultura Africana

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.

No Ginásio Experimental Carioca Mário Casasanta, a culmin
ncia do projeto 
Comunidade Minha
 teve como tema: 
Repensando o 13 de maio
. 

Com a participação da equipe pedagógica e em atividades interdisciplinares, os 
alunos desvendaram um pouco dos mistérios da beleza, da cor e da aleg

ria da Cultura Africana.

[FOTO]
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Alunos participando da primeira atividade do projeto que foi a exibição do vídeo

Ladainha de Capoeira
.

Durante todo o mês de maio, o Ginásio Experimental Carioca Mário Casasanta 
desenvolveu o projeto 
Repensando o 13 de maio
.

Os alunos envolveram-se em atividades que levaram à reflexão sobre o real papel 
da cultura negra na formação do povo brasileiro.

O projeto não proporcionou apenas pesquisas das m
sicas, ritmos e culinária, na verdade os alunos foram convidados a participar de
uma ampla discussão sobre os efeitos que a escravidão exerceu sobre o negro e 
quais os reflexos desse episódio nos dias atuais.

O objetivo do trabalho interdisciplinar foi o resgate da cultura 
afro-brasileira, bem como a conscientização da import
ncia do negro na constituição da identidade da nação brasileira.

Respeito à diversidade e rejeição ao racismo e ao preconceito foram assuntos 
debatidos durante a realização dos trabalhos, tornando este momento muito 
importante para a consolidação de valores.

[FOTO]

Alunos do GEC Mário Casasanta participam da apresentação do grupo de Capoeira do
Professor José Guilherme.

A educação das relações étnico-raciais tem por objetivo a divulgação e produção 
de

     conhecimentos, bem como de atitudes, 
posturas e valores que eduquem cidadãos quanto à

     pluralidade étnico-racial, tornando-os 
capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que garantam, a todos, 
respeito aos direitos legais e valorização de identidade, na busca da 
consolidação da democracia brasileira.

 Resolução CP/CNE n
 1, de 17 de junho de 2004
(DOU n
 118, 22/6/2004)

[FOTO]
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Alunas do GEC Mário Casasanta dramatizando os textos utilizados pelo Professor 
Pedro, do GEC Princesa Isabel (10
 CRE).

Um dos momentos de grande parceria e troca de experiências foi a presença dos 
professores Bruno e Pedro,

gentilmente cedidos pelo GEC Princesa Isabel (10
 CRE).

O Professor Bruno realizou uma palestra para alunos do 9
 ano com o tema: 
Resgate da cultura afro-brasileira e a liberdade que nunca foi alcançada.

Já o Professor Pedro apresentou uma demonstração do trabalho realizado na 
disciplina 
Projeto de Vida
. Ele realizou uma oficina de Cordel, na qual participaram alunos do 7
 ano.

A participação dos Professores comprova a parceria permanente que existe nos 
Ginásios Experimentais Cariocas, fato que favorece a aprendizagem e o 
desenvolvimento.

[FOTO]

Grupo de Dança formado por alunas apresentam o 
Maculelê
.

A Sala de Leitura do GEC Mário Casasanta trabalhou com o alunos o poema 
Navio Negreiro
, de Castro Alves, além de pesquisarem as lendas africanas, o que certamente, 
contribuiu para o enriquecimento do repertório desses jovens.

Enfim, para encerrar a culmin
ncia, foi feita

uma grande Roda de Ciranda, cuja homenageada foi Lia de Itamaracá, uma negra

considerada a mais famosa cirandeira do Brasil.

Segundo ela, 
Na ciranda você entra prosa e sai verso!

A Roda de Ciranda foi um momento muito prazeroso, quando todos os participantes 
demonstraram estar felizes em vivenciar e compartilhar suas sensações.

[FOTO]

Em janeiro completou-se 10 anos da criação da lei 10.639, que obriga que o 
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ensino da história da África e da cultura afro-brasileira esteja previsto nos 
currículos escolares.

Mesmo após uma década, as escolas brasileiras ainda têm muito a fazer. 

O GEC Mário Casasanta demonstra que ensinar a história da África e da cultura 
afro-brasileira é uma obrigação que pode envolver toda a comunidade escolar em 
atividades muito prazerosas e enriquecedoras!

[FOTO]

Para atestar a diversidade brasileira, alunos da turma 1802 confeccionaram um 
mural com suas fotos
.

Valorizar a diversidade racial é o dever de uma sociedade que pretende ser mais 
justa, democrática e que caminha em busca da igualdade!

A escola tem um papel de grande import
ncia nesse processo.

* * *

Professora Neilda Silva - Rioeduca 8
 CRE

neildasilva@rioeduca.net

Twitter: 
@Prof_Neilda

[FOTO]
tweet
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8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

Importante demais ensinar sobre a Africa nas escolas, principalmente para tentar
erradicar o preconceito e a desvalorização do negro no Brasil. Parabéns, 
Rioeduca! Grande matéria!
Postado por 
Nilza
 em 12/06/2013 08:47

Trabalho maravilhoso!!! Parabéns a todos que constróem a história desse 
Ginásio!!! Um grande abraço! Ééééé da oitava!!! 
Postado por 
Jô Cruz
 em 22/06/2013 20:29

Parabéns ao Ginásio Experimental Carioca Mário Casasanta pelos belos projetos 
realizados!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 05/08/2013 22:58
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 03/06/2013
<TÍTULO>
Inscrições Abertas para a Formação de Tutores

<TAGS>
Tags: 
#escoladeformacaopaulofreire.

A Escola de Formação do Professor Carioca - Paulo Freire 

cria o Sistema de Tutoria direcionado aos Profissionais Docentes da Secretaria 
Municipal de Educação do Rio de Janeiro e abre inscrições para o 
Curso de Formação para Professores I.
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[FOTO]

A Escola de Formação do Professor Carioca - Paulo Freire, por intermédio da 
Gerência de Formação Continuada, em atendimento ao disposto do Decreto n
 35.674 de 30 de maio de 2012, nos art. 5
 e 6
 e na Resolução SME n
1196, de 2 de agosto de 2012, que, respectivamente, criou e regulamentou o 
Sistema de Tutoria.

O Sistema de Tutoria destina-se à orientação, acompanhamento e avaliação dos 
tutores previamente selecionados, que terão como atribuições: acompanhar, 
mediar, avaliar e apoiar as ações educativas dos professores de primeira 
matrícula na Rede P
blica Municipal de Ensino.

O desenvolvimento do trabalho de tutor é um dos focos da Política P
blica de Educação da Cidade do Rio de Janeiro, que permitirá a médio e longo 
prazo resgatar o 
sentido humano
 da educação na criação de uma nova cultura escolar.

A formação e a atuação do tutor objetivam valorizar o exercício da profissão 
docente a partir de práticas inovadoras em oposição a práticas repetidoras. 

Nossa compreensão indica que o tutor precisa dedicar uma atenção especial às 
dimensões pessoais, trabalhando a capacidade de relação e comunicação que define
o trato pedagógico, valorizando o trabalho em equipe e o exercício coletivo da 
profissão. 

A criação de uma nova cultura educacional deve estar marcada por um princípio de
responsabilidade social, ou seja, acreditamos que o professor precisa 
compreender os propósitos da instituição escolar, integrar-se numa profissão, e 
aprender com os colegas mais experientes. Pois é no espaço da escola e no 
diálogo com o outro professor que se aprende a profissão.

REGULAMENTO

I 
 P
blico-alvo

Professores I, com carga horária de 16h, com uma matrícula, atuando como regente
em 2013 e com o mínimo 10 anos de regência de turma na Rede P
blica Municipal de Ensino. O professor participante do curso deverá ter 
disponibilidade de horário para atuar como Professor Tutor no 2
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 semestre de 2013.

II 
 Carga Horária do Tutor:

Professor I 
 4h, por tutorando, cumpridas em um dia da semana, totalizando, no máximo, 16h 
semanais de acordo com o n
mero de tutorandos: no mínimo 2 e no máximo 3 assim distribuídos:

Carga horária:

mínimo de 8 horas;

N
 de tutorandos
: 2;

Atividades
: presenciais em sala de aula com os tutorandos. 

Carga horária
: máximo de 12 horas; 

N
 de tutorandos
: 3; 

Atividades
: presenciais em sala de aula com os tutorandos.

Carga horária
: 4 horas obrigatórias
;

N
 de tutorandos
:
 2 ou 3;

Atividades
: planejamento e estudo realizadas na escola de lotação do professor, na 
Coordenadoria Regional de Educação e /ou na escola de Formação do Professor 
Carioca 
 Paulo Freire, E/EPF.

III 

Página 5208



RIOEDUCA 2
 Da Inscrição:

O candidato deverá apresentar na E/SUBE/CRE de lotação no período de 3 a 19 de 
junho de 2013: 

ficha de inscrição preenchida e assinada; 

termo de compromisso preenchido e assinado; 

comprovação de, no mínimo, 10 (dez) anos de regência de turma na Rede P
blica Municipal de Ensino;

declaração da(s) escola(s) de lotação constando o desempenho das turmas em que 
atuou nos anos de 2010, 2011 e 2012, na matrícula.

Os Professores I que concluíram o curso de Formação de Tutores em 2012 estão 
habilitados a atuar e poderão, caso haja interesse, participar do curso de 
Formação 2013. Esses deverão se inscrever na Escola de Formação do Professor 
Carioca 
 Paulo Freire pelos telefones 2213-3038 ou 2253-1052.

IV 
 Da seleção:

Ficará sob responsabilidade da Escola de Formação do Professor Carioca 
 Paulo Freire a análise da documentação e a seleção dos professores candidatos a
tutor.

V 
 Do curso:

O curso para habilitação no Sistema de Tutoria 2
 semestre 2013 será realizado nos meses de junho e julho na Escola de Formação 
do Professor Carioca 
 Paulo Freire, avenida Presidente Vargas, n
 1314, Centro.

O curso, com carga horária de 15h, será realizado nos dias 29 de junho, 6 e 13 
de julho, aos sábados, no horário das 8h às 13h, com pagamento de encargos 
especiais aos cursistas.

Após a conclusão do curso, o professor participante estará habilitado a 
participar do Sistema de Tutoria para Professores I, ingressantes na Rede P
blica Municipal de Ensino, independente da área de conhecimento em que é 
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regente.

OBS.: É imprescindível que o professor candidato a tutor esteja ciente do 
disposto no art. 5
 e 6
 do Decreto N
 35.674, de 30 de maio de 2012 e na Resolução SME N
 1196, de 2 de agosto de 2012, que regulamenta o Sistema de Tutoria direcionado 
aos profissionais docentes.

Para realizar a sua inscrição, acesse:

CIRCULAR 003

ORIENTAÇÕES PROFESSOR I

FICHA DE INSCRIÇÃO

TERMO DE COMPROMISSO

[FOTO]

<COMENTÁRIOS>
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Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 06/06/2013
<TÍTULO>
Cultura Visual

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescola.

A 9
 CRE apresenta a criatividade das aulas de Artes do professor Marcelino 
Rodrigues, da E. M. Rosária Trotta, que inova, mais uma vez, através da Cultura 
Visual - que possibilita aos alunos desvendar o universo visual de seu 
cotidiano, conhecer melhor a si mesmo, compreender sua cultura e ampliá-la com a
de outros tempos e lugares.

A partir dos Tênis da 
Reebok
, inspirados na obra de 
Jean Michel Basquiat
, o professor de Artes Marcelino Rodrigues, da E. M. Rosária Trotta, e seus 
alunos iniciaram um processo de estudo que relaciona Design, grafite e 
expressionismo. A metodologia proposta busca criar uma linha de pensamento 
inspirada na tecnologia, em que o aluno através de 
links 
relaciona ideias e conceitos que se complementam e permite a formação de uma 
malha de conhecimento ao final de cada unidade. 

[FOTO]

Vamos conhecer este trabalho através do relato do professor Marcelino:

Tenho trabalhado com a Cultura Visual proposta por alguns autores contempor
neos como 
Fernando Hernandez
. A proposta da Cultura Visual é criar possibilidades em sala de aula para se 
trabalhar a imagética com a qual o aluno convive estabelecendo uma convergência 
artística entre essas imagens e a arte. O objetivo é criar uma trama de recursos
visuais que viabilizem uma leitura mais crítica do cotidiano e da produção 
cultural na qual estão inseridos.
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     Nesse caso foram criadas conexões a 
partir do grafite. Nesse bimestre estudamos a obra de Jean Michel Basquiat, 
artista que inspirou o Design de tênis da Reebok com tiragem limitada.

     A partir desses dados pudemos pesquisar 
e conhecer um pouco mais sobre:

A linguagem do grafite e suas diferenças entre a pichação;

O que é Design: seus tipos e aplicações no cotidiano;

A história dos Tênis;

Como surgiu o grafite e como essa linguagem ganhou o status de Arte;

A vida e a obra de Jean Michel Basquiat: suas influências expressionistas;

O que é Expressionismo, sua origem na obra de Van Gogh;

Ao se apropriarem dessas ideias, os alunos puderam criar novos designs para um 
tênis fictício colocando sua marca, sua expressão pessoal no produto. Para isso,
utilizaram papelões, cola, tinta, cadarços.

[FOTO]

[FOTO]

Para saber mais:

O professor Marcelino indica o 
link 
abaixo que explica com mais detalhes sobre o que é a Cultura Visual e também 
deixando um texto sobre a História do Tênis:

http://revistaescola.abril.com.br/arte/fundamentos/mundo-imagens-ler-426380.shtm
l

História do Tênis

No fim do século 18 surgiram os primeiros calçados fechados, feitos de couro e 
solas de borracha, que aumentavam a adesão da pisada ao solo e favoreciam o 
impulso, melhorando a performance de atletas. Mais suaves, as pisadas mais leves
deram origem ao termo 

Página 5212



RIOEDUCA 2
sneakers
, empregado até hoje 
 que em inglês, significa tanto 
tênis
 quanto 
gatuno
, 
sorrateiro
.

Em 1890, é fundada a primeira empresa especializada em calçados esportivos 
 mais tarde rebatizada como Reebok (nome de uma gazela africana) por um dos 
netos de Joseph William Foster, o fundador da empresa.

Os calçados de lona (impermeáveis) e com sola de borracha mais resistente surgem
por volta de 1940 com a reaplicação de materiais usados na Primeira Guerra 
Mundial. A substituição do couro pelo tecido foi um dos grandes saltos para o 
atletismo, pois os tênis ficaram mais leves e machucavam menos (os ferimentos 
antes eram provocados pelo atrito do couro aliado ao suor). O Nome 
Tênis
 vem do esporte assim também chamado. O termo deriva de uma palavra francesa 
usada a partir do Século XIV dita pelos jogadores: ao darem o saque, gritavam ao
adversário 
Tenez!
, ou seja, 
Tome!
.

Relembre os trabalhos do professor Marcelino Rodrigues aqui no Rioeduca:

[FOTO]

Nosso Lixo é Extraordinário

Releituras Digitais na E. M. Rosária

Parabéns, professor Marcelino e toda equipe da E. M. Rosária Trotta, por 
compartilhar conosco sua criatividade e, através dela, nos mostrar quanta 
sensibilidade podemos desenvolver por meio da arte.

Conheça e acompanhe as atividades da E. M. Rosária Trotta através do seu blog.

[FOTO]

Prof
 Márcia Cristina Alves Representante da 9
 CRE
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     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: @marciacrisalves

[FOTO]
tweet

9ªcre
(227)

blogdeescola
(73)

<COMENTÁRIOS>

Basquiat, tênis da Reebok, professor Marcelino... Só qualidade!
Rosária Trotta, minha outra escola do coração. É maravilhoso ver mais um 
trabalho inteligente e criativo do meu amigo Marcelino Rodrigues. O cara está 
sempre pesquisando propostas interessantes para levar aos alunos. Isso é 
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maravilhoso! 
Marcelino, parabéns por mais essa linda sacada e também à Direção da escola que,
 ainda deve ser o Sérgio, pelo valor e apoio que direciona a Linguagem 
Artística.
Amei o trabalho!
:)
Postado por 
Lindomar Araujo
 em 06/06/2013 14:23

Encantada com o trabalho do colega.  Parabéns por dar sentido à sua aula!!!  
Parabéns por inspirar seus alunos!!! Vc faz a diferença!
Postado por 
Viviane
 em 07/06/2013 15:09

E. M. Rosária Trotta é uma escola de renome e sempre possuiu e possui 
profissionais de qualidade. Meu filho estudou nesta escola que muito contribuiu 
para a formação dele. Parabéns professor aode Artes Marcelino Rodrigues pelo 
belo trabalho realizado!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 07/06/2013 16:52
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 06/06/2013
<TÍTULO>
Workshop, a Responsabilidade do Meu Filho é Minha

<TAGS>
Tags: 
4ªcre.
É indiscutível o fato de que quando família e escola mantêm boas relações, 
constroem o ambiente ideal para um melhor desenvolvimento da criança.
Assim, o
envolvimento dos pais com a escola é essencial para uma aprendizagem de sucesso 
dos alunos.

Brincar com crianças não é perder tempo, é ganhá-lo; Se é triste ver meninos sem
escola, mais triste é vê-los sentados enfileirados, em salas sem ar, com 
exercícios estéreis, sem valor para a formação do homem.

Carlos Drummond de Andrade

[FOTO]

Professoras Fátima e Acyrema.
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[FOTO]

Responsáveis na Oficina de Dança de Salão.

[FOTO]

Alunos em meio à Ação Social.

Procuramos oferecer no horário que o filho está na escola, para que pudesse 
vê-lo pelo menos um dia na escola.

A culmin
ncia também contou com a parceria do Posto de Sa
de da Kelsons; com o grupo de Pagode do Nino, uma ONG que foi aplicar fl
or nas crianças; com o Programa Escola Aberta, que apresentou uma de sua 
oficinas, a DANÇA DE SALÃO; o Programa Mais Educação, com os alunos, mostrou a 
oficina LIGA DA PAZ; com a professora de corte de cabelo; com o pessoal do 
cartório, que participou do evento para dar a isenção de 2
 via de certidões, identidades e taxas de casamento

.

[FOTO]

Equipe do Posto de Sa
de
da Kelsons.

Pela contagem dos pratos servidos, tivemos uma frequência de mais de 500 
pessoas.
Ana Accioly é Professora da Rede Municipal
e Representante Rioeduca da 4
 Coordenadoria Regional de Educação
E-mail: 
anaaccioly@rioeduca.net
Twitter: @Ana_Accioly

[FOTO]
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4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

São gestores como a Fátima com esse compromisso , entusiasmo e competência a 
frente de um corpo discente, docente e com uma comunidade escolar e do entorno 
parceiras que nos dão orgulho e nos animam a continuar. FAZEM A DIFERENÇA NA 
REDE PÚBLICA DE ENSINO DA CIDADE MARAVILHOSA. PARABÉNS!!! 
Postado por 
Christiane Moraes Rosa
 em 06/06/2013 11:24

Parabéns pelo sucesso da ação! Exemplo de gestão participativa e entusiasmada. 
São iniciativas como esta que nos faz acreditar que é possível criar laços 
estreitos entre família e escola, é só investir! Bjks para toda a equipe

Postado por 
STELLA REIS
 em 06/06/2013 17:39
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 19/07/2013
<TÍTULO>
Projeto Web TV Figueiredo Pimentel

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, protagonismojuvenil.

O projeto Web TV desenvolvido na Escola Municipal Figueiredo Pimentel vem sendo 
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uma experiência bastante positiva, pois é visível o interesse e a participação 
dos alunos em espaços da escola como a sala de leitura e a de informática.

A Escola Municipal Figueiredo Pimentel vem desenvolvendo o projeto Web TV, 
levando seus alunos a participação neste projeto bastante positivo, tendo 
participação maciça dos alunos em espaços da escola como a Sala de Leitura e a 
de Informática.

Para concretizar este projeto, criou-se um espaço da unidade escolar na 
web
 agregando atividades já realizadas na própria escola, tais como: a antiga 
Rádio Web
 (Rádio Malagueta), o extinto 
Jornal Malagueta
 e o 
Projeto Memória Local
, todos com resultados diferentes.

Segundo o Professor Sidney Jr., regente de turma da disciplina de Geografia: 
o projeto da 
Rádio Web
 não foi à frente devido a várias dificuldades com a elaboração das mídias, com 
a visão que os alunos deram ao projeto-rádio e com o próprio momento em que a 
escola passava na época. Os alunos e os professores envolvidos não dominavam os 
programas necessários. Mesmo com um grupo de docentes motivados, os alunos 
achavam chato por não ser visual. O 
Jornal Malagueta
 também não foi à frente, pois sua reprodução para toda a comunidade escolar 
gerava um custo elevado e não se podia pagar por esse serviço. Também não 
agradou muito aos alunos por ser somente papel e muitas vezes iam para o lixo. 
Já o 
Projeto Memória Local
, em parceria com o Município do RJ e com o Museu da Pessoa, deu bastante certo,
pois foram várias etapas em meses diferentes, em que os professores trocavam 
experiências com outros educadores e depois trabalhavam em aula com a turma. A 
grande parte do material era visual, entre desenhos e vídeos, e isso fazia o 
aluno buscar perguntas sobre determinado tema, a voltar ou se ver na inf
ncia, além de realizar a leitura de imagens, visão de perspectivas entre outros.
Em sua culmin
ncia, derivaram exposição e vídeo, que viraram materiais disponíveis a outros 
alunos na nossa nova sala de leitura
.

[FOTO]

Alunos que participam do projeto.

Ainda segundo o professor Sidney, 
o gancho para o atual projeto é justamente reverter a nosso favor (unidade 
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escolar) a grande problemática da frequente utilização dos aparelhos eletrônicos
em sala de aula. É tentar utilizar a mídia internet e seu vasto material com o 
que eles gostam de fazer, com o prazer e acessibilidade (domínio) a computadores
e programas de vídeos. A elaboração da TV é bem mais viável, pois ferramentas 
como o Windows Movie Maker e o site do Youtube já fazem parte do universo de 
nossos alunos que, além de tudo, também gostam de produzir seus próprios vídeos
.

O professor nos relata que ao consultar os alunos sobre a possibilidade de se 
elaborar um espaço TV da escola na internet, estes se mostraram bastante 
motivados em tal criação. Um fato que ajudou na imaginação é que cenas parecidas
com a ideia proposta estão na programação da TV Globo com a Malhação, novela 
jovem vista pelos alunos.

A proposta foi oficializada e vem sendo trabalhada na turma 1801, turno manhã, 
na escola, porém o objetivo é abrir para as demais turmas e isso está sendo 
feito pela coordenação da escola, em parceria com outros professores. Os 
assuntos dos vídeos são escolhidos pelos alunos e o 
nico pedido é que seja de interesse de todos. De atualidade a curiosidade.

O curioso e bastante positivo é que os dois primeiros vídeos enviados foram 
temas até certo ponto complexo e chato, caso fosse abordado pela escola: 
Bullying e tráfico humano. Tamanha empolgação inicial não havia sido necessária 
para acreditar que o projeto fosse à frente. Não acreditei no retorno todo 
mesmo! Não já de imediato. Estamos em fase embrionária e já demos alguns passos 
importantes
.

[FOTO]

Por conta destas atividades extraordinárias em que alunos são os protagonistas, 
a escola vê positivamente grupos interessados frequentando a sala de informática
e buscando materiais na sala de leitura. 

Parabéns ao grupo de professores envolvidos e a Coordenação Pedagógica da 
escola, por mais esse projeto estimulante. Agradeço ao professor Sidney Jr., 
regente de Geografia, a participação no relato do projeto. 

Conheça mais projetos e atividades no blog da E. M. Figueiredo Pimentel:

http://figueiredopimentel2012.blogspot.com.br/

Escolas e professores, participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e/ou atividades que 
impactaram a aprendizagem de seus alunos. Clique 
aqui
 para saber o e-mail do seu representante.

Visitem, acompanhem e comentem os blogs das Escolas da Rede Municipal de 
Educação da Cidade do Rio de Janeiro. Conheçam os blogs da 5
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 CRE. Acompanhem, também, nosso grupo no Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/rioeduca5cre/

Professora Regina Bizarro _ Representante do Rioeduca na 5
CRE

     Twitter: @rebiza

     Facebook: Regina Biza

reginabizarro@rioeduca.net

[FOTO]

5ªcre
(268)

protagonismojuvenil
(73)

<COMENTÁRIOS>

Excelente trabalho e uma ótima inciativa do prof. Pois está dando grandes 
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oportunidades aos nossos alunos de mostrarem o seu talento com os recursos 
tecnológicos!!! Parabéns!
Postado por 
Fernanda Oliveira.
 em 21/07/2013 18:01
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 10/06/2013
<TÍTULO>
Projeto Rachaduras Sociais

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, troféurioeduca.

O professor Marcelo Alves Teixeira, da E. M. Isaías Alves, desenvolveu com os 
alunos do 6

 ano no segundo semestre de 2012, o projeto Rachaduras Sociais, cujo objetivo 
era despertar a consciência crítica dos alunos perante o meio em que vivem. 

Esta reflexão foi baseada nos princípios e fundamentos da 
Constituição Nacional 

de 1988, destinada a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 
como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceito; 
fundada na harmonia social e comprometida com a solução pacífica das 
controvérsias.

Para que estes direitos se tornem uma realidade concreta na vida de seus alunos,
a Escola Municipal Isaías Alves montou o Projeto Político Pedagógico 
Amor, vínculo de união que transforma o cidadão

, visando a execução de práticas de virtudes essenciais na vida de qualquer
indivíduo e /ou comunidade que deseje legitimar o exercício da cidadania.

Baseado no Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar, o 
professor de História Marcelo Alves Teixeira

 desenvolveu com os alunos do 6
 ano o projeto 
Rachaduras Sociais

. Um dos objetivos deste
 educador foi apresentar a Constituição Federal para seus alunos e discutir com 
eles sobre sua relev
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ncia; abrindo o caminho para o desenvolvimento crítico dos estudantes
 e para o seu crescimento enquanto cidadão.

[VÍDEO]

Uma das preocupações do professor Marcelo era ajudar seus alunos a identificarem
os fundamentos e os objetivos fundamentais da Rep
blica Brasileira, contrastando-os com a realidade na qual estavam inseridos. Só 
assim eles começarão
a reconhecer a cidadania como a força motriz para a construção de uma nova 
realidade social, considerando e respeitando a diversidade do povo brasileiro.

Os objetivos propostos para o projeto Rachaduras Sociais contemplaram as 
seguintes habilidades presentes nas 
Orientações Curriculares

para o 6
 ano:

localizar informações implícitas
 e explícitas em um texto; 

inferir o sentido de uma palavra ou expressão; 

estabelecer articulações diretas de fato /
opinião,
conflito / solução, causa / consequência e comparação / oposição; 

ler e interpretar informações em tabelas e gráficos; analisar situações e 
perceber possibilidades; 

argumentar a respeito das experiências dos regimes políticos e formular 
hipóteses que permitam compreender as 
rachaduras sociais
 que emperram o andamento do país.

Além das habilidades cognitivas citadas anteriormente, o projeto desenvolveu 
também habilidades não cognitivas: 

capacidade de trabalhar em equipe, criando um espaço coletivo
de resolução de problemas; 

capacidade de priorizar e fazer escolhas acertadas de acordo com cada situação 
apresentada.

A ligação entre os objetivos e as habilidades ajudou a desenvolver valores tanto
nos alunos como na comunidade. Valores estes que não são coisas e nem simples 
ideias que adquirimos, mas conceitos que traduzem as nossas preferências: 
justiça, igualdade, imparcialidade, cidadania e liberdade.

Nas favelas, no Senado... Sujeira pra todo lado
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O ano era
 1985, um misto de fé, esperança e alegria pulsava no coração dos brasileiros.
Após anos de regime hermético, os ventos de liberdade
voltaram a ser sentidos e traziam a confiança em um futuro melhor.

Em 1988, veio a confirmação dos novos tempos, a euforia tomou
conta, a nova Constituição Federal havia sido promulgada. Não restaram d
vidas: daquele ponto em diante teríamos uma nova estrutura social. Os direitos 
estavam assegurados, a justiça e a igualdade seriam b
ssolas da caminhada do Brasil.

Ledo engano,
24 anos após a
promulgação da nossa Carta Magna, o que se percebe
é o abismo entre o que está escrito e o que é oferecido aos nossos cidadãos. A 
todo instante vemos relatos e mais relatos do 
c
ncer
 que destrói a nossa
nação. A corrupção dita as regras, salvo raríssimas exceções, temos um total 
desrespeito ao ser humano. O básico
- sa
de, educação e segurança - é oferecido, mas não como deveria ser.

Um dos princípios do nosso direito consiste no fato de ninguém poder alegar 
desconhecimento da lei. Agora, como explicar a inexistência da sociedade livre, 
justa e solidária prevista na Constituição Federal? O cancioneiro popular traz 
uma explicação bem interessante, como veremos no vídeo a seguir:

[VÍDEO]

Conhecer a lei maior e exigir o seu cumprimento pode ser o primeiro passo para 
um amanhã realmente promissor. Tornar a cidadania uma prática diária é a chave 
para a mudança no rumo que estamos seguindo. A educação não é o 
nico caminho, mas sem ela estaremos perdidos.

Pense nisso!

Rachaduras Sociais: uma casa construída sem alicerce

Na primeira etapa do projeto Rachaduras Sociais, o professor Marcelo Alves 
trabalhou em sala de aula alguns artigos da Constituição Brasileira. Um debate 
orientado foi realizado sobre o significado das palavras 
OBJETIVO
 e 
FUNDAMENTO
. A resposta foi sendo construída a partir das explicações colhidas no 
dicionário e a partir da vivência dos alunos. A pergunta motivadora para esta 
atividade foi 
O que acontecerá com uma casa construída sem alicerce?.

Em seguida, foi feita uma
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 explanação pelo professor Marcelo sobre a Constituição Federal, suas origens e 
relev
ncia, explicando como ela foi dividida. Dentro deste contexto, foram delimitados
os artigos e incisos que seriam usados no projeto.

O trabalho em campo foi a terceira parte do projeto. As comunidades próximas à 
escola foram visitadas e fotografadas pelos alunos com suas discrep
ncias. A todo o
momento eles tentaram identificar as rachaduras sociais que emperram o andamento
do país. Os educandos verificaram que muitos dos direitos descritos na 
Constituição não se refletiam em sua realidade.

[FOTO]

[FOTO]

Uma apresentação em Power Point foi confeccionada utilizando as fotos do 
trabalho de campo. É importante ressaltar que as fotos foram precedidas do 
artigo constitucional que elas estavam contradizendo ou confirmando.

Uma tenda foi montada em frente ao Shopping Jardim Guadalupe, na Avenida Brasil 
- altura de Guadalupe - com o objetivo de
 entrevistar a comunidade para saber se as pessoas conheciam a Constituição. 
Também foram entregues aos cidadãos cópias dos artigos trabalhados em sala de 
aula. Eles informaram aos entrevistados um n
mero de telefone do Senado que entrega gratuitamente uma cópia da Constituição 
aos que solicitarem.

Esta ação foi a culmin
ncia do projeto, mas ele não se extinguiu aqui. Seus frutos cresceram! Ele se 
estendeu pelos meses seguintes através de atividades concretas voltadas para a 
comunidade. A escola está oferecendo, atualmente, Oficinas de Cidadania 
ministradas pelos professores da Unidade Escolar.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

O projeto Rachaduras Sociais ganhou uma participação semanal
 em uma rádio comunitária. Eles estão na grade da Rádio Edificar FM 99,3, toda 
segunda-feira, de 11h às 12h. Vale ressaltar que um site - 
Rachaduras Sociais
 - está sendo construído para divulgar as ações do projeto.

A intenção do professor Marcelo e de toda equipe da Escola Municipal Isaías 
Alves, é fazer palestras, durante todo o ano, para a comunidade e assim 
transformar a vida das pessoas
 desta localidade. Esta ação já teve início e o resultado não poderia ser outro 
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senão o SUCESSO!

[FOTO]

[FOTO]

Coração brasileiro não foge à luta

A realidade vivida pelos alunos e pela comunidade da Escola Municipal Isaías 
Alves é bem plural. Alguns alunos vêm de comunidades que foram visitadas e 
outros não. Os que moram nos arredores da escola sentem a revolta e a ang
stia por perceber o quanto estão sendo desrespeitados. Os que são de fora 
sentiram o choque de realidade e compartilharam da mesma ang
stia dos colegas.

Contudo, o que mais chamou a atenção foi o fato deles terem se organizado e 
montado uma campanha para doação de alimentos às famílias das comunidades 
visitadas. Eles foram de sala em sala compartilhando suas vivências neste 
projeto e pedindo uma contribuição.

O trabalho em grupo foi estimulado com iniciativas que objetivaram melhorar a 
vida de todos e praticar o cuidado com o bem p
blico. A despeito de tudo, mostraram o coração brasileiro que não foge a luta e 
está sempre pronto para dar a volta por cima.

[FOTO]

Refletindo...

O projeto Rachaduras Sociais modificou a visão que alunos, professores e 
responsáveis tinham de si e do mundo, além de estabelecer novos projetos de 
vida. Ficou concretizado o entendimento de que toda e qualquer pessoa, 
independente de qualquer característica ou particularidade, deve ter todos os 
direitos necessários para uma vida digna totalmente respeitada e assegurada.

Foi aprendido que a atuação de um bom cidadão começa com um bom dia, um muito 
obrigado, e pode terminar com uma revolução coletiva, buscando o desenvolvimento
da nação e do mundo.

Novos projetos de vida estão se moldando e eles se realizarão nas relações 
sociais e, a partir delas, surgirão as mudanças necessárias para fortalecer os 
princípios da cidadania na sociedade.

[VÍDEO]

Está na hora de colocar a mão na massa e lutar pela formação de uma cultura
democrática na sua comunidade, não acha? Vamos! Essa luta é minha, é sua, é 
nossa!

Parabéns ao professor Marcelo Alves pelo belo projeto desenvolvido com seus 
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alunos! É um enorme prazer divulgar
o seu trabalho no Portal Rioeduca!

Aproveite e deixe também o seu comentário
 sobre esta matéria! Será um prazer saber a sua opinião!

Professora Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca 6
 Cre

Facebook: Patrícia Fernandes

Twitter: @Paty_PFF

E-mail: 
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

6ªcre
(247)

troféurioeduca
(32)
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<COMENTÁRIOS>

Professor Marcelo : PARABÈNS!!! Que seu trabalho frutifique infinitamente. 
Trabalhar com esses jovens a questão da cidadania é algo fantástico. O seu 
projeto é prova de que o conhecimento leva a transformação.
Postado por 
Christiane Penha
 em 10/06/2013 14:15

Excelente trabalho realizado pelo Professor Marcelo Alves Teixeira, da E. M. 
Isaías Alves.Toda equipe escolar está de parabéns!É isso ai 6ª CRE! 
Postado por 
Helena(by troia)
 em 10/06/2013 17:23

Parabéns ao professor Marcelo por fazer a diferença para os seus alunos. A 
cidadania é um tema para se trabalhar todo o tempo no ambiente escolar. É 
através da conscientização que podemos crer num futuro mais digno e honrado para
toda a nossa sociedade.Um beijo especial para toda equipe da E.M. Isaías Alves. 
Nós somos a 6ª CRE!
Postado por 
Selma de F. G. Gusmao
 em 11/06/2013 08:13

Parabéns professor Marcelo. Que belo trabalho.
Postado por 
Fabio Bernardo
 em 11/06/2013 14:25

AMIGO E AQUELE QUE FICA FELIS COM A VITÓRIA DO PROXIMO, E EU SOU ESSA PESSOA 
PARABENS PELOS PASSOS QUE VOCÊ TEM DADO. TODO INICIO E ASIM, MAIS JÁ VEJO VOCÊ 
BRILANDO. EM TODOS OS SEUS PROJETOS QUE DEUS TE ABENÇOE HOJE E SEMPRE. BEIJO 
AMIGA  DO 
UBIRATAN
.
Postado por 
MARGARETH M SILVA
 em 11/06/2013 20:55

Nossos alunos tornaram-se mais críticos e certamente capazes de contribuir para 
a construção de uma sociedade mais justa e igualitária
Postado por 
Gisele Silva de Azevedo Alves
 em 11/06/2013 21:21

Ola professor Marcelo é uma grande satisfação saber que continua a passar esse 
trabalho adiante e que vem abrindo os olhos,a mente de muitos jovens alunos como
um dia eu fui,esse trabalho me ajudou muito a saber mais de como viver melhor no
meu país,de sempre lutar pelos meus direitos e principalmente conhece-los .
Postado por 
Anderson Cardozo
 em 18/06/2013 05:14
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Ano passado tive a oportunidade de conhecer e acompanhar o trabalho do professor
Marcelo. Parabéns pelo empenho e dedicação com que realiza seu trabalho e que 
esse possa ser a sementinha que vai transformar a realidade de uma comunidade. 
Postado por 
Alexandra Moreira da Costa
 em 05/07/2013 12:07

Parabéns pelo trabalho. Que nossos meninos e meninas possam acolher este 
conhecimento e usá-lo na construção de um futuro melhor, de uma sociedade mais 
justa! Dias melhores!
Postado por 
Priscila Frisone
 em 08/07/2013 09:09
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 12/06/2013
<TÍTULO>
Criando Cidadãos

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, blogdeescolas, cidadania.

Na Escola Municipal Senegal, as crianças estão aprendendo a exercer a cidadania 
participando do processo democrático de eleição do Grêmio Estudantil.

No relacionamento com os outros, com a família, com a escola, com os vizinhos, é
exercida a cidadania. E o modo como a criança se coloca define o quanto ela está
se desenvolvendo em relação à sociedade.

Um dos principais objetivos do Grêmio Estudantil é contribuir para aumentar a 
participação dos alunos nas atividades de sua escola, fazendo com que eles 
tenham voz ativa e participem junto com pais, funcionários, professores, 
coordenadores e diretores da programação e da construção das regras dentro da 
escola.

Estas foram as metas traçadas pelas crianças para a melhoria da convivência 
escolar e que mostram a import
ncia da coletividade:

Refeitório limpo;

Banheiro limpo;

Cuidar bem do material escolar;
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Cuidar bem do ambiente.

[FOTO]

A escola possui crianças do Maternal ao 3
ano e todos, mesmo pequenos, mostraram-se envolvidos no processo de votação do 
Grêmio, entrando na fila, identificando-se e dando sua opinião.

[FOTO]

Votação organizada e o aprendizado da democracia sendo construído.

Um dos principais objetivos do Grêmio Estudantil é contribuir para aumentar a 
participação dos alunos nas atividades de sua escola. Para isso, o 3
ano compôs a comissão eleitoral, organizando o momento democrático da votação.

[FOTO]

E, no final, todos da escola foram ganhadores, pois o Grêmio Estudantil é um 
importante espaço de aprendizagem, cidadania, convivência, responsabilidade e de
luta por direitos.

Parabéns à Escola e à chapa vencedora!!

[FOTO]

Presidente
: 
Maria Isabel
, turma 1202;

Vice-Presidente
: 
Gabriele
, turma 1201;

2
 secretário
: 
Jemerson
, turma 1202;
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1
 secretário
:
 Iara Mariano
, turma 1201.

Escolas e professores, não deixem de compartilhar atividades ou projetos no 
nosso Portal Rioeduca. Procure o representante de sua CRE!!

Clique 
aqui
 para conhecer seu representante
.

Prof
 Elidia Correia

Representante 3
CRE no Rioeduca

elidiacorreia@rioeduca.net

Twitter:
 @ElidiaCorreia

Facebook: 
Elidia Correia

e 

Grupo Rioeduca/3
 CRE

[FOTO]
tweet
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3ªcre
(223)

blogdeescolas
(54)

cidadania
(11)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns aos PROFESSORES pelo trabalho. Educação se faz DENTRO de sala de aula 
com compromisso e dedicação. Sem dar atenção as banalidades externas. 
Postado por 
Hozama Moura
 em 13/06/2013 19:28

Realmente muito importante esse exercício da cidadania desde pequeno. Adorei a 
matéria. Parabéns escola e alunos. bjs

Postado por 
Monica Fonseca
 em 14/06/2013 15:48
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 11/06/2013
<TÍTULO>
Evolução – Um Tema em Debate pelos Alunos do PEJA

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, peja.

Os alunos do Programa de Jovens e Adultos da Escola Municipal Doutor Cocio 
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Barcellos aprenderam sobre o passado dos homens e de outros seres vivos.

A professora Lucineia Alves ministra aulas de Ciências para os alunos do 
Programa de Educação de Jovens e Adultos na Escola Municipal Doutor Cocio 
Barcello. Lucineia entrou em contato com o portal Rioeduca e nos enviou um 
relato sobre o trabalho desenvolvido com os alunos da turma do PEJA.

A 
Evolução
 é o processo de transformações pelas quais passam os seres vivos, incluindo a 
origem de novas espécies a partir de espécies ancestrais e da extinção de 
outras. Com o objetivo de levar os antigos alunos das turmas 151 e 152 do PEJA a
aprenderem um pouco mais sobre o tema 
Evolução
 a professora solicitou à turma uma pesquisa sobre o tema.

[FOTO]

Devido ao interesse dos alunos sobre o tema 
Evolução
, a Ciências 
 Eventos, empresa que foi convidada e realizou uma oficina sobre Paleontologia, 
na qual os alunos puderam ver réplicas de fósseis, modelos e um documentário 
sobre dinossauros e aprender um pouco mais sobre a evolução dos seres vivos.

[FOTO]

Na oficina, os alunos aprenderam que Paleontologia (paleo = antigo; onto = ser; 
logia = estudo) é o estudo dos fósseis e fornece importantes dados para 
compreensão da história evolutiva de uma espécie, inclusive as que já foram 
extintas. Aprenderam também que o termo fóssil vem do latim 
fossile
, que significa extraído da terra. A palavra fóssil refere-se aos restos de 
seres vivos (animais e vegetais) de épocas passadas ou vestígios por eles 
deixados.

[FOTO]

Aluna analisando uma réplica de um trilobita e lendo suas características.

Os alunos aprenderam que os dinossauros são seres pré-históricos que habitaram a
Terra há aproximadamente 65 milhões de anos durante a Era Mesozóica (do período 
Jurássico ao Cretáceo).

Aprenderam ainda que as causas da extinção dos dinossauros ainda são muito 
discutidas, mas a hipótese mais aceita é a de que a extinção destes ocorreu em 
função do choque de um grande meteoro com a Terra, o que acarretou na perda das 
condições que lhes possibilitavam a vida no planeta.

[FOTO]
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Para completar o aprendizado sobre o tema, os alunos foram levados ao Museu 
Nacional, na Quinta da Boa Vista, e aprenderam muito sobre a história do 
planeta, dos seres vivos, em especial a do homem e das civilizações.

Esta foi uma atividade que exigiu muita mobilização, pelo fato de acontecer no 
horário diurno, horário em que muitos alunos estão trabalhando. Mas a 
participação de todos foi ótima!

Embora as fotos não tenham ficado totalmente nítidas, pois não é permitido usar 
o flash dentro do museu - já que danifica os materiais expostos -, a visita da 
turma pôde ser registrada.

[FOTO]

Para facilitar o

estudo da evolução da vida na Terra, a história do planeta é dividida em 
eras geológicas
, 
períodos
 e 
épocas
. Em cada 
era
 ocorreram extinções em massa de determinados grupos de seres vivos. Um exemplo 
desta extinção é a dos dinossauros.

[FOTO]

Os alunos puderam observar várias m
mias e aprender também sobre a história do homem (
Homo sapiens sapiens
), que teve origem a partir de um ancestral comum aos macacos e compartilha 
quase 99% do material genético com o chimpanzé. Eles também aprenderam que o 
hominídeo 
mais próximo do homem foi o 
Australopithecus afarensis 
que viveu na África há 4 milhões de anos.

[FOTO]

Dois alunos presentes foram entrevistados pela repórter da TV Futura que 
realizava uma matéria no museu no momento da visita.

[FOTO]

[FOTO]
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Embora haja determinadas dificuldades para se desenvolver algumas atividades no 
PEJA, é de grande import
ncia que estas sejam realizadas, pois despertam o interesse dos alunos, 
desenvolvem a capacidade de resolver problemas, ajuda-lhes a compreender 
conceitos básicos e a desenvolver habilidades.

A professora Lucineia, em seu relato enviado ao portal Rioeduca, agradece aos 
professores Rafaela (antiga professora de Ciências) e Luis (antigo professor de 
Geografia e atual Diretor Adjunto), à Diretora Geral Solange e a todos os outros
professores do PEJA da unidade escolar, no ano de 2012, pelo apoio dado às 
atividades realizadas.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Renata Carvalho 
 Professora da Rede e representante da 2
CRE, no portal Rioeduca

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet
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2ªcre
(192)

peja
(21)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns, continue incentivando esses jovens!
Postado por 
barbosa
 em 27/06/2013 21:00
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 12/06/2013
<TÍTULO>
Professor, Tem Feito seus Registros?

Planejamento e rotina fazem parte do processo din
mico de sala de aula.

     Além de estudo e dedicação para 
organização da prática diária, o professor precisa estabelecer uma rotina, 
traçando objetivos, otimizando o tempo e garantindo, assim, uma melhor 
organização de sua atividade docente.

O planejamento que ocorrerá durante todo período letivo precisa ser embasado no 
Projeto Político Pedagógico da Escola e nas Orientações Curriculares.

De acordo com Celso dos Santos Vasconcellos, Doutor em Educação pela 
Universidade de São Paulo, mestre em História e Filosofia da Educação pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e autor de diversos livros: 
Existem três dimensões básicas que precisam ser consideradas no planejamento: a 
realidade, a finalidade e o plano de ação.

Através da diagnose, o professor inicia o processo de observação da turma e dos 
alunos, procurando focar em suas necessidades e não somente objetivando os 
problemas de aprendizagem.
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A diagnose inicial é importantíssima para delinear o trabalho do professor, 
assim como a necessidade de registrar essas observações, inclusive guardando 
alguma produção realizada pelo aluno.

[FOTO]

[FOTO]

Atividades realizadas por alunos durante o período da diagnose são norteadores 
para o registro do professor e o (re)planejamento.

Esses registros não podem ser esquecidos e nem tampouco realizados em data 
próxima das reuniões e conselhos de classe. Precisam ser encarados como uma 
rotina do professor.

A maneira como os registros serão feitos deverá ser acordado juntamente com 
Professores, Coordenação Pedagógica e Gestão, podendo ser estabelecidos quadros,
planilhas, portfólios e manuscritos do professor.

Independente do ano de escolaridade, as produções dos alunos são auxiliares e 
facilitadores na elaboração dos registros.

Professor, não deixe de registrar e atualizar suas anotações! Pode dar 
um certo
 trabalho no início, mas gradativamente você perceberá como é importante que 
essas ações estejam incorporadas a sua prática...

Você verá que valerá a pena!

Taís Ferraz Duarte é Professora da Rede Municipal

     e colaboradora do Portal Rioeduca

     E-mail: 
taisduarte@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

Página 5236



RIOEDUCA 2

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 17/06/2013
<TÍTULO>
Ações de Sucesso no GEO de Santa Teresa

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

O GEO é uma escola em tempo integral vocacionado para o esporte. Nele, o aluno 
aprende o que lhe interessa e faz sentido para sua vida. Deste modo, a unidade 
realiza projetos e atividades com o objetivo a aproximar as atividades propostas
ao cotidiano deles. Seu ensino é orientado por estratégias problematizadoras e 
por relações dialógicas e participativas, que potencializam o protagonismo 
juvenil e apoiam a construção de um Projeto de Vida para cada um de seus alunos.

Os professores do GEO têm um papel essencial no processo de formação do 
aluno-atleta-cidadão e no processo de desenvolvimento humano. Assim, eles buscam
estimular a busca dos alunos por resultados, tanto no esporte quanto na vida, 
garantindo a aprendizagem. Os professores também criam metodologias inovadoras 
de trabalho pedagógico para o esporte e apoiam a construção do projeto de vida 
dos alunos.

Veja algumas ações recentes do Ginásio Experimental de Santa Teresa:

Visita à Feira de Fisioculturismo
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[FOTO]

Feira de Fisioculturismo.

O GEO visitou a primeira feira de fisioculturismo do ator 
Arnold Schwarzenegger 

no Rio de Janeiro que aconteceu no Centro de Conveções SulAmérica de 26 a 28 de 
abril. Foi o artista que promoveu a 
Arnold Classic Brasil

, maior evento de fisiculturismo no mundo.

Apresentação do GEO na FLIST!

[FOTO]

Apresentação das crianças na FLIST.

O GEO esteve na 
Festa Literária de Santa Teresa
 para a apresentar peças dos livros de Ana Maria Machado:
A princesa que escolhia
 e 
O príncipe que bocejava
.

A Festa Literária de Santa Teresa, 
FLIST

, é iInspirada na 
FLIP 

de Paraty. O evento literário em Santa Teresa incentiva a leitura para 
transformar o Rio numa cidade leitora.

Índios 

A peça teatral 
O Índio não tem só o dia 19 de abril
 foi apresentada aos alunos, no auditório, em 19 de abril, às 9h, com o apoio da
1
 CRE, da TREVO, da direção e da coordenação envolvendo a turma 1701.

[FOTO]

O projeto foi desenvolvido nos meses de março e abril mas, devido a sua import
ncia, será desenvolvido durante todo o ano de 2013, envolvendo as disciplinas de
História, Geografia e Língua Portuguesa.
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Para ver mais ações , acesse as páginas do GEO na internet:

http://www.i9suasaladeaula.blogspot.com.br/

http://geojuanantoniosamaranch.blogspot.com.br/

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o
 representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe
. *

Professora Rute Albanita

Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: 
@Rute_Albanita

COMPARTILHE E COMENTE!

[FOTO]
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projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pelo trabalho desnvolvido no GEO. Amei reconhecer nas fotos alguns dos 
ex-alunos do EDI Barbara Ottoni.
Postado por 
Valeria Silveira
 em 17/06/2013 08:33

Parabéns a equipe nota 10 do GEO. Excelência em esporte, academicamente e 
culturalmente.
Postado por 
Cláudia Reis
 em 17/06/2013 09:11

Ginásio Experimental Olímpico Juan Antônio Saramanch está de parabéns pelos 
projetos desenvolvidos que só dão qualidades a Educação Pública.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 17/06/2013 15:46
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 01/07/2013
<TÍTULO>
Clubinho Literário 2013: Ler é Danado de Bom!

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

A Creche Municipal Sempre Vida Parque da Conquista está localizada na Comunidade
Parque da Conquista, Caju, e atende a crianças de 2 a 4 anos. Em junho, 
inaugurou o Clubinho Literário 2013 com o tema: Ler é Danado de Bom!

O cotidiano da creche está imerso no mundo dos livros, nos contos de fada e na 
fantasia das histórias do faz de conta. Toda equipe trabalha com a finalidade de
encantar as crianças contando e cantando diversas histórias, que vão da fábula à
poesia. Tudo sempre mergulhado em gestos, fantoches ou m
sicas entoadas na voz de personagens que fazem a imaginação dos pequenos irem 
até as nuvens...
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Clubinho Literário é o projeto de leitura para crianças e comunidade do Parque 
da Conquista. Nele 
todo mundo pode ler.
 O maior objetivo é atrair as famílias das crianças para formar pais leitores e 
contadores de histórias.

[FOTO]

Maria Eliane, da Clínica da Família do Caju, conta história para as crianças
.

Como objetivos gerais, o clubinho visa, entre outras ações:

estimular a leitura entre pais e filhos; 

promover atividades que desenvolvam o hábito de ouvir histórias;

integrar as famílias ao projeto de leitura da Creche; 

propiciar momentos de prazer através de diversos tipos de literatura 

promover Cafés Literários para incentivar os pais a cultivarem o hábito da 
leitura. 

Além disso o projeto propicia à Comunidade Escolar oportunidade de ter contato 
com diversos tipos de livros: montáveis, manuseáveis, sensoriais e convidativos.
Assim, pais, educadores, parceiros da creche e crianças vivenciam momentos de 
entretenimento, comoção, diversão e emoção através de leitura conjunta.

[FOTO]

Policiais da UPP Caju , no espaço Cajueiro Encantado, escutam a história
 contada por Francisco, de 3 anos.

Ler é Danado de Bom!!!

O tema 
Ler é Danado de Bo
m
 foi escolhido pois o Projeto Pedagógico Anual da creche é 
O Nordeste no Caju
, e a comunidade aprovou a escolha. Na inauguração, que durou 3 dias, recebemos 
diversas parcerias, realizamos exposição de autores, obras e utensílios 
nordestinos.

[FOTO]

Alunos seguram o prato da tapioca que ajudaram a professora a fazer.

Além dos trabalhos confeccionados pelas crianças sobre o nordeste, região a qual
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a maioria dos pais da creche nasceu, houve comidas típicas, e receitas feitas 
com a ajuda dos próprios pequenos. 
Espaços como 
Cajueiro Encantad
o
 e 
De volta para o Meu Aconchego
 também ganharam destaque no evento.

[FOTO]

Crianças contam história para os trabalhadores da COMLURB.

Nos próximos meses, a comunidade irá participar de Oficinas Literárias, Saraus 
de Poesia e projetos como 
História Vai, História Vem
, 
Entre na Roda
 e 
Cafés Literários

[FOTO]

Crianças brincam com a Oficina de Fantasias e param para tirar foto com a UPP.

Conheça este e outros projetos acessando
 AQUI 
o blog da creche.

[FOTO]

Os pequenos alunos brincam no espaço 
De Volta para o Meu Aconchego
.

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o
 representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe
. *

Professora Rute Albanita

Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: 
@Rute_Albanita
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COMPARTILHE E COMENTE!

[FOTO]

projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Amiga Rute, parabéns pelo belíssimo trabalho... Nossas crianças merecem!
Postado por 
Alexandre Roque de Araujo
 em 02/07/2013 10:29

Muito bom, parabéns a vc e atodo grupo bjs saudades

Postado por 
celia maria santos de bessa lopes
 em 09/07/2013 16:20
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quinta-feira, 06/06/2013
<TÍTULO>
Resultado das Inscrições para o Curso de Braille - Módulo Inicial

<TAGS>
Tags: 
iha, rioeduca.

Saiu a listagem dos professores da rede p
blica municipal do Rio de Janeiro

selecionados para o
 curso 

A import
ncia do Sistema Braille no processo de leitura e escrita para alunos deficientes
visuais
, promovido pelo 

Instituto Municipal Helena Antipoff, que aconntecerá a partir do dia 7 de junho 
de 2013.

Responsável pela educação especial nas escolas da Prefeitura do Rio, o Instituto
Helena Antipoff atua na perspectiva da educação inclusiva, acompanhando as 
diretrizes e metas propostas pela Política Nacional de Educação Especial. Dentro
dessa ótica, a educação especial passa a integrar o projeto pedagógico da escola
regular, promovendo o atendimento às necessidades educacionais especiais de 
alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação (Portal da Prefeitura do Rio).

A import
ncia do Sistema Braille no processo de leitura e escrita para alunos deficientes
visuais.

O 
Instituto Municipal Helena Antipoff
, através do 
Centro de Transcrição a Braille
, estará promovendo de 7 de junho a 6 de setembro de 2013, o curso: 
A import
ncia do Sistema Braille no processo de leitura e escrita para alunos deficientes
visuais
.

São 
objetivos
 do curso: favorecer a construção do conhecimento por meio do Sistema Braille; 
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propiciar o desenvolvimento pedagógico do aluno com deficiência visual; 
possibilitar ao professor respostas educativas às necessidades educacionais dos 
alunos com deficiência.

Ementa
: O papel do Sistema Braille na vida da pessoa cega; reconhecimento e exploração
do alfabeto; distribuição espacial dos caracteres em cada coluna; penetrando na 
lógica do Sistema Braille como um todo; regras básicas no emprego de sinais 
gráficos diversos; disposição do Braille na reglete; leitura, escrita e 
disposição espacial dos textos em Braille; escrita de n
meros; operações fundamentais.

Foram selecionados para o curso os seguintes professores:

Ana Cristina Francisco de Barros - 10/263655-3

     Ana Paula Rossi Barrozo - 10/288219-9

     Ana Raquel Barros Queiroz - 10/254.023-5

     Camila Nobre Dionísio - 10/247097-9

     Cristiano Vinícius Lago de Souza - 
10/235090-8

     Eisabete Miranda de Oliveira - 
10/260.623-4

     Érika Lupinacci Massa - 10/282.295-5

     Gilda Maria Braga da Silva - 
10/149.896-3

     Glaide Maria de Albuquerque Wanderley 
Coelho - 10/116814-5

     Hilda Teixeira Gomes - 10/108693-4

     Jacilene Botelho da Silva dos Santos - 

Página 5245



RIOEDUCA 2
10/222.929-2

     Luciene Brocolo - 10/128.303-5

     Marcela de França Silva Antunes - 
10/254.967-3

     Marcia Cristina Martins Pereira - 
10/200503-1

     Maria da Glória Morais de Oliveira - 
10/2604700

     Maria das Graças Lopes dos Santos - 
10/105893-2

     Maria Helena Maia de Souza - 10/222662-9

     Maria Luiza Ferreira - 10/154.434-5

     Marion Costa da Silva - 10/234862-1

     Marli Miranda de Oliveira - 10 056844-4

     Milena Ponce de Oliveira Leite - 
10/279.592-0

     Renata Theophilo Gallo - 10/199973-9

     Rosangela Bittencourt Borges - 
10/154708-2

     Rosiméri Sardinha Monaco - 10/154641-5

     Silvia Tavares Sampaio Siqueira - 
10/261429-5
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     Simone Moreno Lomba - 10/200064-4

     Tatiana Avelino Carvalho de Assumpção - 
10/2757185

     Tayanara Rayanne de Souza Lima - 
10/2767762

     V
nia de Mattos Azevedo Veiga Maciel - 10/2495802

     Vitória Severini - 10/232.047-1

Serão distribuídas 40h em dez aulas com quatro horas de duração cada, sempre no 
período da tarde, conforme regulamento. Não haverá turma no período da manhã.

Leia o regulamento 
aqui
.

Local:
 Instituto Municipal Helena Antipoff 
 Rua Mata Machado, n
 15 - Maracanã

Conheça o site, veículo complementar de comunicação, orientação e atualização de
professores do IHA - 
Instituto Helena Antipoff
, clicando na imagem abaixo.

[FOTO]

Conheça também o 
Rioeduca
, um portal feito para e por todos aqueles que sonham e batalham por uma 
educação p
blica de excelência na cidade do Rio de Janeiro. Aqueles que ultrapassam 
barreiras, superam obstáculos e provam que nada é impossível.Aqueles idealistas 
realistas, que compreendem o verdadeiro valor de uma escola p
blica de qualidade, mas mantêm os pés no chão, com muita criatividade; Aqueles 
que nunca desistem, pois têm a consciência de que o futuro de quase 700 mil 
crianças e jovens depende da resistência do seu trabalho.

O Rioeduca é feito para e por professoras e professores, diretoras e diretores, 
coordenadoras e coordenadores, merendeiras, servidores da limpeza, familiares e 
todos aqueles que acreditam no salto da qualidade da educação p
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blica do Rio. É um portal da Secretaria Municipal de Educação, mas que visa 
mostrar os detalhes de tudo o que acontece dentro de cada uma de nossas escolas,
creches e EDIs. É um espaço de troca, de aprendizagem e principalmente de 
alegria (Portal Rioeduca).

Conheça mais, clicando na imagem ao lado

[FOTO]

[FOTO]

rioeduca
(69)

iha
(2)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todos colegas selecionados! Aproveitem bem o curso será de grande 
utilidade!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 06/06/2013 18:05
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 18/06/2013
<TÍTULO>
Brincando e Aprendendo sobre Sustentabilidade e Água

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos.

O EDI Ana Carolina Pacheco da Silva está desenvolvendo o projeto 
Sustentabilidade 

em 2013. No mês de junho, resolveu unir o tema com a proposta do projeto 
Ambienta Rio, promovendo atividades que evidenciaram ainda mais a import
ncia da água na vida dos seres humanos.

As questões ambientais ganharam força nesta 
ltima década, e esse ano a UNESCO está empenhada em divulgar e trabalhar o tema 
Água. O papel do educador é trazer temas relevantes que favorecem a boa vida no 
Planeta Terra, para dentro de sala de aula. É o que está acontecendo dentro do 
EDI Ana Carolina Pacheco da Silva em suas atividades diárias.

A água é um recurso finito e é preciso preservá-la. O desafio é saber como falar
sobre conceitos abstratos, como o desperdício com os pequenos. Quanto mais novas
as crianças, mais suas noções de mundo estão baseadas na realidade que as cerca.

[FOTO]

A turma do Maternal I brincou de nadar no rio limpo. Depois a professora 
Esmeralda contou que muitas pessoas jogam lixo no rio, sujando-o e matando os 
animais que ali vivem. Depois, simularam a limpeza do rio.

Usando uma expressão que tem a ver com o tema, 
chover no molhado
, para dizer que a água é essencial em nossa vida. Sem ela em quantidade e 
qualidade adequadas, não é apenas o desenvolvimento econômico-social e a nossa 
rotina que ficam comprometidos, mas também a nossa própria sobrevivência.

[FOTO]

Os alunos do Maternal II confeccionaram, com materiais reciclados, alguns 
animais que vivem no mar.

[FOTO]
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Em conjunto, os trabalhos do Maternal I com o Maternal II montaram o fundo do 
mar, com peixe de garrafa pet, tubarão com rolinho de papel higiênico, siri com 
pratinho e pregador, água-viva de prato de papelão, polvo de garrafa pet e 
estrela-do-mar de papelão.

Criança gosta de brincar com água, seja na piscina, no mar, no rio, no chuveiro 
ou até na mangueira no quintal de casa. O nosso desafio está bem nesta questão, 
água não é brinquedo, e não pode ser desperdiçada!

No EDI Ana Carolina foi possível mostrar aos alunos dos berçários como a água é 
importante em seu dia a dia (alimentação, banho...). Os maternais trabalharam 
enfocando de onde vem a água (rios, lagos, mares) e sua import
ncia para as pessoas e animais. As crianças montaram um cenário com os animais 
do fundo do mar através de materiais reciclados.

[FOTO]

A turma do Maternal I montando a maquete 
Onde Encontramos 
Água
 com a professora Renata.

[FOTO]

     Maquete pronta: Onde Encontramos Água.

As turmas da pré-escola enfatizaram o tema confeccionando trabalhos sobre a 
import
ncia da água e sua utilização para os seres humanos e para as plantas. Montaram 
a cena da fazenda onde plantamos e colhemos alimentos para nossa alimentação.

Dia Internacional do Brincar

O EDI Ana Carolina Pacheco da Silva comemorou o Dia Internacional do Brincar, no
dia 28 de maio, promovendo ações de valorização das brincadeiras.

Os responsáveis foram convidados para participar junto com seus filhos de 
algumas atividades, fortalecendo, assim, o vínculo familiar e mostrando a import
ncia das brincadeiras no desenvolvimento infantil.

[FOTO]

Hora de brincar juntos: acertando a boca do palhaço!

Em sala de aula, os alunos também confeccionaram brinquedos utilizando sucatas e
levaram para casa afim de compartilhar com seus familiares.
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[FOTO]

Crianças com brinquedos feitos com diversas tampinhas plásticas.

Representantes do Projeto ECOREDE estiveram presentes e realizaram atividades de
contação de histórias, plantio de sementes e uma brinquedoteca com brinquedos 
confeccionados com material de sucata, trabalhando o meio ambiente e sua 
preservação.

[FOTO]

Equipe ECOREDE e a contação de história com a participação das crianças.

As atividades desenvolvidas no Dia Internacional do Brincar e as ativdades 
promovidas no mês de junho no EDI Ana Carolina mostram como é importante criar a
consciência sobre Sustentabilidade nos pequenos desde cedo, para que assim 
possamos sonhar com um futuro melhor para todos no Planeta Terra.

[FOTO]
tweet

projetos
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(334)

7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Projeto maravilhoso e educativo! Parabéns aos que participaram desta ação 
educativa!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 19/06/2013 18:59
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 07/06/2013
<TÍTULO>
Pince Realiza Primeira Oficina Pedagógica de 2013

[FOTO]

A Oficina será realizada no dia 12 de junho (4
 feira), das 10h à 12h, no Centro de Convenções da Associação Comercial do Rio 
de Janeiro (ACRJ). As inscrições já estão abertas e podem ser feitas através do 
e-mail: conselhosconf@acrj.org.br. Para mais informações: (21) 8876-2901.

O PINCE fará, ao longo deste ano, oficinas em diversos bairros do Rio de 
Janeiro. O Programa que há seis anos tem como objetivo despertar o interesse de 
jovens das escolas p
blicas e privadas do Estado do Rio de Janeiro para o desenvolvimento de ideias e
inovações tecnológicas realizará, além dos encontros na Associação Comercial do 
Rio de Janeiro (ACRJ), nas Naves do Conhecimento de Santa Cruz, Padre Miguel, 
Madureira, Irajá, Penha e Complexo do Alemão. A novidade anunciada, no dia 7 de 
maio, é iniciativa do Conselho Empresarial de Inovação e Tecnologia da ACRJ, com
o apoio das Secretarias Municipal e Estadual de Ciência e Tecnologia do Rio de 
Janeiro e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae-RJ).

Serviço

- Tema: A Identificação do Aluno com Altas Habilidades / Superdotação

     - Data: 12 de junho
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     - Horário: 10h às 12h

     - Local: Centro de Convenções, Subsolo 
da ACRJ (Palácio do Comércio 
 Rua Candelária, 9, Centro, Rio de Janeiro/RJ).

     - Informações e Confirmações: 
conselhosconf@acrj.org.br

     (21) 8876-2901

PINCE

[FOTO]

O PINCE foi criado pela Associação Comercial do Rio de Janeiro, por meio do seu 
Conselho Empresarial de Inovação e Tecnologia, com a ideia de promover a 
inovação e o empreendedorismo entre diversos níveis estudantis do estado.

Com foco em incentivar o aprimoramento do futuro jovem empresário, o Pince 
realiza seminários entre professores e alunos, bem como oficinas pedagógicas que
têm o objetivo de possibilitar a capacitação dos profissionais que participam do
programa.

No entanto, não é apenas pelo fomento à interação que se denota o Pince. Com a 
premissa de transpor a barreira da teoria para a prática, o projeto concede, há 
seis anos consecutivos, o Prêmio Inovar Para Crescer Nas Escolas. A honraria, 
destinada tanto às escolas p
blicas quanto às privadas do Rio de Janeiro, tem o intuito de incentivar os 
estudantes a praticarem o empreendedorismo, aplicando suas habilidades e 
desenvolvendo novas inovações tecnológicas.

O Prêmio Inovar Para Crescer é dividido nas categorias Ensino Fundamental, 
Ensino Médio/Escolas Técnicas e Educação para Jovens e Adultos (EJA), com os 
projetos sendo expostos numa Feira de Inovação, e as premiações sendo anunciadas
em cerimônia contando com a presença de autoridades, convidados, professores e 
alunos.

http://www.acrj.org.br/noticias/pince-realiza-primeira-oficina-pedagogica-de-201
3 

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 14/06/2013
<TÍTULO>
Posse do Grêmio Estudantil 2013 da 5ª CRE

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, gremioestudantil.

Prometo lutar e defender os interesses dos meus colegas, dentro das Diretrizes 
Escolares, discutindo e ouvindo opiniões para que o bom senso nos leve à 
construção de uma escola melhor, exercendo com firmeza a minha cidadania
, prometem alunos na Posse do Grêmio Estudantil 2013 da 5
 Coordenadoria Regional de Educação.

Em solenidade pela Posse do Grêmio Estudantil 2013, a 5
 Coordenadoria Regional de Educação reuniu professores, alunos e responsáveis 
nesta manhã de céu azul, sexta-feira, 7 de junho, em momentos de alegria e 
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entusiasmo, evidenciando o trabalho realizado pelas escolas no que diz respeito 
à cidadania. 

A solenidade oficial aconteceu na quadra da Escola Municipal Itália, tendo como 
anfitriã a professora Marta Martins de Oliveira, diretora da escola; a 
professora Silvia Amorim, diretora do GEC Mario Paulo de Brito e representante 
do conselho de Diretores; a Gerente de Educação da 5
 CRE, professora Glória Mascarenhas; a professora Vera Delgado, Assessora de 
Integração da 5
 CRE, e a Coordenadora da 5
 Coordenadoria Regional de Educação, professora Maria Valéria Médici.

[FOTO]

Entrada do Pelotão da Bandeira composto por alunos da Escola Municipal Itália.

[FOTO]

Logo após, realizou-se a maravilhosa apresentação do canto do Hino Nacional 
Brasileiro interpretado pela professora de m
sica Else, da Escola Municipal 05.15.001 Pará, que também regeu o

 Coral de alunos da mesma escola em outras apresentações.

[FOTO]

Professora Else e o Coral de alunos da E. M. Pará.

Acompanhada da professora Ros
ngela, diretora da Escola Municipal Oswaldo Goeldi, a aluna Lívia de Jesus 
Santos proferiu uma mensagem de boas-vindas à Coordenadora da 5
 CRE, professora Valéria Médici, pelo seu primeiro ato solene frente aos alunos 
desta Coordenadoria.

[FOTO]

Aluna Lívia de Jesus Santos
.

Havia muitos professores e responsáveis representando suas comunidades 
escolares. Todos desejosos que os alunos eleitos desempenhem com garra e 
responsabilidade o exercício da cidadania.

[FOTO]

Aluno eleito do Grêmio Estudantil 2013.

Apresentação de Talentos, Alunos das Escolas da 5
 CRE
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[FOTO]

Alunos do 6
 ao 9
 ano do Projeto 
Nenhum Jovem a Menos
 da E. M. Maria Baptistina Dufles Teixeira Lott, sob a orientação do monitor 
Carlos Santana, do Programa 
Mais Educação
.

[FOTO]

Alunos da Escola Municipal Luiz de Camões sob a coordenação do professor de 
Artes Cênicas, Ronilson Pires.

[FOTO]

Após as palavras emocionadas da cerimonialista, professora Kátia Borges, a aluna
Letícia Machado e Souza, da E. M. Itália, junto aos alunos eleitos do Grêmio 
Estudantil 2013, fizeram o juramento solene.

Vídeo da posse dos eleitos do Grêmio Estudantil das Unidades Escolares da 5
 CRE
[VÍDEO]

Este vídeo tem a duração de aproximadamente 10 minutos e foi editado em respeito
e agradecimento a cada escola e seu aluno eleito do Grêmio Estudantil
presente na solenidade.

Parabéns aos alunos eleitos e às Unidades Escolares por estes momentos de 
magnitude cívica.

Parabéns, também, aos representantes do CECIP e do Projeto Bairro Educador, pela
parceria com as escolas da rede municipal.

Escolas e professores, participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e/ou atividades que 
impactaram a aprendizagem de seus alunos. Clique 
aqu
i para saber o e-mail do seu representante.

Visitem, acompanhem e comentem os blogs das Escolas da Rede Municipal de 
Educação da Cidade do Rio de Janeiro. Conheçam os blogs da 5
 CRE. Acompanhem, também, nosso grupo no Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/rioeduca5cre/

Professora Regina Bizarro _ Representante do Rioeduca na 5
CRE

Twitter: @rebiza
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     Facebook: Regina Biza

     E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

[FOTO]

5ªcre
(268)

gremioestudantil
(1)

<COMENTÁRIOS>

GRÊMIO É VIDA PULSANTE NA ESCOLA. SÃOIDÉIAS E IDEAIS  BROTANDO E SENDO 
CULTIVADOS EM NOSSOS ALUNOS.
Postado por 
Lílian CP da Padre Dehon
 em 14/06/2013 16:56
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 23/07/2013
<TÍTULO>
Ações do Projeto Ambienta Rio 2013: A Escola Faz a Diferença 

<TAGS>
Tags: 
projetos, 2ªcre.

Em celebração ao dia do Meio Ambiente, de 3 a 7 de junho, as unidades escolares 
da Rede P
blica Municipal de Ensino realizaram variadas atividades acerca do tema.

O projeto em questão tem como proposição geral o Ano Internacional de Cooperação
pela Água, temática recomendada pela UNESCO. Educadores e alunos apresentaram, 
nos espaços educativos, seu trabalho cotidiano com a Educação Ambiental, sua 
expressão curricular, com criatividade e protagonismo.

O N
cleo de Arte Leblon, da 2
 Coordenadoria Regional de Educação, elaborou várias atividades envolvendo o 
tema em suas oficinas no dia 5 de junho.

Este ano, o tema de trabalho gerador do N
cleo de Arte Leblon é 
Nas águas do poeta
. Trata-se de uma analogia ao centenário de Vinicius de Moraes com o Ano 
Internacional de Cooperação pela Água.

Ao entrar no N
cleo de Arte Leblon, todos puderam apreciar uma belíssima exposição audiovisual 
com trabalhos realizados pelos alunos da oficina de multimídia do professor T
lio.

O trabalho foi fruto de pesquisas de fotografias sobre o mar e sobre o Rio de 
Janeiro. Finalizaram a atividade com a edição das imagens, que foram projetadas 
em vídeo, gerando a exposição audiovisual.

Ao longo da manhã, na oficina de artes visuais onde está desenvolvendo o projeto

Arca de Noé
, o professor T
lio esteve registrando fotografias para uma futura edição de vídeo e exposição 

Página 5258



RIOEDUCA 2
dos trabalhos.

Nesse projeto é proposto aos alunos que levem para a 
Arca de Noé
 aquilo que eles têm interesse, por exemplo: desejos, pessoas etc. A atividade 
que teve como motivação o filme 
Meu Malvado Favorito
 propiciou uma roda de conversa entre os alunos sobre a família.

A professora Isabel Henning, da oficina de artes visuais, fez um estudo plástico
da Cidade do Rio de Janeiro e finalizou com a confecção de maquetes com os 
alunos maiores de dez anos.

Com os alunos menores de dez anos, a professora realizou uma pesquisa sobre os 
sons do mar e das conchas, finalizando a atividade com a construção de grandes 
conchas que geraram uma exposição 
As Águas do Rio
.

[FOTO]

[FOTO]

Ao longo da manhã, os alunos da Escola Municipal George Pfisterer foram 
convidados para visitar a exposição 
As Águas do Rio
 e assistir às peças 
Lenda de Oxum e Odé
, peça teatral inspirada na mitologia africana, enfocando o tema 
Ano Internacional de Cooperação pelas Águas
, integrada com a oficina de Dança e 
Aventuras no fundo do mar
. São pequenas cenas enfocando a fauna marinha e as questões da preservação da 
água, coordenadas pelo professor Flávio Mota.

[FOTO]

[FOTO]

Representante do Rioeduca na E/SUBE/CED - Extensividade: Krisna Santos.

     Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos
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     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet

projetos
(334)

2ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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Terça-feira, 11/06/2013
<TÍTULO>
Cerimônia de Abertura do XXII Jogos Estudantis - 1ª, 2ª e 3ª CREs

<TAGS>
Tags: 
projetos, 1ªcre, 2ªcre e 3ªcre.

No dia 6 de junho, o Clube Municipal, localizado no bairro da Tijuca, teve o 
privilégio de receber alunos das 1
, 2
 e 3
 Coordenadorias Regionais de Educação para a Abertura do XXII Jogos Estudantis.

Este ano a cerimônia de abertura do XXII Jogos Estudantis ocorreu de modo 
descentralizado, levando as delegações de alunos participantes das onze 
Coordenadorias Regionais de Educação em cerimônias nos dias 4, 5 e 6 de junho.

No dia 4 de junho, as 4
, 5
, 6
 e 11
 Coordenadorias Regionais de Educação participaram da cerimônia no GREIP da 
Penha no horário da manhã e, no dia 5 de junho, as 7
, 8
, 9
 e 10
 Coordenadorias Regionais de Educação no horário da tarde.

Estiveram presentes na cerimônia realizada no Clube Municipal o Assessor do 
Subsecretário de Gestão, o prof
 Maurício Mendes, a Coordenadora da Extensividade, prof
 Denise Palha, a Coordenadora de Educação da 2
 CRE, prof
 Maria Ignez, a Gerente de educação da 2
 CRE, a prof
 Morgana, a representante da 1
 CRE, prof
 Vana Sá e a representante da 3
 CRE, prof
 Maria Teresa Martins.

[FOTO]

A cerimônia iniciou com um belíssimo desfile das delegações com representantes 
das unidades escolares participantes de cada Coordenadoria Regional de Educação.
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Logo após todos se posicionarem na parte central do ginásio, o pelotão da 
bandeira entrou para a execução do Hino Nacional Brasileiro, junto com a 
bandeira olímpica.

[FOTO]

O momento mais esperado pelos atletas ocorreu logo em seguida, com a entrada da 
tocha olímpica que contornou o ginásio nas mãos de vários atletas, até acender a
pira olímpica.

[FOTO]

Os profesores presentes foram convidados para um pequena homenagem e, também, 
para receberem os prêmios referentes à colocação das unidades escolares nos 
Jogos Estudantis do ano de 2012.

[FOTO]

Após o juramento dos atletas, alguns representantes da Secretaria Municipal de 
Educação realizaram um breve discurso sobre a import
ncia dos jogos estudantis no contexto das unidades escolares.

[FOTO]

Para encerrar a cerimônia, alunos da 2
 Coordenadoria Regional de Educação realizaram uma belíssima apresentação de 
coral acompanhados pelo professor Mauro ao violão.

[FOTO]

Sob uma chuva de papéis picados, os alunos participantes do XXII Jogos 
Estudantis celebraram a abertura.

Alunos, professores e responsáveis tiveram oportunidade de presenciar um momento
olímpico tão importante para a construção da cidadania.
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Representante do Rioeduca na E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos

     Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet

projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>
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Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 13/06/2013
<TÍTULO>
“Vc Cutuca e Eu Aprendo”

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, .

A professora Simone Pereira da E. M. Professor Manoel Maurício, 9
 CRE, desde fevereiro deste ano vem desenvolvendo um Projeto de Língua 
Portuguesa: 
Vc Cutuca e Eu Aprendo
, que tem estimulado os alunos e professores do 5
 ano para o uso educacional da rede social Facebook.

[FOTO]

Com a chegada dos netbooks no mês de maio, o projeto tomou mais força, pois a 
professora contava com poucas ferramentas para o desenvolvimento das atividades.
Vamos conhecer o projeto, que vem movimentando a E. M. Professor Manoel Maurício
para o uso da internet na sala de aula, através do relato da professora Simone.

[FOTO]

O impacto das Novas Tecnologias tem provocado mudanças na Educação, que não 
tarda a incorporar os 
ltimos recursos tecnológicos direcionados ao setor. Dessa forma, a integração de
novas mídias como televisão e Internet não é mais novidade em sala de aula. Pelo
contrário, contribui para a criação de novas estratégias de ensino e 
aprendizagem.

A intenção de se desenvolver uma investigação nessa área se justifica em mostrar
e conhecer a import
ncia e os benefícios que a inclusão digital traz à educação. As novas 
tecnologias trouxeram grande impacto sobre a Educação nos dias atuais, criando 
novas formas de aprendizado, disseminação do conhecimento e, especialmente, 
novas relações entre professor e aluno.

[FOTO]

A revolução trazida pela rede mundial, possibilita que a informação gerada em 
qualquer lugar, esteja disponível rapidamente. A globalização do conhecimento e 
a simultaneidade da informação são ganhos inestimáveis para a humanidade. Não se
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pode ignorar a chegada dessas novas tecnologias. 

A internet tem contribuído fortemente para uma total mudança nas práticas de 
comunicação e consequentemente, educacional: na leitura, na forma de escrever, 
na pesquisa e até como instrumento complementar na sala de aula, ou como 
estratégia de divulgar a informação. Por isso, existe a necessidade de se 
desenvolver um projeto nessa área, para ressaltar a import
ncia da utilização dos computadores no processo educacional.

[FOTO]

Diversas habilidades podem ser praticadas simultaneamente, facilitando a 
formação desses indivíduos polivalentes e multifuncionais, principalmente quando
a utilização da internet possibilitar diversos tipos de comunicação e interação 
entre as culturas de forma enriquecedora.

Segundo a professora Simone, as ações que permitem implementar esse projeto são:

1. Abertura da Sala de Informática da escola para uso pelos alunos;

     2. Estabelecimento de parcerias 
estratégicas com a comunidade;

     3. Disponibilização de recursos 
tecnológicos aos professores e aos alunos;

     4. Inserção das Novas Tecnologias nos 
projetos pedagógicos da escola.

[FOTO]

O projeto tem como Proposta:

Criação de um dicionário 
internetiquês
;

Pesquisas e comparações entre a forma de escrita atual e do passado;

Uso da Educopédia, para trabalhar os conceitos necessários da escrita culta; 
produção de textos e leituras variadas;

Transformação de cartas escritas pelos professores da Unidade Escolar, em 
internetiquês
, e vice-versa;

Mensagens codificadas;

Página 5265



RIOEDUCA 2

Pesquisar: os sinais de pontuação foram deletados?

Criação de um blog / Facebook do projeto;

Utilização dos celulares dos alunos (com autorização dos responsáveis e da 
Direção da Unidade Escolar), para trocas de 
torpedos
, onde também se utiliza a mensagem codificada.

[FOTO]

[FOTO]

Parabéns à porfessora Simone e a toda equipe da E. M. Professor Manoel Maurício 
pelo interessante projeto e por compartilhar conosco esta atividade.

Prof
 Márcia Cristina Alves Representante da 9
 CRE

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

(11)

<COMENTÁRIOS>

Muito boa matéria, Profª Marcia. É gratificante perceber o trabalho de uma 
excelente professora reconhecido e divulgado nesta nossa rede. Parabéns a 
Professora Simone por esse trabalho que coloca a nossa querida Maneco, 
definitivamente, neste cenário tecnológico, sem perder sua essência e missão que
é a de formar cidadãos críticos e contextualizados.   
Postado por 
Holem Martins
 em 13/06/2013 08:12

Adorei a iniciativa. Gostaria de saber se a escola possui blog ou o contato da 
professora Simone. Parabéns!
Postado por 
Vanessa Costa
 em 13/06/2013 10:10

É muito bom ter trabalhos com novas iniciativas, este trabalho é muito bom, pois
cria um espaço de aprendizagem fora da sala de aula, professores e alunos 
interagem e se ajudam.
Parabéns à professora Simone e muito obrigado Marcia pela força.
Postado por 
Elias
 em 13/06/2013 11:11

Parabéns professora pelo excelente trabalho. O uso das TIC's, representa hoje, 
uma ferramenta importante na aproximação entre docentes e nossos alunos (nativos
virtuais). O exemplo da sua iniciativa vislumbra mais uma possibilidade nos 
processos de ensino e de aprendizagem.
Postado por 
Fabio Bernardo - 11ª CRE
 em 14/06/2013 13:16

Parabéns à Profª Simone pela iniciativa deste trabalho maravilhoso.  Sou profª 
de Sala de Leitura há 18 anos e vendo essa postagem, decidi reinventar de uma 
maneira super criativa o projeto dela para um meu. Amei!  Excelente a sua idéia.

Postado por 
Leni

Página 5267



RIOEDUCA 2
 em 14/06/2013 16:50
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 13/06/2013
<TÍTULO>
A SME no 15º Salão FNLIJ do Livro Infantil e Juvenil

 15
 SALÃO DO LIVRO DA FNLIJ

Mais de 17 mil alunos estão participando do evento, que integra as ações do 
programa de incentivo à leitura da 
Secretaria 
Municipal 
de Educação (SME), 
 Rio, uma cidade de leitores.

[FOTO]

 A abertura do 15
 Salão do Livro da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), 
aconteceu no dia cinco de junho, no Centro de Convenções SulAmérica, na Cidade 
Nova. Na solenidade, a Secretaria Municipal de Educação (SME) recebeu um diploma
de agradecimento pela parceria, desde a primeira edição do evento, em 1998.

 Até o dia 16, pequenos leitores, jovens, pais e professores poderão participar 
de diversas atividades literárias como leitura de histórias, encontros com 
autores e ilustradores, além de palestras para professores. Ao todo, 68 editoras
participam do evento organizado pela FNLIJ. Esse ano o Seminário para 
professores do Salão do Livro terá como tema central a ilustração no livro 
infantil e juvenil e a Colômbia será o país homenageado.

 No estande da SME estão expostas as principais ações de incentivo à leitura do 
Programa Rio, uma cidade de Leitores, além da Educoteca, das produções da 
MULTIRIO, os projetos vencedores do Concurso Escola de Leitores e produções das 
escolas, impressas e digitais.

Antes da abertura oficial do evento, a FNLIJ organizou o Dia do Professor, 
envolvendo visita guiada, com palestras e outras atividades, com o objetivo de 
orientar os professores, para a visitação com os alunos e para compra de livros 
para as escolas. Todas as escolas, creches, EDI e Bibliotecas Escolares 
Municipais receberão a verba para a compra de livros: R$ 600,00 (seiscentos 
reais) para 1.340 escolas e R$900,00 (novecentos reais) para 100 escolas que 
possuem mais de mil alunos, um Investimento total de mais de um milhão de reais.
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A Secretaria Municipal de Educação também estará representada na programação do 
evento:

6/06 - 12h30 às 13h30 - Ações e Projetos em parceria com a Fundação Nacional do 
Livro Infantil e Juvenil: relatos.

Oito anos de parceria em cursos SME-RJ

     Simone Monteiro - Gerente da Gerência de
Mídia-Educação/SME-RJ

     Biblioteca Comunitária - Ler é Preciso -
12 anos implantando bibliotecas.

     Christine Castilho Fontelles - Diretora 
de Educação e Cultura nos Instituto EcoFuturo.- Prazer de Ler - 6 anos de ações 
para promoção da leitura.

     Volnei Canônica - Instituto C
A e coordenador do Programa Prazer em Ler.

     15 anos de Salão FNLIJ, um evento 
pioneiro.

     Elizabeth Serra - Secretária Geral - 
FNLIJ.

     Mediação: Ísis Valéria Gomes - 
Presidente do Conselho Diretor da FNLIJ.

Políticas e Ações de Leitura no Estado e Munícipio do Rio de Janeiro.

     08/06/2013 Horário 10h30 às 13h30

Vera Saboya - Superintendente da Leitura e do Conhecimento da Secretaria de 
Cultura do Estado do Rio de Janeiro - Secretaria de Estado de Cultura do Rio de 
Janeiro. Bibliotecas Parque: leitura e conhecimento para o Estado do Rio de 
Janeiro.

     Peterson Soares da Silva - Secretaria de
Educação do Estado do Rio de Janeiro 
 Uma nova visão sobre leitura na escola
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     Elizabeth Serra - Secretaria Geral/FNLIJ

 O Salão FNLIJ formando leitores.

     Simone Monteiro - Secretaria Municipal 
de Educação do Rio de Janeiro 
 Rio, uma cidade de leitores 
 A leitura na rede carioca de ensino

Seminário do Salão 
 Concurso Escola de Leitores

     11/06 -13h30 às 14h30

Contextualização, concepção e um panorama geral do concurso 
 Volnei Cunha Canônica, Coordenador do Programa Prazer em Ler 
 Instituto C
A

     Apresentação da avaliação do concurso 
 Cintia Filpo, Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e de Ação 
Comunitária (IDECA)

14h30 às 16h45 
 A escola que queremos é uma Escola de Leitores 
 experiências exitosas nos eixos espaço, acervo, mediação e gestão

     Representantes das cidades de São 
Paulo/Natal/Porto Alegre/Rio de Janeiro

16h45 
 Campanha 
Eu quero a minha Biblioteca
 pela garantia da Lei 12.224/10 
 Patrícia Lacerda, Gerente da área Educação, Arte e Cultura 
 Instituto C
A

A programação completa do evento pode ser acessada no site: 
http://www.salaofnlij.org.br/salaofnlij/

[FOTO]
tweet
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 src="http://platform.twitter.com/widgets.js">

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 17/06/2013
<TÍTULO>
Vamos às compras?

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, ncm.
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A professora Mara Malheiros, da E. M. Grandjean de Montigny, realizou com os 
alunos do 4
 ano do projeto Nenhuma Criança a Menos a atividade 
Vamos às Compras
, que teve por objetivo trabalhar tanto os cálculos matemáticos, quanto o 
sistema monetário brasileiro. Veremos como tudo aconteceu!

É muito comum vermos crianças pequenas manuseando moedas, seja pra juntá-las em 
um cofrinho ou mesmo para comprar um doce. Esse contato com o dinheiro é muito 
importante, pois aos poucos a criança vai aprendendo as primeiras noções 
matemáticas, além de criar a noção de valor das coisas e a import
ncia de se economizar dinheiro.

Esse conhecimento é tão importante para nossas vidas que até mesmo as pessoas 
que nunca tiveram a oportunidade de passar pelo aprendizado sistemático, 
adquirem essas noções de forma adequada.

Isso acontece em razão do sistema monetário fazer parte do nosso dia a dia e, 
principalmente, por se tratar de um assunto de interesse de todos, pois sem esse
conhecimento seria impossível viver de forma independente.

É muito importante a escola explorar, desde as séries iniciais, as relações 
lógico-matemáticas e numéricas presentes nas situações que envolvem o uso do 
dinheiro, pois estas estão diretamente
 ligadas ao mundo moderno.

[VÍDEO]

Vamos às Compras?

A 
professora Mara Malheiros 
realizou com os alunos do
 4
 ano Nenhuma Criança a Menos
 a atividade 
Vamos às Compras
, que teve por objetivo trabalhar tanto os cálculos matemáticos, quanto o 
sistema monetário brasileiro.

Reconhecer os significados e aplicações das operações de adição, subtração e 
multiplicação, assim como a unidade monetária brasileira, sua representação e 
uso, foram os objetivos principais traçados pela professora.

Várias habilidades importantes para o desenvolvimento cognitivo dos alunos foram
desenvolvidas com a atividade
 Vamos às Compras
. Dentre elas, destaco o reconhecimento das ações de juntar, acrescentar, 
retirar e comparar a partir de situações do cotidiano, a realização do cálculo 
mental, a relação de cédulas e moedas com seus valores e a
resolução de situações problema envolvendo o dinheiro.
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Os alunos fizeram várias atividades no caderno Pedagógico envolvendo cálculos e 
o sistema monetário. Para a atividade ficar mais din
mica, os alunos confeccionaram um cartaz com o preço de algumas mercadorias. 

Os valores foram estipulados pelas crianças, que tiveram a chance de
 refletir sobre o preço dos produtos nos mercados.

Em seguida, resolveram variadas situações matemáticas envolvendo os produtos do 
cartaz e seus respectivos valores. Esta atividade envolveu atenção e 
conhecimento das operações de adição, subtração e multiplicação.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Para que o aluno seja inserido no mundo da relação social, a Matemática dá a sua
importante contribuição na compreensão das informações, pois a sua aprendizagem 
vai além de contar e calcular. Ela nos permite também
viver ativamente e significativamente na sociedade.

Parabéns à professora Mara Malheiros por fazer o ensino da Matemática ter um 
papel significativo na vida de seus alunos. Seu trabalho irá ajudar seus 
educandos a tornarem-se indivíduos competentes, críticos e confiantes nas 
participações sociais que se relacionem à Matemática. É com grande prazer que o 
Portal Rioeduca divulga o seu trabalho!

Você também realiza um trabalho significativo no ensino da matemática com seus 
alunos? Envie-o para a representante do Portal Rioeduca da sua Cre! Aproveite 
este espaço para trocar experiências com seus colegas da rede.

Professora Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca na 6
 Cre

Facebook: Patrícia Fernandes

Twitter: @Paty_PFF

E-mail: 
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns a professora pelo trabalho: extremamente contextualizado e de grande 
relevancia. Adorei!!!
Postado por 
Christiane Penha
 em 17/06/2013 13:24

Parabéns à professora Mara Malheiros e toda equipe da E. M. Grandjean de 
Montigny pela ação promovida com os alunos!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 17/06/2013 15:52

Parabéns à professora pelo trabalho desenvolvido com a turma. Fico feliz em ver 
o sucesso da U.E. Vocês merecem. Um beijo especial a todos!

... alegria e harmonia encontrei aqui...
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Selma
Selma 
Postado por 
Selma de França Gonçalves Gusmao
 em 24/06/2013 15:04

Muito bom! Contextualizar o ensino da matemática é sempre um desafio. Parabéns à
professora que o fez de maneira brilhante.
Postado por 
Priscila Frisone
 em 05/07/2013 15:15
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 18/06/2013
<TÍTULO>
Feira Literária Infantil da Benedito 

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, blogsdeescolas, riodeleitores.

A semana de 20 a 24 de maio foi muito especial na Escola Municipal Benedito 
Ottoni com a realização da Feira Literária Infantil da Benedito, a FLIB!

A professora Eloiza de Cairo, regente da Sala de Leitura, planejou uma semana 
literária em homenagem a Vinicius de Moraes. Nessa semana houve contação de 
histórias feita pelos pais, coral, danças do projeto Mais Educação, história 
teatralizada e a culmin
ncia do projeto 
Cantando e Encantando com Vinicius de Moraes
, tema desenvolvido pela escola durante o bimestre.

A Feira Literária Infantil da Benedito teve como objetivo proporcionar uma 
semana cultural intensa sobre a vida e obra do poetinha. A proposta foi 
interligar as m
sicas de Vinicius com as obras literárias através de atividades diversificadas, 
tais como contação de histórias, sarau e poesia, passando também pelas 
linguagens da arte, m
sica e dança. A FLIB contou com a participação de toda comunidade escolar.

[FOTO]

A idealização da FLIB foi uma sugestão da professora da Sala de Leitura, Eloiza 
de Cairo, que foi prontamente apoiada pela Coordenadora Pedagógica, professora 
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Vanessa Paim, com a intenção de divulgar todo o conhecimento adquirido pelos 
alunos sobre Vinicius de Moraes.

Nesse planejamento toda equipe escolar participou, desde professores, agentes 
educadores, responsáveis e também o projeto Mais Educação. Toda a escola cantou 
e se encantou!

A abertura da FLIB foi na segunda-feira, 20 de maio. A comunidade escolar cantou
o Hino Nacional Brasileiro e depois as turmas do 1
 ano, 1101 e 1102, se apresentaram com a m
sica 
O relógio
, de Vinicius. Depois, a professora Glaucia e as agentes educadoras Ligia, turno
da manhã, e Katia, turno da tarde, contaram a história 
É o Bicho Futebol Clube
.

O segundo dia da FLIB foi marcado por contação de histórias e um coral em 
Inglês. As professoras regentes, com a participação da agente educadora, fizeram
um rodízio de contação de histórias para os alunos. Cada turma foi brindada com 
uma poesia do autor homenageado e depois com uma história de autores variados.

No terceiro dia da FLIB, a professora de M
sica Priscila ensaiou com as turmas do 3
 ano um 
pot-pourri
 com as m
sicas de Vinicius de Moraes.

[FOTO]

Depois, as turmas do 5
 e 6
 ano participaram de um sarau com m
sicas e poesias de Vinicius de Moraes. Alguns alunos e professores recitaram 
belíssimas poesias. A aluna Ana Beatriz, do 6
 ano, tocou uma m
sica no violino. A turma do 6
 ano tocou Berimbau e fez acompanhamento com flauta e clavas.

No dia 23 de maio, foi a vez das apresentações de dança do Projeto Mais 
Educação. O professor de dança, Dudu, ensaiou com seus alunos coreografias 
inspiradas nas m
sicas de Vinicius de Moraes: 
O leão
, 
O pinguim
, 
A foca
, 
O pato
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 e 
O gato
.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

O encerramento da FLIB aconteceu no dia 24 de maio junto com a culmin
ncia do projeto 
Cantando e Encantando com Vinicius de Moraes
. Neste dia, alguns responsáveis foram à escola contar histórias para os alunos 
da turma de seus filhos. Foi uma experiência muito agradável para toda a 
comunidade escolar.

Maiores detalhes sobre a Feira Literária da Benedito e o trabalho da unidade 
escolar podem ser conferidos no blog da escola. Faça uma visita!

http://embeneditoottoni.blogspot.com.br/

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Renata Carvalho 
 Professora da Rede e representante da 2
CRE, no portal Rioeduca

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 05/07/2013
<TÍTULO>
Ambienta Rio – A Escola Municipal Maestro Pixinguinha Faz a Diferença

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, projetos.

A Escola Municipal Maestro Pixinguinha realizou em junho a culmin
ncia de atividades pedagógicas tendo como tema o Ano Internacional de Cooperação
Pelas Águas.

A Escola Municipal 05.14.003 Maestro Pixinguinha tem trabalhado, durante todos 
os anos, com temas ligados ao meio ambiente e da mesma forma, em 2013, trabalha 
com todos os seus alunos o 
Ano Internacional de Cooperação Pelas Águas
.
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No dia 6 de junho, mais uma atividade especial aconteceu na escola: a culmin
ncia das atividades pedagógicas com o tema 
Ano Internacional de Cooperação Pelas Água
s, que envolveu alunos e professores do 1
 e 2
 segmentos.

Inicialmente foi montada uma exposição no andar térreo, com maquetes da Bacia 
Rio Guandu e cartazes sobre a poluição das águas e desmatamento
, relata o professor José Roberto, diretor da Escola.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

E continua: 
no auditório, várias apresentações marcaram a culmin
ncia de debates, pesquisas e outras atividades pedagógicas desenvolvidas em aula
nas disciplinas Ciências, História e Língua Portuguesa
.

[FOTO]

[FOTO]

Segundo o professor José Roberto, 
a Maestro Pixinguinha não apenas aceitou como também agradece pela oportunidade 
de participar do Projeto Ambienta Rio 
 A escola faz a diferença, promovido pela Coordenadoria de Educação / 
Extensividade, da Secretaria Municipal de Educação
.

A Escola Municipal Maestro Pixinguinha demonstrou mais uma vez grande 
envolvimento e protagonismo em todos os projetos desenvolvidos.

Parabéns por mais essa iniciativa!

Parabéns a todos os envolvidos, professores, alunos e comunidade escolar em 
geral.

A escola faz a diferença! 
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Visite o blog da EM Maestro Pixinguinha: 

http://maestropixinguinha.blogspot.com/ 

Escolas e professores, participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e/ou atividades que 
impactaram a aprendizagem de seus alunos. Clique 
aqui
 para saber o e-mail do seu representante.

Visitem, acompanhem e comentem os blogs das Escolas da Rede Municipal de 
Educação da Cidade do Rio de Janeiro. Conheçam os blogs da 5
 CRE. Acompanhem, também, nosso grupo no Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/rioeduca5cre/

Professora Regina Bizarro _ Representante do Rioeduca na 5
CRE

     Twitter: @rebiza

     Facebook: @Regina Biza

     E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 13/06/2013
<TÍTULO>
Grêmio do CIEP Juscelino Kubitschek

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, projetos, eventos.

O grêmio estudantil é a entidade que representa o estudante e contribui na 
formação de sua cidadania. Além disso,
é também um importante espaço de aprendizagem, cidadania, convivência, 
responsabilidade e luta por direitos.

O Grêmio Escolar deve ampliar a interação dos estudantes com as equipes gestoras
e com a comunidade 
escolar. As iniciativas do grupo devem promover o fortalecimento das parcerias, 
visando o sucesso técnico-pedagógico na resolução de problemas, além do 
incentivo e apoio às atividades de
protagonismo juvenil.

O Grêmio Escolar deve propiciar aos alunos ricas e
proveitosas experiências que muito contribuirão para seu desenvolvimento pessoal
e para sua formação. Tem em vista o exercício crítico, consciente, responsável, 
de ações nos diferentes campos - cultural, político e social - indispensáveis às
sociedades pluralistas e democráticas.

Reflexão e Diálogo na Formação do Grêmio Escolar

No dia 13 de maio, cerca de 40 estudantes se reuniram para refletir sobre as 
funções do grêmio no CIEP Juscelino Kubitschek, Escola do Amanhã, integrante do 
Bairro Educador Manguinhos.
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[FOTO]

Alunos do CIEP Juscelino Kubitschek.

A equipe do Bairro Educador e os integrantes da 
ltima gestão do Grêmio Estudantil do CIEP JK visitaram todas as salas de aula 
convidando os estudantes interessados em participar da reunião. Em seguida, 
todos foram encaminhados para a sala de informática, onde foram recebidos por 
alguns professores e representantes do Conselho Escola Comunidade (CEC) e
 pelo representante da Coordenadoria de Cooperação Social 
 FIOCRUZ, Jorge Luis Silva.

[FOTO]

Alunos do CIEP Juscelino Kubitschek.

Os professores falaram sobre o calendário para a eleição do grêmio e o 
representante do CEC falou sobre as responsabilidades que os integrantes do 
Grêmio Estudantil devem ter. Jorge Luis Silva foi convidado pelo Bairro Educador
para falar sobre o mesmo assunto a partir de suas experiências de integrante de 
Grêmio Estudantil.

Texto disponível no 
Bairro Educador

A Escola deve reconhecer que o grêmio escolar é a inst
ncia colegiada e deliberativa, a partir da qual os estudantes se organizam de 
modo mais sistemático, considerando os fundamentos históricos e políticos da 
constituição, do movimento estudantil e da sua participação no processo de 
redemocratização da nossa Cidade, Estado e País.

Parabéns ao
Bairro Educador, ao CIEP Juscelino Kubitschek e à FIOCRUZ

por incentivarem a formação do Grêmio Escolar, visto que esse é um veículo de 
formação para a cidadania e espaço de desenvolvimento social para toda a 
comunidade escolar.

Ana Accioly é Professora da Rede Municipal

e 

Representante Rioeduca da 4
 Coordenadoria Regional de Educação

E-mail: anaaccioly@rioeduca.net

Twitter: @Ana_Accioly
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 18/06/2013
<TÍTULO>
Dia Internacional do Meio Ambiente
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<TAGS>
Tags: 
11ª cre, edi, meioambiente.

A educação para o desenvolvimento sustentável é uma realidade na E. M. Holanda 
em parceria com o EDI José de Souza Ramos, ambas as unidades desenvolveram, 
durante a Semana do Meio Ambiente, diversas atividades que contaram com a 
participação e cooperação da comunidade.

De acordo com a diretora da E.M Holanda, Regina Helena, 
o intuito foi informar e conscientizar os moradores da import
ncia da preservação do ambiente em que vivemos, da economia de recursos naturais
e do papel de cada um em proteger o nosso planeta.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

E completou dizendo: 
Foi um dia de interação total com a comunidade, que ficou curiosa e prestigiou 
visitando toda a exposição. Realmente acreditamos que nossas crianças poderão 
fazer a diferença na sociedade brasileira.

[FOTO]
Os 3 
R
foram o foco do trabalho - 
R
eciclagem, 
R
eaproveitamento e 
R
eutilização, como mostra o vídeo abaixo, assista:
[VÍDEO]

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns Regina. Carminha e as equipes das duas Escolas.Registro lindo das 
atividades desenvolvidas.
Certeza de um futuro melhor. bj

Postado por 
Tania Bendas
 em 18/06/2013 07:02

 É de pequeno que se aprende a cuidar do meio ambiente! Parabéns pela integração
entre as duas Unidades escolares.!
Postado por 
Stella Reis
 em 18/06/2013 09:42

  O projeto foi bastante significativo e importantíssimo no desenvolvimento e  
na formação de nossas crianças.
  A parceria, com a E.M. Holanda, como sempre foi maravilhosa! 
  Mais um trabalho que realizamos juntos e com certeza muitos outros 
acontecerão.
  
Postado por 
Maria do Carmo  Mendes
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 em 18/06/2013 14:57

  O projeto do meio ambiente fora bastante significativo e contribui com 
propriedade para o crescimento e aprendizagem de nossas crianças.
  A parceria com a E.M.Holanda, como sempre maravilhosa!
Postado por 
Carminha
 em 18/06/2013 15:04

Escola Holanda e EDI José de Souza Ramos unidas num só objetivo a formação de 
nossas crianças,parceria que deu certo,uma escola complementando a outra,ganho 
para a comunidade.Trabalho maravilhoso sobre o Meio Ambiente e sua preservação 
com a participação de toda a comunidade.
Postado por 
Regina Helena
 em 18/06/2013 20:07

A equipe da E.M. Holanda e ao EDI José de Souza Ramos estão de 
parabéns!Iniciativas que valorizam a Educação.
Postado por 
Helena (by troia)
 em 19/06/2013 18:53

Foi muito bom essa integração, compartilhando saberes e conscientizando, alunos 
,seus responsáveis e  moradores da nossa comunidade.
Postado por 
Helena Salomão Guimarães
 em 22/06/2013 01:23
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 08/07/2013
<TÍTULO>
Peça Teatral “Sonhos de Raquel... e de Pedro também” 

<TAGS>
Tags: 
projetos, 2ªcre.

No dia 10 de junho,

 os alunos da Escola Municipal Alencastro Guimarães, da 2
 CRE, recebeu a peça 
Sonhos de Raquel... e de Pedro também
, que faz parte de umas das ações do Projeto Atitude Positiva 2013.
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[FOTO]

O projeto tem por objetivo esclarecer sobre a prevenção da Aids e outras doenças
sexualmente transmissíveis para alunos da Rede P
blica Municipal por meio de espetáculos teatrais que visam a promoção da sa
de.

O Projeto Atitude Positiva é uma parceria da Secretaria Municipal de Educação 
com a Glaxo SmithKline (GSK), o Sistema FIRJAN e a Cia Teatro Preventivo.

A peça é encenada pelos atores Juliana Bebé, João Zurc e Bruno Pêgo e o roteiro 
foi realizado pelos mestres de educação Juliana Ferrari e André Rosa.

Conta uma história de dois adolescentes que se conhecem em um baile funk.

[FOTO]

As turmas 1801, 1803 e 1901 assistiram à peça, logo após o recreio, no auditório
do N
cleo de Arte Copacabana, no 4
 andar do prédio da própria unidade escolar.

Os alunos interagiram com os atores logo após a apresentação sobre os temas que 
tiveram destaque na peça.

A interação é um importante aspecto para se trabalhar com a imaginação e 
aprimorar a desenvoltura dos alunos, sem contar que a dramatização tem o encanto
de unir a realidade e a fantasia, sob a primazia da ludicidade.

Representante do Rioeduca na E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos

     Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 17/06/2013
<TÍTULO>
Cerimônia de Lançamento da 20ª Edição do Prêmio COMDEDINE de Pesquisa Escolar 

<TAGS>
Tags: 
projetos.

O Prêmio tem por objetivo fomentar, no 
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mbito da Rede P
blica Municipal de Ensino da Cidade do Rio de Janeiro, a discussão crítica sobre
temas afro-brasileiros. 

No dia 28 de maio de 2013, ocorreu no 
N
cleo de Arte Leblon
 o lançamento da 20
 Edição do Prêmio COMDEDINE de Pesquisa Escolar.

Essa iniciativa corrobora com os preceitos da Lei n
 10.639 de 09/01/2003 e com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
das Relações Étnicos-Raciais e para o ensino da História e Cultura 
Afro-Brasileira e Africana, de acordo com a homologação, em 18 de maio de 2004, 
do Parecer N
003/2004 do Conselho Nacional de Educação.

Todos puderam apreciar uma Exposição sobre os pioneiros do cinema negro, o 
cineasta Zózimo Bulbul e a atriz Ruth de Souza, assim como personalidades negras
que participaram do cinema brasileiro.

[FOTO]

Este ano o Prêmio COMDEDINE de Pesquisa Escolar será coordenado pela Equipe de 
Extensividade da prof
 Selma Alc
ntara e terá como tema: 
O cinema brasileiro: a luz de personalidades negras
, homenageando o cineasta Zózimo Bulbul e a atriz Ruth de Souza. 

Algumas personalidades também poderão ilustrar a pesquisa, tais como: Milton 
Gonçalves, Grande Otelo, Zezé Motta, Antonio Pitanga, Antonio Pillar, Antonio 
Pompeu, Chica Xavier, Joelzito Ara
jo, Jorge Coutinho, Léa Garcia, Isaura Bruno e Valdir Onofre.

[FOTO]

O 
N
cleo de Arte Leblon
 preparou uma belíssima apresentação de dança e teatro 
Oxum traz as águas
, coordenada pela professora da oficina de dança Renata Versari. A apresentação 
foi uma alusão ao 
Ano Internacional da Cooperação pela Água,
 que representou uma história contada por diferentes civilizações acerca do 
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tema.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

O aluno Victor Matheus, da oficina de dança e teatro, iniciou a apresentação com
uma poesia, e logo a seguir alunos do N
cleo de Arte Leblon encenaram algumas danças que emocionaram a plateia presente.

Em seguida, sob a locução do ator e cantor Weber Werneck, foram convidadas 
algumas representatividades para comporem a mesa. Compuseram a mesa a presidenta
do Conselho Municipal do Direito do Negro (COMDEDINE), Sr
 Dulce, a Coordenadora da Equipe de Extensividade, Prof
 Denise Palha, a vi
va do cineasta Zózimo Bulbul, sr
 Biza Vianna, uma representante da atriz Ruth de Souza, sr
 Naira Fernandes, e a Chefe I do N
cleo de

     Arte Leblon, Tereza Soares.

[FOTO]

[FOTO]

Houve uma fala de cada elemento da mesa sobre a import
ncia da discussão sobre temas afro-brasileiros nas unidades escolares, além de 
agradecimentos pela representatividade das onze Coordenadorias Regionais de 
Educação. Também foi mencionado o regulamento do concurso que foi publicado no 
Diário Oficial.

O concurso está dividido em três categorias imagens, produção de textos e 
produção de aula digital acerca do tema.

Ao final da cerimônia, a plateia foi abrilhantada com um vídeo que apresentava 
uma breve história dos homenageados e das personalidades negras do cinema 
brasileiro.
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[FOTO]

Esteve presente na cerimônia a equipe do N
cleo de Arte Grande Otelo, da 6
 Coordenadoria Regional de Educação, que manifestou bastante interesse ao tema. 
Ao final, realizaram um registro fotográfico com a presidente do COMDEDINE, a sr
 Dulce.

[FOTO]

Para maiores esclarecimentos sobre a 20
 Edição do Prêmio COMDEDINE de Pesquisa Escolar acesse o Regulamento no Diário 
Oficial neste 
link
.

Ou pelos seguintes contatos que seguem abaixo:

www.rio.rj.gov/COMDEDINE

     http://comdedinerj.blogspot.com.br

     Telefones: 2976-3178 ou 2976-1227

Não deixe de participar!

Representante do Rioeduca na E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos

     Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

20ª Edição do Prêmio COMDEDINE de Pesquisa Escolar  Não deixe de participar! 
Parabéns Krisna pale matéria!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 17/06/2013 15:56
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 19/06/2013
<TÍTULO>
Dia do Brincar na 3ª CRE

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, blogdeescolas.

Em 28 de maio foi comemorado o Dia Internacional do Brincar nas escolas da Rede 
Municipal do Rio de Janeiro e as famílias foram incentivadas a participar desse 
momento prazeroso da aprendizagem de seus filhos.
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O brincar é essencial para o desenvolvimento global da criança nos aspectos 
físico, social, cultural, afetivo, emocional e cognitivo e faz parte do processo
de aprendizagem na Educação Infantil.

Movimentar-se, pular, equilibrar-se ajuda o reconhecimento do corpo e desenvolve
a noção espacial e, acima de tudo, é muito divertido. E assim aconteceu na 
Escola Municipal Senegal.

[FOTO]

Resgatar o passado com as brincadeiras tradicionais foi o enfoque dado na E. M. 
Cesar Augusto, na E. M. Pernambuco e na E. M. Brigadeiro Faria Lima. Teve 
bolinha de sabão, passa anel, amarelinha, brincadeira de roda, brincadeira de 
boneca...

[FOTO]

Vejam os lindos vídeos
das brincadeiras da E. M. Pernambuco e da E. M. Brigadeiro Faria Lima acessando 
os seus blogs:

http://empernambuc.blogspot.com.br/2013/05/dia-do-brincar.html

http://blogdabrigadeiro.blogspot.com.br/2013/05/dia-do-brincar-28-de-maio.html

Brincando a criança estabelece regras constituídas em grupo. Aprende a 
integrar-se na sociedade, a resolver conflitos e hipóteses de conhecimento e a 
demonstrar sua opinião.

A família e a escola precisam proporcionar estes momentos de aprendizagem que 
fazem parte dessa construção. Afinal, é nas brincadeiras que as crianças 
reproduzem suas vivências e assumem o importante papel para a superação de ang
stias, conflitos e situações que possam estar no caminho rumo ao aprendizado 
global e integral como indivíduos.

Na E. M. Tagore, na Creche Rachel Leite Dias e no EDI Maurício Cardoso, as 
famílias participaram da confecção de brinquedos, emocionaram-se com a atuação 
dos filhos nas brincadeiras e buscaram a criança existente dentro de cada um 
para participar das atividades propostas.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Mas a brincadeira não parou por aí...

Ficou estabelecido o Dia do Brincar, que acontecerá sempre na 
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ltima terça-feira de cada mês. No mês de junho, ocorrerá no dia 25. Tenho 
certeza que muitas ideias surgirão e que as crianças aprenderão com estes 
momentos de integração que serão proporcionados pelo brincar com a participação 
da família e da escola.

Escolas e professores, não deixem de compartilhar atividades ou projetos no 
nosso Portal Rioeduca. Procure o representante de sua CRE!!

Clique 
aqui
 para conhecer seu representante
.

Prof
 Elidia Correia

Representante 3
CRE no Rioeduca

elidiacorreia@rioeduca.net

Twitter:
 @ElidiaCorreia

Facebook: 
Elidia Correia

e 

Grupo Rioeduca/3
 CRE

[FOTO]
tweet
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3ªcre
(223)

blogdeescolas
(54)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns Elidia! Belo trabalho das escolas!!!Um abraço
Postado por 
Ana Cristina Pimentel
 em 21/06/2013 20:39

Parabéns Elidia. A postagem ficou ótima e nós da Pernambuco, agradecemos pelo 
reconhecimento do nosso trabalho.
Bjs!

Postado por 
ANA CRISTINA CORRÊA
 em 22/06/2013 18:59
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 19/06/2013
<TÍTULO>
Trabalho de Casa é Necessário?

<TAGS>
Tags: 
professor.

Passar atividades para que sejam realizadas em casa é uma rotina dos 
professores.
Porém essas tarefas além de estarem incluídas na rotina escolar e familiar, 
precisam ter objetivos preestabelecidos.

Página 5295



RIOEDUCA 2
Utilizado em alguns casos como 
tradição escolar
, o dever de casa, ou melhor, a prática de passar ou não trabalho de casa, 
precisa ser repensada enquanto estratégia para averiguação e consolidação dos 
conte
dos.

É através das tarefas que são passadas para casa que o professor pode reavaliar 
como estão sendo assimilados os conte
dos trabalhados em sala de aula, replanejando e revendo os pontos principais 
juntamente com os alunos.

[FOTO]

Incentivar os alunos a participar compartilhando suas respostas.

Ao planejar as atividades que serão desenvolvidas em casa, o professor deve 
considerar alguns aspectos:

 as tarefas devem ser destinadas aos alunos e não aos responsáveis;

 não exagerar na quantidade de exercícios;

 a prática deve ser uma rotina;

 normalmente passada ao final da aula, não deixar de ler e explicar a tarefa 
pouco antes do horário da saída;

 optar por correções coletivas (para alunos maiores e com mais autonomia);

 procurar corrigir no dia seguinte ou assim que possível, já que se trata de um 
hábito a ser preservado e fomentado;

 conscientizá-los da import
ncia da execução das atividades;

 valorizar os alunos que cumprem com as tarefas, estimulando os demais;

 o professor pode criar uma tabela e fixá-la no mural marcando se as tarefas 
foram feitas, para análise posterior com a turma, assinalando se houve melhoras 
ou não.

[FOTO]

Professor intermediando a correção de exercício feito pelo aluno na lousa.

É claro que na prática, algumas vezes, e não são raras, por mais que os 
professores pensem em atividades diversificadas e sejam criativos, o retorno por
parte dos alunos pode não ser o suficiente.

É bom que este momento seja o de refletir no que pode estar contribuindo para 
esse insucesso. Uma pausa para replanejar, caso os fatos apontem para tal, 
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conversa em particular com o aluno, reunião posterior com a família podem 
direcionar para o real motivo.

A Professora Marcele Lima, que trabalha com 5
 ano na E.M. José Clemente Pereira (7
 CRE), que fica na Cidade de Deus, relata que utiliza algumas estratégias com 
sua turma: 

Eu tenho uma tabelinha e marco quem fez e quem não fez. Cobro e corrijo no dia 
seguinte. Tem que ter um momento na rotina destinado a isso.

Em relação aos alunos que com certa frequência deixam de realizar as tarefas de 
casa, Marcele completa: 

Eu acredito na insistência, sabe? Em criar o hábito, e por mais que poucos 
façam, gradativamente, dependendo da mediação, outros vão entrando 
na onda
!

É isso aí professora! Afinal:

Não importa o quão devagar você vá, desde que não pare

, Conf
cio.

Taís Ferraz Duarte é Professora da Rede Municipal

     e colaboradora do Portal Rioeduca

     E-mail: 
taisduarte@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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professor
(1)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 17/06/2013
<TÍTULO>
Projeto Rio Bom de Mesa (EXTRA)

<TAGS>
Tags: 
2ªcre.

Os manipuladores da Escola Municipal 02.06.024 Sérgio Vieira de Mello, 
participaram do evento Rio Bom de Mesa, com objetivos de difundir nos alunos os 
sabores da gastronomia.

O evento Rio Bom de Mesa aconteceu no dia 7 de junho e contou com a participação
de renomados chefs de cozinha da Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança - 
ARBL que elaboraram uma receita especial, juntamente com as manipuladoras da 
Escola Municipal Sérgio Vieira de Mello, da 2
 CRE.

Com os gêneros presentes nos cardápios do Programa de Alimentação Escolar foi 
elaborado um saboroso Bobó de Frango, utilizando a abóbora em substituição ao 
aipim. O objetivo foi difundir aos alunos os sabores da boa gastronomia.
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[FOTO]

Chefs e manipuladores de alimentos na EM Sérgio Vieira de Melo

A ação promoveu uma troca de experiências entre os Chefs, os profissionais 
responsáveis pela elaboração dos cardápios e os manipuladores que atuam na 
Unidade Escolar.

As crianças adoraram a novidade!

[FOTO]

Alunos experimentando o cardápio com prazer

Foi observado o prazer e a boa aceitação do cardápio pelos nossos alunos
, relata a Diretota Adjunta, professora Glaucia Gonzalez.

ARBL e suas Atividades

A 
Boa Lembrança
 nasceu em 04 de março de 1994, em Petrópolis (RJ). A proposta é representar um 
grupo de restaurantes que prima pela excelência e qualidade nos serviços, 
promovendo e divulgando a diversidade do setor através das peculiaridades 
regionais e do associativismo. A ideia chegou ao Brasil com o italiano D
nio Braga, fundador e atual conselheiro. Inspirado pelos costumes trazidos da 
região onde nasceu, D
nio resolveu estimular o hábito de se levar uma lembrança depois de uma boa 
refeição. Foi assim que surgiu o Prato da Boa Lembrança, uma peça exclusiva em 
cer
mica que você leva para casa depois de comer em um dos restaurantes associados.

[FOTO]

Chefs
 Marconi e Cesar Santos

Entre as atividades da ARBL podemos destacar ainda a realização e apoio a 
diversos eventos gastronômicos, parcerias institucionais, produções literária e 
audiovisual, além de atuação nas mídias sociais e web. 

[FOTO]

Glaucia Gonzalez (diretora adjunta), 
Chef
 Cesar Santos, Carla Barreto (Gerente da GIM/2
CRE), 
Chef
 Marcone, e Ana Lucia (Coord. Pedagógica)
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Parabéns a EM 
Sérgio Vieira de Mello por proporcinar o 

prazer e a boa aceitação do cardápio aos seus alunos, através de projetos de 
incentivo a alimentação saudável.

Conheça a Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança,

clicando no link abaixo

http://boalembranca.com.br/index.php/sobre_associacao

Leiam e acompanhem o blog da Escola Municipal Sérgio Vieira de Mello, 
aqui
.

Escolas e professores, participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e/ou atividades que 
impactaram a aprendizagem de seus alunos. Clique 
aqui
 para saber o e-mail do seu representante.

Regina Bizarro _Representante do Portal Rioeduca/5
CRE 

[FOTO]
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2ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

 ARBL que elaboraram uma receita especial, juntamente com as manipuladoras da 
Escola Municipal Sérgio Vieira de Mello parabéns pela iniciativa!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 17/06/2013 15:49
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 02/07/2013
<TÍTULO>
Luz, Câmera e Ação... Lendo o Mundo com Muita Emoção!

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos.

O EDI Rodrigo Lopes da Silva, também conhecido como 
Tikinho
, está localizado em Curicica, Jacarepaguá. E o seu projeto pedagógico de 2013 é

Luz, C
mera e Ação... Lendo o Mundo com Muita Emoção.

Mais uma vez, o EDI Rodrigo Lopes da Silva elege a arte, ou melhor, a magia da 7
 arte como fio condutor para desenvolver o trabalho pedagógico da U.E. A escolha
pelo CINEMA se deu por acreditar que IMAGEM e MOVIMENTO são molas mestras no 
trabalho com a educação infantil, não esquecendo da import
ncia do áudio nesse processo.

[FOTO]

Fachada do Espaço de Desenvolvimento Infantil Rodrigo Lopes da 
Silva, 
Tikinho
.

No ano de 2012, com o projeto
Em Sintonia com a m
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sica... o melhor da vida vai começar!

, a unidade escolar recebeu o prêmio Anual de Qualidade na Educação Infantil.

Conheça Melhor o Projeto!

Objetivo Geral

Desenvolver nas crianças, por meio da linguagem da arte, a sensibilidade para 
compreender o mundo e suas culturas e o 
seu
 mundo particular. Através do cinema, educar, divertir e contribuir para a 
construção da cidadania.

[FOTO]

Mural Especial confeccionado para o projeto.

Objetivos Específicos

 Explorar sensações, sentimentos e pensamentos através dos filmes;

 Desenvolver no aluno uma postura investigativa em relação ao mundo social e ao 
meio ambiente, e sobre a intrínseca relação entre o homem e a natureza através 
da observação de mudanças e transformações;

 Estabelecer noções matemáticas, como contagem e relações espaciais;

 Desenvolver na criança o gosto pela leitura de imagens;

 Valorizar as produções cinematográficas brasileiras, bem como de outras 
culturas;

 Desenvolver o imaginário infantil através das histórias apresentadas pelo 
cinema;

 Facilitar o acesso dos alunos a produções cinematográficas que contribuam para 
a formação crítico-reflexiva;

 Ampliar o repertório cultural do aluno;

 Desenvolver a competência leitora e o diálogo entre as habilidades propostas 
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para cada etapa e as questões socioculturais mais amplas;

 Compreender algumas possibilidades de construção da linguagem cinematográfica, 
transformando o trabalho pedagógico em oportunidades para que os alunos possam 
se desenvolver através desta linguagem;

 Compreender o cinema como prática social.

O trabalho teve início com o acolhimento feito por ninguém menos que 
Sir Charlie Chaplin
. Nesse período, os sentimentos e sensações foram explorados através do CINEMA 
MUDO. O personagem Carlitos foi um sucesso. As crianças se fantasiaram, 
conheceram
 o personagem e produziram vários vídeos.

[FOTO]

Charles Chaplin alegrando as crianças.

[FOTO]

Aluno
Luiz Felipe caracterizado como Charles Chaplin.

Todo o trabalho do EDI Rodrigo Lopes da Silva está sendo permeado pelos filmes 
que são escolhidos junto com alguns livros para nortear o trabalho desenvolvido.
Todo mês acontece um grande cinemão: O CINE TIKINHO, onde é reproduzido o 
ambiente do cinema com direito à pipoca e tudo.

[FOTO]

Cine Tikinho: Escurinho do Cinema com direito à pipoca.

Com o projeto 
Luz, C
mera e Ação... Lendo o Mundo com Muita Emoção
, as crianças estão explorando conceitos,
refletindo sobre os valores e se divertindo muito. Desta forma, a aprendizagem 
fica muito mais significativa e enriquecedora para os pequenos alunos.

Contato:

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Parabenizo o EDI Rodrigo Lopes da Silva pela proposta e convido a equipe a 
conhecer o Projeto Cineclube nas Escolas. Um abraço. Luciana Bessa
Postado por 
Luciana Bessa
 em 02/07/2013 13:24
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 13/08/2013
<TÍTULO>
Concurso Cultural 
A Inovação Tecnológica em Israel

As inscrições e o envio de produção para o Concurso Cultural 
A Inovação Tecnológica em Israel
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 foram prorrogadas até 20 de setembro.

[FOTO]

O Concurso a que se refere este regulamento tem como propósito fundamental 
premiar a melhor produção textual.

Link para o Regulamento

Link para a Ficha de Inscrição

Conheça a WIZO Rio de Janeiro:
WIZO - Women`s International Zionist Organization
http://www.wizobrasil.com.br/?cat=3

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quarta-feira, 19/06/2013
<TÍTULO>
Quadrinhos dão um Show na Hora do Conto!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, sala de leitura.

A Hora do Conto é um evento que envolve todos os alunos e professores da Escola 
Municipal Zacarias de Góis. Trata-se
 de um dia diferente, dedicado não somente à leitura, mas também ao estímulo da 
criatividade e da expressão dos alunos.

[FOTO]

Alunos da E.M. Zacarias de Góis lendo os gibis na hora do recreio.

Desde 2011, a Escola Municipal Conselheiro Zacarias de Góis realiza a 
Hora do Conto.
Atualmente o evento vem ganhando força e já envolve todos da escola.

A 
Hora do Conto
 é um projeto da Sala de Leitura que promove momentos muito prazerosos.
Periodicamente os professores planejam e organizam um dia diferente!

Textos, m
sicas e apresentações teatrais baseadas em uma obra literária movimentam toda a 
escola.

[FOTO]

Alunos do 2
 ano fazendo atividades com os quadrinhos, orientados pela professora Norma 
Loiola.

Todos os alunos se re
nem no pátio para participar do momento da leitura. Depois, voltam para as suas 
salas, onde um professor desenvolverá uma atividade artística e criativa, 
baseada no texto lido.

Os professores costumam promover um rodízio entre a equipe, assim as atividades 
se tornam ainda mais interessantes para os alunos.
Ao final da atividade, cada professor retorna para sua respectiva turma e 
finaliza as ações do dia.

A
 Hora do Conto 
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é muito importante para integrar a equipe e os alunos.
As atividades feitas com base nos textos apresentados melhoram a escrita, a 
interpretação e a criatividade.

[FOTO]

Alunos da turma 1201 comparando os textos que foram reescritos pela turma.

No dia 3 de junho, a 
Hora do Conto
 foi voltada aos Gibis. 

Na escola Zacarias de Góis funciona uma gibiteca, que fica disponível para 
alunos e funcionários todos os dias na hora do recreio.

As revistinhas foram doadas por professores e pela comunidade. Hoje o acervo 
adquirido faz sucesso fora e dentro das salas de aula, pois os alunos gostam 
tanto de ler, como também de criar suas próprias histórias em quadrinhos.

[FOTO]

Professora Simone Vaz, regente da Sala de Leitura, na E.M. Zacarias de Góis.

A 
Hora do Conto do
 mês de junho teve como abertura uma encenação.

Dois alunos dramatizaram um diálogo entre amigos. Um lia um livro e o outro um 
gibi. O cenário era o calçadão de Ipanema. Logo em seguida, as alunas 
apresentaram uma coreografia da m
sica 
Garota de Ipanema
, de Vinicius de Moraes.

Ao retornarem às salas de aula, foram feitas as atividades complementares de 
produção textual, criação de diálogos, reescrita de histórias e muito mais.

[FOTO]

Alunos do 4
 ano apresentando a coreografia 
Garota de Ipanema
, na Hora do Conto.

A E.M. Zacarias de Góis nos dá o exemplo de que um projeto de sucesso pode 
ultrapassar o período de um ano letivo! 

Ele se modifica, se moderniza, muda de atores, mas permanece e dá muitos frutos!
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A TV Brasil esteve na escola e fará uma matéria exclusiva sobre a 
Hora do Conto
 e a 
Gibiteca da Zaca.

As experiências alcançadas através do projeto poderão ser compartilhadas com 
todas as escolas do Brasil!

[FOTO]

Equipe da TV Brasil fazendo a reportagem na E.M. Zacarias de Góis.

O Rioeduca parabeniza toda a equipe da E.M. Conselheiro Zacarias de Góis!

Faço um agradecimento especial à professora Elizabete Oliveira, diretora da 
escola, pela colaboração para esta matéria.

Quer saber mais sobre projetos das Salas de Leitura da 8
 CRE?

Acesse o
 Blog SALA DE LEITURA 
8
 CRE

Professora Neilda Silva - Rioeduca 8
 CRE

neildasilva@rioeduca.net

Twitter: 
@Prof_Neilda

[FOTO]
tweet
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8ªcre
(193)

sala de leitura
(1)

<COMENTÁRIOS>

Muito bom ver uma escola comprometida com a formação de leitores. Isso é ainda 
melhor quando a leitura é prazerosa e envolvente! Parabéns pela matéria, 
Rioeduca!
Postado por 
Graça
 em 19/06/2013 11:51

Essa escola é muito especial! Parabéns!! Linda matéria!
Postado por 
Nilza
 em 20/06/2013 08:29

Escola Viva!!! Parabéns a todos que fazem a diferença na vida desses meninos e 
meninas!!! Ééééé da oitava!!!
Postado por 
Jô Cruz
 em 22/06/2013 20:24

Parabéns a E.M. Conselheiro Zacarias de Góis e toda sua equipe pedgogica. 
excelente matéria Neilda.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 05/08/2013 22:50
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 03/07/2013
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<TÍTULO>
Mãe Terra: Nossa Casa, Nossa Vida!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.

[FOTO]

Mural com o tema do Plano Global 2013.

A escola Aracy Muniz Freire fica no bairro de Magalhães Bastos e tem 49 anos de 
fundação. 

Sua

equipe pedagógica costuma trabalhar com um tema geral a cada ano.

Neste ano, professores, funcionários, alunos e responsáveis estão tecendo uma 
rede de conhecimentos referentes à preservação da vida e, consequentemente, do 
ambiente.

O tema é
Mãe Terra: Nossa Casa, Nossa Vida!

[FOTO]

Alunos fazendo a apresentação 
teatral de 
Chuva no Brejo
. Ao lado, outros alunos fazem a leitura da Declaração Universal da Água. 
Abaixo, alunos brincam com a terra no pátio da escola e, do lado, uma mostra de 
sementes de feijão plantadas em diferentes tipos de solo.

Para incentivar o estudo de Ciências, o projeto propõe o estímulo ao 
desenvolvimento da percepção da realidade ambiental atual.

Pesquisas e levantamento de dados são feitos para oportunizar uma análise 
conjunta de como está o nosso meio ambiente, como podemos colaborar para sua 
preservação e quais são as consequências das ações do homem sobre ele. 

Todas estas propostas acontecem através de atividades diárias que proporcionam a
construção do conhecimento de forma coletiva e participativa. 

Noções de ética, reconhecimento da própria ideia de vida e cidadania são 
aspectos trabalhados a partir do projeto.

[FOTO]

Alunos do 1
 ano posam frente ao mural 
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Reutilizar a Água, Nosso Maior Tesouro
. Ao lado, alunos do Grêmio Estudantil demonstrando representatividade. Mural de
boas-vindas da escola e, ao lado, a 
apresentação teatral do 2
 ano sobre 
Poluição das Águas
.

[FOTO]

Conscientes de que não devemos trabalhar a Educação Ambiental somente em datas 
comemorativas, a Escola Municipal Aracy Muiniz Freire está integrando o estudo 
de Ciências as outras áreas do conhecimento.

O projeto já conquistou

funcionários e responsáveis, que aprovam as atividades e os temas abordados e 
estão sempre dispostos a sugerir ou ajudar no que for preciso para o sucesso das
ações.

As atividades que merecem destaque são as experiências de Ciências. Os alunos 
gostaram de realizar, compreenderam e os resultados foram positivos
. 

Lilian Gomes, Professora do 5
 Ano na E.M. Aracy Muniz Freire.

O Rioeduca parabeniza toda a comunidade da E.M. Aracy Muniz Freire!

Se quiser saber mais sobre a escola, clique abaixo e visite o Blog:

http://emafreire.blogspot.com

Professora Neilda Silva - Rioeduca 8
 CRE

neildasilva@rioeduca.net

Twitter: @Prof_Neilda

[FOTO]
tweet
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8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

O importante é envolver toda a escola nos processos que nela acontecem! O 
Rioeduca compartilha antes de tudo: Aprendizado! Parabéns, 8ª CRE!
Postado por 
Nilza
 em 03/07/2013 08:00

Gosto muito quando o Rioeduca indica o Blog da escola e podemos continuar vendo 
os projetos. Nossas escolas merecem!
Postado por 
Paula Souza
 em 16/07/2013 13:07

A Escola Municipal Aracy Muniz Freire e toda sua equipe está de parabéns pelos 
projetos realizados!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 05/08/2013 22:47
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 20/06/2013
<TÍTULO>
Como Nasceram as Estrelas

<TAGS>
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Ainda no clima de leituras vivido nesta 
ltima semana com a realização do Salão do Livro, vamos conhecer a atividade 
realizada pela E. M. Atenas, da 9
 CRE, que prestou uma merecida homenagem à grande escritora Clarice Lispector, 
apresentando aos seus alunos as obras desse ícone da Literatura Brasileira.

E aí você pode me indagar: Como Nasceram as Estrelas? E a partir de suas 
indagações viajaremos num mundo de pura magia através de belas histórias e 
tentaremos assim responder as suas inquietações...

Todo mundo gosta de ouvir e contar histórias. É narrando, ouvindo, interagindo, 
contando e recontando que despertamos o hábito da leitura, o prazer de ler e 
aguçamos a imaginação. E é com esse intuito que promovemos bimestralmente em 
nossa Unidade Escolar a HORA DO CONTO. E desta vez tivemos a brilhante 
participação de professores e alunos do 4
 ano como atores e promotores deste grande espetáculo de leitura e prazer.

[FOTO]

Apresentamos um pouco da história da autora Clarice Lispector com sua 
biografia
: 

Clarice nasceu em 1920, em uma pequena cidade da Ucr
nia. Veio para o Brasil quando ainda era um bebê, com seus pais e suas irmãs. 
Viveu muitos anos em Recife. Desde pequena gostava de escrever e inventar 
histórias. Quando começou a trabalhar como jornalista, publicou seus primeiros 
contos. Então nunca mais parou de escrever. Fazia livros para crianças e 
adultos. Casou-se no Rio de Janeiro e teve dois filhos, viveu alguns anos em 
outros países. Ao todo, Clarice Lispector escreveu vinte e seis livros. Eles 
fizeram tanto sucesso, que muitos foram até traduzidos em outras línguas.

[FOTO]

A partir da biografia, seguimos para trechos de citações da autora, narrados 
pelos alunos das turmas: 1.401, professora Janaína, 1.402, professora Michele, 
1.403, professora Juliana e 1.404, professora Cristiane.

Só o que está morto não muda! Repito por pura alegria de viver: A salvação é 
pelo risco, sem o qual a vida não vale a pena!

...Que minha solidão me sirva de companhia. Que eu tenha a coragem de me 
enfrentar. Que eu saiba ficar com o nada e mesmo assim me sentir como se 
estivesse plena de tudo.

[FOTO]
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Vocação é diferente de talento. Pode-se ter vocação e não ter talento, isto é, 
pode-se ser chamado e não saber como ir.

Que ninguém se engane, só se consegue a simplicidade através de muito trabalho.

Renda-se, como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece como eu mergulhei. 
Não se preocupe em entender, viver ultrapassa qualquer entendimento.

[FOTO]

Sou como você me vê. Posso ser leve como uma brisa ou forte como uma ventania, 
depende de quando e como você me vê.

Ela acreditava em anjo e, porque acreditava, eles existiam.

Não tenho tempo para mais nada, ser feliz me consome muito.

Posteriormente, os talentos natos de nossa escola surgiram na apresentação das 
peças: 
A Perigosa Yara
, 
O Pássaro da Sorte
 e 
Como Nasceram as Estrelas
, histórias retiradas do livro 
Como Nasceram as Estrelas
, da referida autora.

[FOTO]

A plateia assistiu a tudo com muito entusiasmo, aguardando a próxima hora do 
conto. E respondendo à indagação inicial Como nasceram as estrelas? Te respondo 
com toda certeza: Nasceram a partir deste espetáculo e se encontram todas 
reluzindo na E.M. Atenas. 

Parabéns a todos que participaram desse evento!

Outros títulos da autora:

O mistério do coelho pensante

A vida íntima de Laura

Página 5314



RIOEDUCA 2
A mulher que matou os peixes

Quase de verdade

[FOTO]

Parabéns a todos os envolvidos nesta belíssima atividade! 

Mais uma vez agradecemos à equipe da E. M. Atenas por compartilhar conosco os 
trabalhos desenvolvidos na sua Unidade, renovando a cada dia essa parceria tão 
importante para o desenvolvimento do nosso trabalho de divulgação.

Esta e outras atividades da E. M. Atenas você encontra no 
Blog
 da escola.

[FOTO]

Prof
 Márcia Cristina Alves Representante da 9
 CRE

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet
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(227)

blogdeescola
(73)

leitura
(14)

cidadedeleitores
(7)

<COMENTÁRIOS>

Mais uma vez a E.M.Atenas, sua equipe e seus alunos proporcionaram um trabalho 
de excelência.
Postado por 
Juliana
 em 20/06/2013 22:51

Muito bacana e criativo o trabalho.
Parabéns a todos! Aguardo o próximo sucesso!
Postado por 
Maria
 em 21/06/2013 20:51
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 03/07/2013
<TÍTULO>
E.M.Engenheiro Roberto Magno de Carvalho trabalhando com a Copa das 
Confederações

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, blogdeescolas, peja.

Aproveitando o contexto vivido pelos alunos neste momento, a turma do PEJA da E.
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M. Engenheiro Roberto Magno de Carvalho trabalhou o tema: 
A Copa das Confederações Segundo as Diversidades e Desigualdades
.

A Copa das Confederações está acontecendo no Brasil entre 15 e 30 de junho e 
servirá como teste para a realização da Copa do Mundo de 2014.

Participam da competição oito equipes: Espanha, México, Japão, Itália, Taiti, 
Nigéria, Uruguai e Brasil. Entre elas, a campeã da 
ltima Copa do Mundo (2010), as seis seleções campeãs continentais, além do 
Brasil, país-sede.

De maneira interdisciplinar e contextualizada, as turmas do PEJA da 
Escola Municipal Engenheiro Roberto Magno de Carvalho
 fizeram trabalhos para a exposição, que compartilhou muitas informações com 
todos da comunidade escolar.

Em 
Matemática
, utilizaram gráficos e analisaram dados para responder o questionamento: 
Vale a pena ser sede da Copa?
, a partir do qual concluíram que ganharemos infraestrutura.

Descobriram também, analisando e calculando o valor de revenda dos jogadores, 
que o Neymar vale sozinho 66% do time do Japão e puderam fazer suas 
considerações sobre o valor atribuído a um jogador de futebol como ele.

[FOTO]

Em 
Geografia 
e 
História
, estudaram e sintetizaram em forma de grandes livros infográficos as bandeiras,
os hábitos, os costumes, a história, a política e os atrativos turísticos dos 
países participantes.

[FOTO]

O mosaico, uma técnica de arte antiquíssima que consiste em preencher uma 
superfície com pedaços de diversos materiais, foi utilizado para a elaboração 
das bandeiras e da mascote da Copa.

Em 
Ciências
, o assunto abordado foi o 
dopping 
entre os atletas.

E em 
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Português

, muitas produções foram elaboradas, trabalhando diversos gêneros textuais, 
inclusive os quadrinhos.

[FOTO]

Equipe pedagógica, da esquerda para direita:
Professora Barbara (Matemática), Professor José Luiz (Artes),Professora Vera 
(Português), Professor José Miguel (Geografia e História), Professora Denise 
(Francês) e Professora Wilma (Ciências)
.

Parabéns, alunos e equipe da Escola Municipal Engenheiro Roberto Magno de 
Carvalho por contextualizarem a realidade no desenvolvimento do processo de 
aprendizagem!!

Blog da Escola:
http://engrobertomagno.blogspot.com.br/

Escolas e professores, não deixem de compartilhar atividades ou projetos no 
nosso Portal Rioeduca. Procure o representante de sua CRE!!

Clique 
aqui
 para conhecer seu representante
.

Prof
 Elidia Correia

Representante 3
CRE no Rioeduca

elidiacorreia@rioeduca.net

Twitter:
 @ElidiaCorreia

Facebook: 
Elidia Correia

e 

Grupo Rioeduca/3
 CRE

[FOTO]
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tweet

3ªcre
(223)

blogdeescolas
(54)

peja
(21)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 27/06/2013
<TÍTULO>
Shakespeare Para Adolescentes

<TAGS>
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A
E. M. Presidente Antônio Carlos

, no bairro de Cosmos, 9
 CRE, atende alunos do 7
 ao 9
 ano. Ela apresenta todas as problemáticas e desafios de qualquer escola da 
rede, mas o professor Mario Mangabeira resolveu tentar virar a página da 
falta de estímulo para a leitura
 com a proposta de leitura protocolada do reconto infantil Hamlet.

Primeiramente, a leitura do mundo

     Do pequeno mundo em que me envolvia...

     Depois a leitura da 
palavramundo 
 não é

 leitura da palavra mundo, mas é a leitura da 
palavramundo,

     Uma palavra só.

     (Paulo Freire)

Esse pensamento de Freire nos leva a refletir que aprender a ler e a escrever é,
antes de mais nada, aprender a ler o mundo, compreendendo seu contexto, a partir
da relação dialógica entre a leitura de mundo e a leitura da palavra. É da 
leitura da 
palavramundo
 que o homem extrai sentido para seu agir.

Dessa forma, iniciei o ano pensando em como colaborar para que meus alunos se 
apropriassem dessa 
palavramundo
, afinal, quais ações tomar para que a leitura realmente fizesse a diferença em 
suas vidas? Percebi que o interesse à visitação na sala de leitura era muito 
baixo. 
s vezes, muitos realizavam empréstimos de livros e não o liam, de fato. Surgiu, 
daí, a seguinte ideia: fomentar a leitura, dar bagagem para a realização da 
prova de produção textual bimestral da rede e contribuir para a ampliação do 
repertório cultural dos discentes: Projeto Shakesperare Para Adolescentes.
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[FOTO]

Como iniciar a leitura de um clássico a fim de que os alunos compreendam e se 
interessem pelo lido? O investimento inicial foi com atividades de pré-leitura: 
utilizamos diferentes gêneros textuais que apresentavam o contexto de produção 
do livro e a biografia do autor. Na foto abaixo, estamos analisando uma 
biografia adaptada de Shakespeare, a contracapa do livro e o samba-enredo da 
Escola Mirim da Rede Corações Unidos do CIEP em 2013. 

[FOTO]

[FOTO]

Alunos ouvindo o samba: 
Na dialética do Amor, um traço de Shakespeare na Sapucaí
.

O sucesso do projeto começou a partir das atividades de pré-leitura. Os alunos 
se motivaram ao ler e cantar o samba, o qual detalha em uma linguagem simples e 
divertida a vida e o estilo literário de Shakespeare. Dessa forma, o autor se 
tornou 
conhecido
 por todos. A contracapa deixou todos curiosos. Esse gênero textual, de fato, 
cumpriu seu papel: incentivar leitores para a leitura do livro. A biografia lida
aprofundou o conhecimento sobre os diferentes estilos teatrais da época e o 
contexto histórico das produções do autor.

Há algo estranho no reino da Dinamarca.

     A repentina morte do Rei Hamlet desperta

     em seu filho, o príncipe Hamlet,

     tristeza e desconfiança.

     O inesperado casamento da rainha vi
va

     com o próprio cunhado dá início a uma

     história de vingança, em que a busca 
pela verdade se
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     revelará cheia de sofrimentos.

[FOTO]

Antes de iniciarmos a leitura do livro, em forma de 
Contação de Histórias
, utilizamos a 
Educopédia
 como suporte para as 
ltimas atividades de pré-leitura. O Livro 
Hamlet
 não é tema das aulas de 
Grandes Obras
, porém o professor, com base na metodologia Educopédia, elaborou uma aula sobre
o livro especialmente para esse trabalho. Nessa aula, os alunos puderam ver, com
os recursos da internet, aspectos sobre a vida de Shakespeare, o contexto 
histórico, a Inglaterra, o período Vitoriano e 
O Teatro de Shakepeare
 em quadrinhos.

[FOTO]

[FOTO]

Como a história do livro foi contada de forma protocolada (capítulos por dia), 
incitando hipóteses, conhecimentos prévios, imaginação, atenção e motivação para
saber a continuidade da história, foi reservado um tempo de aula, dos quatro 
tempos semanais da disciplina de Língua Portuguesa, para a leitura da obra.

[FOTO]

Ao passo em que a leitura ia avançando, os alunos mais motivados para saber o 
fim da história ficavam. Dessa forma, houve a necessidade de um diálogo maior 
com todo esse trabalho de leitura fora da sala de aula. 

Como praticamente todos os alunos acessam diariamente a rede social Facebook, 
resolvi criar a página 
Prof. Mario Mangabeira
 para que as atividades do livro, e outras em sala, pudessem ser ampliadas 
dialogicamente, unindo essa ferramenta que os alunos dominam e se interessam 
bastante: tecnologia. Com isso, muitos começaram a participar ativamente da 
contação da história, trocando impressões por meio de postagens, sugerindo 
outros sites e outras leituras de Shakespeare. 

[FOTO]

[FOTO]

A interdisciplinaridade também se fez presente em nossas aulas. A história se 
passa na Dinamarca e envolve outros países do continente europeu. Dessa forma, 
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saber um pouco sobre suas características contribuíram para uma leitura mais 
proficiente.

Coincidentemente, uma adaptação da peça estava em cartaz na ocasião do projeto. 
Com isso, o professor assistiu à apresentação e trouxe os registros para os 
alunos, como fotos dos atores e o release da peça, o qual foi objeto de algumas 
aulas de leitura.

[FOTO]

[FOTO]

Ao final da leitura, produziram textos (resumo, carta, dissertação), envolvendo 
algumas propostas sobre a narrativa, e apresentaram um seminário sobre o autor e
outras curiosidades que não haviam sido estudadas até então. Pelo visto, todos 
saíram ganhando, em qualidade de leitura e conhecimento.

Parabéns, mais uma vez, professor Mario Mangabeira pela sua genialidade e por 
ser um grande colaborador e incentivador do nosso Portal que prima em 
compartilhar experiências bem sucedidas como a sua que muito vem acrescentar e 
enriquecer o nosso trabalho.

Prof
 Márcia Cristina Alves Representante da 9
 CRE

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 02/07/2013
<TÍTULO>
Jogos Estudantis na 11ª CRE

<TAGS>
Tags: 
11ª cre, jogos estudantis.

Os Jogos Estudantis 2013 já começaram e a 11
 CRE está realizando as competições no Jequiá Iate Clube n
 28 no Zumbi, bairro da Ilha do Governador. Crianças e adolescentes da Rede 
Municipal de Ensino, estão competindo sete modalidades esportivas: Basquete, 
Futsal, Handebol, Vôlei, Tênis de Mesa, Xadrez e Atletismo.
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Conforme informação da Secretaria de Educação: 
As competições, que re
nem 314 escolas e 15 mil estudantes, começaram no dia 10 de junho. Os atletas 
estão distribuídos em quatro categorias: pré-mirim (8/9 anos), mirim (11/12 
anos), infantil (12/13 anos) e infantil-juvenil (14/15 anos).

As modalidades de quadra (basquete, handebol, futsal e voleibol) vão ser 
disputadas em duas fases: a primeira terá jogos entre escolas da mesma 
Coordenadoria Regional de Educação, no total de 11 CREs. A segunda fase vai 
reunir os finalistas de cada CRE que disputarão entre si. As demais modalidades 
(atletismo, tênis de mesa e xadrez) serão realizadas em fase 
nica.

No dia 11 de junho foi a estreia da modalidade preferida dos alunos: o 
Futsal
! Abaixo, fotos de alguns times que estão participando.

[FOTO]

Equipe de Futsal - Categoria Mirim Masculino.

O esporte é fundamental para um desenvolvimento saudável, pois ajuda o aluno a 
conviver com vitórias e derrotas; a vencer através do esforço pessoal; a 
desenvolver a independência e a confiança em si mesmo, o sentido de 
responsabilidade, entre outras questões.

A prática de atividades esportivas é um excelente retrato de inteligência 
corporal, pois muitas crianças se movem com graça e expressão a partir de 
estímulos e demonstram coordenação fina apurada ou uma grande habilidade 
atlética

, e é isso que vemos nos jogos!

[FOTO]

Equipe de Futsal - Categoria Mirim Masculino.

Linguagem corporal é capaz de dizer verdades que
a fala esconde

(WEIL. 
O corpo fala. 
2004)

E os árbitros estão de olho na habilidade dos alunos, anotando os gols por 
partida, faltas e até os possíveis artilheiros do campeonato!
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[FOTO]

Da esquerda para a direita: Fábio Bernardo, Bruno Costa, Reynaldo Ribas e Mike 
Mury.

Já a coordenadora da 11
 CRE,
 Tania Bendas
, afirma que é: 
Importantíssima a participação dos alunos nos Jogos Estudantis. O esporte 
promove a integração, desenvolve habilidades
e atitudes, além de definir regras que ajudam na formação de hábitos nos jovens.
Não podemos esquecer também que a prática de esportes desenvolve a autoestima 
que é fundamental para o desempenho acadêmico da criança.

E finaliza, dizendo: 
Fico muito feliz pela participação das nossas Escolas e o estímulo a Prática 
esportiva. Estamos no caminho certo!

As três melhores escolas ganharão, além de troféus e medalhas, kits de materiais
esportivos. O encerramento da competição está previsto para o dia 30 de 
novembro.

Parabéns! Aos alunos e a toda equipe envolvida na realização deste grande 
evento. Propiciando o desenvolvimento saudável, o respeito e a socialização dos 
nossos alunos.

Laura Fantti Davilla Serpa

Email: lauradavilla@rioeduca.net

Representante Rioeduca da 11
 CRE

[FOTO]
tweet
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11ª cre
(25)

jogos estudantis
(1)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns!!!
Postado por 
Liliane Ravani
 em 02/07/2013 19:00

Parabéns a todos pela participação.Estamos com 25 Escolas inscritas nos 
Jogos.Adesáo total.Sucesso.
Postado por 
Tania
 em 02/07/2013 20:11

Parabéns! Aos alunos e a toda equipe envolvida na realização deste grande 
evento. Propiciando o desenvolvimento saudável, o respeito e a socialização dos 
nossos alunos.
Postado por 
Laura - Representante Rioeduca
 em 02/07/2013 20:36
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 04/07/2013
<TÍTULO>
Praia Bonita é Praia Limpa!
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<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescola.

A E. M. Dr. Nelcy Noronha está montando, para o início de julho, a sua 
Mostra Cultural
 cujo tema é a água, aproveitando o 
Ano Internacional de Cooperação pela Água
 estabelecido pela ONU para 2013. E como o projeto é para todo o 2
 semestre, alguns professores estão trabalhando conte
dos relacionados ao tema.

E quem nos fala sobre o projeto é a professora Carla de ciências, que contou com
a colaboração de outros professores para colocar em prática uma aula diferente e
muito proveitosa. 

Vamos conhecer mais um Aulão da Nelcy!

[FOTO]

Professor Roberto Guanabara, professora Carla M
 de Oliveira e professor Josemar Lima.

Aproveitei a Semana do Meio Ambiente para levar meus alunos a refletirem sobre a
poluição das praias onde, diante de tanta beleza, a Educação Ambiental é 
essencial para a sua preservação. Observamos que os visitantes deixam seu lixo 
nas praias, lixo este que pode acabar parando nas águas e prejudicando todo o 
ecossistema marinho e terrestre.

Assim, planejei uma aula diferente das tradicionais. A ideia era preparar uma 
aula fora do ambiente escolar, uma atividade extraclasse. Queria proporcionar 
aos meus alunos a possibilidade de vivenciarem, na prática, os conceitos e temas
apresentados em sala, além de terem a oportunidade de lazer e integração entre 
colegas e professores. As atividades foram planejadas a fim de ajudar os alunos 
a ampliarem seus conhecimentos e habilidades, uma atividade suplementar à aula.

Sempre acreditei que o ensino de Ciências (e de qualquer disciplina) pode ser 
ministrado de maneira l
dica, informal, tecnológica e 
fora dos muros da escola
 onde entendo que as atividades extraclasses se apresentam como quebra de 
paradigma do ensino tradicional. Se dentro da sala os alunos vivem interessados 
no que acontece do lado de fora, por que não sair com eles e aproveitar esse 
interesse para a aprendizagem?

[FOTO]

Montei uma aula em PowerPoint com o tema 
Praia Bonita É Praia Limpa!
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, na qual estavam inseridas muitas imagens, textos e vídeos. Inicialmente, 
perguntei o que eles faziam com o lixo produzido ao se divertirem nas praias. E 
concluí, após insistência, que muitos deixavam por conta dos pais e estes 
deixavam o lixo em uma sacola na areia. O interessante foi mostrar a eles que, 
quando a maré sobe, o lixo acaba caindo no mar. Foi o momento de levar aos 
alunos o conte
do relacionado ao Meio Ambiente como o tempo de decomposição dos materiais e 
como o lixo afeta todo o ambiente aquático e terrestre. Os alunos ficaram 
perplexos ao assistirem ao vídeo de um golfinho que pede ajuda a um mergulhador 
porque existia uma linha de pesca aderida em suas nadadeiras.

[VÍDEO]

Assistiram também a este vídeo. 

[VÍDEO]

Dei outros exemplos de que muitas tartarugas morrem porque confundem sacos 
plásticos com seu alimento preferido: as águas-vivas. Os albatrozes, aves que se
alimentam do ambiente aquático, também foram citados, uma vez que aparecem 
mortos devido à grande quantidade de tampinhas de garrafas encontradas em seu 
abdome.

Na aula, os alunos fizeram diversas atividades avaliativas, leitura de textos, 
compararam imagens, debateram sobre o que fazer com o lixo e confeccionaram 
prospectos para distribuir aos banhistas na praia.

O Aulão aconteceu no dia 7 de junho na praia da Barra da Tijuca e tivemos muita 
sorte pois o dia estava bastante ensolarado. Contei com a colaboração dos 
Professores
 Josemar Lima
 (Geografia) e 
Roberto Guanabara
 (Educação Física) para ajudar nas tarefas e controle dos alunos.

[FOTO]

[FOTO]

Orientamos os alunos sobre a utilização do filtro solar e boné, pois, apesar de 
estarmos no inverno, devemos nos prevenir contra o c
ncer de pele. Começamos com uma aula de alongamento sob a coordenação do 
Professor Roberto para darmos início às atividades. Logo após, o grupo foi 
dividido e começamos a recolher o lixo das areias. Em apenas meia hora, 
recolhemos três sacos cheios de lixo. Havia lixeiras, mas elas estavam vazias. 
Os alunos questionaram: 
professora, estamos no inverno, a areia parece limpa, mas olha quanto lixo!
.
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Fiquei feliz, pois o que debatemos em sala de aula começava a fluir na prática! 
Demos uma pausa para matar a sede e a fome. Liberamos apenas o banho nos pés... 
Mas imprevistos acontecem e sob nossos olhares, muitos, de modo 
sem querer
, ficaram completamente molhados... Afinal, estávamos em uma bela sala de 
aula...

[FOTO]

[FOTO]

Continuamos nossas atividades comparando o lixo dos grupos, o percentual de lixo
encontrado e classificando o lixo pelo tempo de decomposição no meio ambiente. 
Constatamos que existiam muitos resíduos de material plástico, guimba de 
cigarros, isopor. Havia poucas latinhas e isso foi questionado aos alunos. A 
resposta veio imediata: A RECICLAGEM.

[FOTO]

Era o momento de entregarmos os prospectos confeccionados em sala de aula aos 
banhistas... Recebemos muitos elogios pela iniciativa ambiental e também pela 
educação dos alunos.

[FOTO]

Na escola, montamos um mural com direito à exposição dos resíduos encontrados na
praia. Os alunos entregaram os prospectos a alunos, professores e funcionários.

[FOTO]

Creio que concluí as metas do Aulão: dar continuidade à formação de um cidadão 
crítico e consciente, desenvolvendo no aluno a percepção do seu papel como 
agente no processo de preservação e conservação das praias brasileiras através 
de uma aula com lazer, integração e aprendizagem.

Veja na íntegra todas as imagens do 
Aulão
 no vídeo abaixo produzido pela professora Carla:
[VÍDEO]

Professora Carla e equipe da E. M. Nelcy Noronha, é sempre emocionante 
compartilhar, neste espaço, suas experiências tão inovadoras e poder levar a 
todos sua excepcional habilidade de transformar suas aulas em momentos marcantes
aos seus alunos. PARABÉNS!

Prof
 Márcia Cristina Alves Representante da 9
 CRE
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     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet

9ªcre
(227)

blogdeescola
(73)

<COMENTÁRIOS>

Obrigada prof Márcia pelo espaço em poder compartilhar com todos uma aula 
prazerosa em que pude ver a integração de alunos, professores e natureza como um
todo. Ver o aprendizado fluir fora da escola e a alegria dos alunos em ter uma 
aula diferente deixa qualquer profissional da educação muito feliz!
Postado por 
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Carla Maria
 em 05/07/2013 16:14
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 20/06/2013
<TÍTULO>
Uma Questão de Identidade

<TAGS>
Tags: 
4ªcre.

A escola deve trabalhar a identidade de cada um, para que todos os alunos se 
autoconheçam e conheçam também a história de vida de seus colegas. Essa ação 
leva o aluno a ter segurança na aceitação de suas características e estar 
disponivel para dar-se a conhecer àquelas que sejam experiências particulares 
suas ou do grupo.

(...) a diferença, em si, deriva da sociedade antes que uma diferença seja 
importante ela deve ser coletivamente conceptualizada pela sociedade como um 
todo.
 (GOFFMAN, 1988 p. 134).

A identidade é um conceito do qual faz parte a ideia de distinção, de uma marca 
de diferença entre as pessoas, a começar pelo nome, seguido de todas as 
características físicas, de modos de agir e de pensar e da história pessoal. Sua
construção é gradativa e se dá por meio de interações sociais estabelecidas pela
criança, nas quais ela, alternadamente, imita e se funde com o outro para 
diferenciar-se dele e, em seguida, muitas vezes utilizando-se da oposição.

O trabalho da construção da identidade dos alunos proporciona construir junto à 
comunidade escolar um ambiente de respeito, pela aceitação; de interesse, pelo 
apoio à sua expressão; de valorização, pela incorporação das contribuições que 
venha a trazer.

Assim, um ambiente farto em interações, que acolhe as particularidades de cada 
indivíduo, promove o reconhecimento das diversidades, aceitando-as e 
respeitando-as, ao mesmo tempo que contribui para a construção da unidade 
coletiva, favorece a estruturação da identidade, bem como de uma 
autoimagem
 positiva.

Desse modo, a construção de uma 
autoimagem
 positiva requer que, na escola, as crianças tenham experiências em situações 
que Ihes permitam ganhar confiança em suas capacidades e que sejam vistas como 
crianças com possibilidades.
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[FOTO]

Alunos da Classe Espacial na Escola Municipal Armando Salles de Oliveira.

Identificar os próprios gostos e preferências, conhecer habilidades e limites, 
reconhecer-se como um indivíduo 
nico, no meio de tantos outros igualmente 
nicos.

Esse processo de autoconhecimento, que tem início quando nascemos e só termina 
no final da vida, é influenciado pela cultura, pelas pessoas com as quais 
convivemos e pelo ambiente...

[FOTO]

Produção dos alunos.

A escola, assim, tem papel fundamental na construção da identidade e da 
autonomia dos seus alunos, indivíduos estes que estarão mais disponíveis à 
aprendizagem ao se identificar com o modelo de ser humano que lhe é apresentado.

[FOTO]

Produção dos alunos.

Se a identidade tem a função de distinguir, marcar as diferenças, sejam elas 
físicas, emocionais e comportamentais dos indivíduos; de nada adianta 
prepararmos planejamentos especiais para trabalhar a identidade, se não é 
respeitado o ritmo de cada criança.

Texto retirado do
http://armandodesalles.blogspot.com.br/

Parabéns à professora
Flávia Luciana

e a sua turma por promoverem a construção da identidade e da autonomia desse 
grupo de forma progressiva, valorizando o conhecimento que as crianças vão 
adquirindo de si mesmas. 

Ana Accioly é Professora da Rede Municipal e

Representante Rioeduca da 4
 Coordenadoria Regional de Educação

E-mail: anaaccioly@rioeduca.net

Twitter: @Ana_Accioly

[FOTO]
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4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pela grandeza da sua sensibilidade profissional Prof Ana Flávia!Belo 
trabalho
Postado por 
MARCIA CORDEIRO
 em 20/06/2013 08:50

Essa tem sido a busca da E.M. Armando de Salles Oliveiras nestes tempos. Tornar 
viva sua identidade, suas propostas, tornando viva a educação. Tenho aprendido 
muito e crescido bastante nesta escola. Grandes talentos estão ali!
Postado por 
Fabricio Macedo
 em 22/06/2013 11:29
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 01/07/2013
<TÍTULO>
Aqui se Cresce Brincando!
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<TAGS>
Tags: 
6ªcre, educaçãoinfantil.

O
brincar é uma atividade l
dica que tem valor educacional. A sua utilização no ambiente escolar traz muitas
vantagens para o processo de ensino e aprendizagem. Confirmando isso, trazemos 
uma experiência realizada
pelo EDI
- Espaço de Desenvolvimento Infantil -
Deputado Pedro Fernandes no Dia Internacional do Brincar.

Que criança não gosta de brincar? É difícil conhecer alguma que não faça 
estripulias! Muitas vezes, o que é chamado de bagunça por nós, adultos, 
representa para as crianças um momento l
dico de formação cognitiva e não cognitiva. Em outras palavras, toda criança 
aprende e cresce a partir de suas brincadeiras!

No intuito de fazer com que todos reflitam sobre a import
ncia disso, a equipe do 
EDI
Deputado Pedro Fernandes

 preparou oficinas de pintura, confecção de brinquedos com material reciclável, 
pintura no rosto e organizaram brincadeiras em grupo, em que os pais, alunos e 
professores puderam compartilhar deste momento 
nico de aprendizagem e desenvolvimento de habilidades.

As oficinas aconteceram durante a manhã e a tarde do dia 28 de maio de 2013, 
Dia Internacional do Brincar

. Este dia foi uma oportunidade para a comunidade escolar honrar o brincar e a 
criança que existe dentro de cada um.

Através da oficina de brinquedos com sucata, as crianças e seus responsáveis 
puderam exercitar sua criatividade e desenvolver a interação social em um espaço
l
dico e significativo, usando
 materiais atraentes e educativos. Ao mesmo tempo em que brincavam, aprendiam a 
import
ncia da reciclagem para o nosso planeta. Pais e alunos estimularam a imaginação,
despertaram sua sensibilidade e, acima de tudo, se divertiram muito.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

A pintura facial foi um momento mágico! Muito mais do que divertir as crianças, 
ela os levou para um outro mundo. Nele, cada um pode se transformar em herói, 
heroína, fazer o desenho de seu bichinho favorito e até homenagear seu time do 
coração. Usando cores vibrantes, os professores atraíram a atenção das crianças 
e dos adultos também!

No turno da tarde, as turmas das professoras Luciana, Susana (EI 23), Conceição 
e
 Jéssica (EI 22) se reuniram para fazer uma brincadeira diferente e animada. 
Aproveitando que este ano comemoramos o centenário de Vinicius de Moraes, foi 
exibida, em vídeo, a poesia 
O Gato
 para os alunos.

A obra de Vinicius de Moraes foi de grande import
ncia
 para o desenvolvimento da linguagem oral e escrita das crianças, utilizada como
intervenção pedagógica, seguida de orientações didáticas e objetivos a serem 
alcançados. O professor pôde, através do l
dico, estimular a comunicação oral por meio do poema, habilitando a criança a 
expressar desejos, necessidades, vontades, atitudes e principalmente sentimentos
utilizando-se de gestos (mímicas).

[VÍDEO]

Depois de ouvirem a m
sica e assistirem ao vídeo, as crianças
pintaram máscaras de gato na cor laranja. Todas foram para o pátio externo, onde
brincaram de imitar o gato e de várias outras brincadeiras dirigidas, que 
trabalharam as noções de coordenação motora, lateralidade e equilíbrio. Elas 
adoraram! Foi uma festa!

[FOTO]

[FOTO]

O brincar que vimos aqui não significou apenas uma recreação. Caracterizou-se 
como uma forma de comunicação das crianças consigo mesmas e com o mundo. Através
das atividades realizadas no Dia do Brincar, que se estenderam por vários 
momentos, os alunos do EDI Deputado Pedro Fernandes puderam ter a oportunidade 
de desenvolver capacidades importantes para o seu desenvolvimento, como atenção,
memória, imitação e
imaginação. Além disso, propiciou a construção de áreas da personalidade humana:
afetividade e sociabilidade.

Por isso, o Portal Rioeduca dá os parabéns a toda equipe do EDI Deputado Pedro 
Fernandes por introduzir a brincadeira no cotidiano escolar. Como vimos, ela 
exerce grande influência frente aos alunos, pois quando estes
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estão envolvidos emocionalmente na ação, torna-se
 mais fácil e din
mico o processo de ensino e aprendizagem.

Precisamos de profissionais como 
VOCÊS
, que desenvolvem o indivíduo como um todo. É um prazer divulgar o trabalho de 
excelência realizado por este espaço de desenvolvimento infantil no Portal 
Rioeduca.

O que vocês acharam do trabalho realizado pelo EDI Deputado Pedro Fernandes? 
Maravilhoso, não é? Aproveite para deixar a sua opinião!
 Só vai levar alguns minutinhos! Até a próxima semana!

Professora Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca na 6
 Cre

Twitter: @Paty_PFF

Facebook: Patrícia Fernandes

E-mail: 
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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6ªcre
(247)

educaçãoinfantil
(100)

<COMENTÁRIOS>

Este dia foi especial. As crianças participaram de várias atividades através de 
um rodízio.A presença dos familiares foi um momento especial e tornou a 
atividade lúdica também muito emocionante. Parabéns as professoras que são 
comprometidas e contribuem muito para uma educação de excelência. Amo vocês. 
Postado por 
JuniaRaquel
 em 01/07/2013 08:24

Maravilhoso trabalho!  Parabéns à direção e equipe. Ilda
Postado por 
IldaMaria Diogo Pessanha Soares
 em 01/07/2013 13:12

Amei o trabalho!!!
Postado por 
Christiane Penha
 em 01/07/2013 13:17

Parabéns aos profissionais do EDI Deputado Pedro Fernandes pelo lindo trabalho, 
através de brincadeiras com os alunos, pois estes momentos auxiliam muito no 
desenvolvimento deles!!
Postado por 
Alessandra Cardoso
 em 02/07/2013 10:13

Muito bom o trabalho realizado pela escola.
Parabés a toda equipe.
Postado por 
Selma de F. G. Gusmao
 em 03/07/2013 09:52

Parabéns à Equipe pelo trabalho.Utilizar o brincar para proporcionar às crianças
novas possibilidades de aprendizagem é de suma importância e traz ótimos 
resultados! 
Postado por 
Priscila Frisone
 em 05/07/2013 15:07
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Segunda-feira, 24/06/2013
<TÍTULO>
Em Foco: Crianças e Adultos em Ação, no Universo do Brincar

<TAGS>
Tags: 
educaçãoinfantil.

 A Gerência de Educação Infantil agradece às instituições de Educação Infantil 
que nos enviaram seus preciosos registros referentes ao Dia do Brincar, ocorrido
em 28 de maio.

[FOTO]

Lembramos que no próximo dia 25 de junho,

voltaremos a comemorar o Dia do Brincar.

 Assim, convidamos a todas as unidades a proporem experiências brincantes em 
seus universos, valorizando o fortalecimento dos vínculos familiares e do afeto 
nas relações.

Revivam a seguir alguns momentos dessa ciranda de alegria!

[FOTO]
tweet
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educaçãoinfantil
(100)

<COMENTÁRIOS>

As crianças não brincam de brincar. Brincam de verdade.
 Mario Quintana

A Creche Municipal Dina Sfat sente-se honrada por ter o seu trabalho reconhecido
pela GEI.

Cecília Bahia, Michelle Mendes e Erica Moura
Postado por 
Creche Municipal Dina Sfat
 em 24/06/2013 11:14

Estamos muito contentes por fazermos parte desta história!!!
Postado por 
Cecília Bahia
 em 24/06/2013 11:36

O brincar é uma maneira divertida de aprender e ensinar. As aulas deveriam ser 
brincadas.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 18/08/2013 12:04
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 09/07/2013
<TÍTULO>
A Natureza Agradece

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos.

O CIEP João Batista dos Santos, localizado na Cidade de Deus, tem como título do
seu Projeto Político Pedagógico: 
CIEP, Mostra tua Cara: Humanizando, Formando e Educando em Tempo Integral. 
E o tema do primeiro semestre é: 
Todos na Construção de um Mundo Possível.
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Considerando a importância da prática da sustentabilidade, o projeto 
A Natureza Agradece
, do CIEP João Batista dos Santos, tem como objetivo principal valorizar e 
cuidar do meio ambiente, buscando o encontro com a natureza.

[FOTO]

Mural tema do projeto.

Até o momento, a unidade escolar utilizou diferentes temáticas para alcançar o 
objetivo de motivar o aluno para a mudança, a melhora de vida e do espaço 
social.

[FOTO]

Turma 7602 reutilizando materiais para a produção do mural sobre a natureza.

Nos meses de junho e julho, Os alunos estão recebendo orientação sobre economia 
de água, como evitar desperdício, cuidados com a natureza e reciclagem de forma 
interdisciplinar através de vídeos, histórias, notícias, música e diferentes 
materiais. Um dos vídeos utilizados para a conscientização foi o 
[VÍDEO]
É preciso reciclar!
 da Turma da Mônica.

[FOTO]

Mural mostrando a diferença entre mar poluído e mar limpo, da turma 1302.

[FOTO]

Homenagem ao Dia do Meio Ambiente da turma 7601.

Durante o projeto, foi levantada a questão sobre a ameaça que vive nosso 
planeta, em que os maiores inimigos somos nós mesmos, e como poderíamos 
contribuir para mudar essa situação. Os alunos debateram a respeito da 
importância de preservar o meio ambiente para um futuro melhor.

Dentre os objetivos específicos do projeto: estabelecer as diferenças entre 
separar, reciclar e reutilizar materiais diversos.

[FOTO]

Mural confeccionado pela turma 7602.

[FOTO]

Mural de Artes.
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As famílias também estão envolvidas no projeto recebendo orientações sobre 
alimentação, desperdicio de luz e água e reciclagem do lixo.

[FOTO]

Alunos confeccionando bandeirinhas e enfeites com jornal para o Arraiá da 
Sustentabilidade.

Os alunos ficaram muito envolvidos com a construção do mural utilizando material
reciclado. Foi divertido e conseguimos atingir a consciência de que se fizermos 
nossa parte, mesmo que mínima, estaremos contribuindo para um planeta melhor.

A culminância do projeto será no dia 12 de julho com o” Arraiá da 
Sustentabilidade”, quando serão apresentados os trabalhos desenvolvidos durante 
o projeto, incluindo a decoração da escola, os convites que foram confeccionados
nesta proposta de reciclagem.

Para conhecer mais sobre os projetos desenvolvidos pela escola:
http://ciepjbs.blogspot.com.br/

Contato:

[FOTO]
tweet

Postado por 
Roberta Vitagliano - Representante Rioeduca - 7ªCRE
Comentar
 (0)
Indicar para amigo(a)

       Comentário enviado com 
 sucesso, aguardando moderação.

Comentário

X Fechar

Nome:

Email:
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Home Page:

Comentário:

         Sua 
 indicação foi enviada com sucesso!

Indicação

X Fechar

Nome

projetos
(334)

7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 12/08/2013
<TÍTULO>
O Cerrado Brasileiro

<TAGS>
Tags: 
professores, ciências.

Vamos conhecer um dos Biomas Brasileiros mais importantes ?
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O Cerrado típico é constituído por árvores relativamente baixas (até vinte 
metros), esparsas, disseminadas em meio a arbustos e uma vegetação baixa 
constituída, em geral, por gramas. Assim, o Cerrado contém basicamente dois 
estratos: um superior, formado por árvores e arbustos dotados de raízes 
profundas que lhes permitem atingir o lençol freático, situado entre 15 a 20 
metros de profundidade; e um inferior, composto por um tapete de aspecto 
rasteiro, com raízes pouco profundas, no qual a intensidade luminosa que as 
atinge é alta, em relação ao espaçamento. Na época seca, este tapete rasteiro 
parece palha, favorecendo a propagação de incêndios.

A típica vegetação que ocorre no Cerrado possui seus troncos tortuosos, de baixo
porte, ramos retorcidos, cascas espessas e folhas grossas. Os estudos efetuados 
consideram que a vegetação nativa do Cerrado não apresenta essa característica 
pela falta de água 
 pois, ali se encontra uma grande e densa rede hídrica.

Muitos estudiosos consideram que, no Cerrado, o desenvolvimento do sistema de 
raízes dentro do solo seja tão ou mais complexo do que aquele que se observa 
sobre o solo.

A história do cerrado

Cientistas investigam origem e evolução do bioma e apontam a import
ncia dos incêndios naturais para a formação desse tipo de savana. A descoberta 
ajuda a entender por que esse ecossistema é tão rico em biodiversidade.

Por: Raquel Oliveira

     Retirado do site e adaptado
- 
http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/2009/11/a-historia-do-cerrado

O fogo teve papel importante na formação da flora do cerrado brasileiro. Essa é 
a conclusão de um estudo publicado esta semana na PNAS por uma equipe 
internacional de pesquisadores, que conta com a participação de brasileiros da 
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa). A pesquisa indica que os incêndios naturais são
um dos motivos que fizeram do cerrado a savana tropical com maior biodiversidade
do mundo.

A origem do cerrado coincidiu com a maior vulnerabilidade da região a incêndios 
naturais.

A hipótese levantada pelos autores do trabalho é que a origem desse bioma 
coincidiu com o avanço de gramíneas (plantas pequenas como a grama) sobre a 
região, causado por mudanças climáticas ocorridas dez milhões de anos atrás e 
responsáveis também pela expansão da savana em outros lugares do mundo. Por 
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serem muito inflamáveis, as gramíneas deixaram o local do futuro cerrado 
vulnerável a incêndios.

Devido às novas condições climáticas, as plantas mais adaptadas a ambientes 
secos e mais resistentes ao fogo tiveram mais chances de sobreviver na região. 
Aparentemente, esse ajuste não foi difícil, já que o surgimento do cerrado foi 
relativamente rápido se comparado ao de outros biomas. Segundo o estudo, a 
diversificação da maior parte da flora do cerrado iniciou-se há aproximadamente 
quatro milhões de anos.

A formação do cerrado também teve contribuições dos biomas situados em seu 
entorno 
 a floresta amazônica, a caatinga, os pampas e a mata atl
ntica 
, que compartilham com ele diversos gêneros. Mas o processo de migração da flora
típica dessas vegetações ainda não está totalmente esclarecido.

Endemismo na região (O endemismo é a caracteristica da distribuição geográfica 
restrita das espécies vivas)

Segundo um dos autores do artigo, o biólogo Marcelo Simon, da Embrapa, o estudo 
constatou que o cerrado tem poucos gêneros de plantas endêmicos. Entretanto, há 
espécies que se originaram exclusivamente no bioma. Só no gênero 
Mimosa
, um dos quatro estudados pelo grupo, por exemplo, ao menos onze novas linhagens
tiveram origem no cerrado.

Acima, espécies do gênero 
Mimosa
, nativo das Américas Central e do Sul. O DNA de algumas linhagens desse grupo 
foi usado na análise filogenética ( o parentesco entre os seres vivos) que 
permitiu aos pesquisadores traçar a história evolutiva do cerrado.

Para chegar a essas conclusões, os pesquisadores analisaram o DNA de quatro 
grupos de plantas:
 Mimosa, Microlicieae, Lupinus e Andira.
 Foi usado o método da filogenia genética, que permite traçar retroativamente 
prováveis relações de parentesco. O objetivo do grupo era investigar a evolução 
das adaptações das plantas do cerrado ao fogo e obter uma visão histórica da 
reunião das espécies no bioma.
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     Por meio de análises genéticas, foi 
possível investigar a evolução das adaptações das plantas do cerrado ao fogo

     (...)

As características adaptadas ao fogo presentes nas plantas dos grupos estudados 
 como casca espessa e raízes profundas e grossas 
 levaram os cientistas a concluir que os incêndios naturais ocorridos no cerrado
são talvez os ingredientes decisivos que culminaram com a riqueza de espécies do
bioma. Essa conclusão se junta a outras evidências científicas que apontam a 
import
ncia de fenômenos específicos em uma dada região para a formação de biomas com 
grande biodiversidade.

Para você pensar:

Cada vegetação possui adaptações que permitem essas plantas a viver em certas 
regiões. Lugares muito quentes ou muito frios requerem da planta uma 
característica própria como por exemplo: plantas que vivem em lugares secos 
podem 
guardar
 água em seu interior. As plantas do cerrado são bem resistentes ao fogo, como 
vimos no artigo.

Esse conjunto de adaptações faz com que cada espécie se torne 
nica e torna o nosso plante Terra com uma enorme diversidade de vida.

[FOTO]
tweet

 src="http://platform.twitter.com/widgets.js">
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ciências
(5)

professores
(1)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 26/06/2013
<TÍTULO>
Curso de formação para o professor no Museu de Arte do Rio

<TAGS>
Tags: 
educaçãoinfantil, formaçãoprofessor.

[FOTO]

O programa de formação com professores torna-se uma agenda regular do MAR e terá
a cada mês um novo tema sempre relacionado às exposições e ativando os materiais
educativos. Para participar do curso, os interessados deverão se inscrever por 
meio de formulário de inscrição disponível no site ou pelo telefone 2233-5634. O
professor terá a possibilidade de, caso as vagas para o dia solicitado estejam 
encerradas, inscrever-se em outra data, até o encerramento total das vagas 
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disponíveis para cada módulo. Cada curso receberá até 25 professores.

 Neste mês, o MAR oferece o curso 
Entre a ideia de coleção e constelação
. A proposta é trabalhar com as mostras O Colecionador e Atlas, Suite, 
explorando com o professor as ideias de exposição, arquivo, memória, imagem e 
texto.
O curso pretende mapear com o professor as oportunidades de investigação acerca 
do processo de elaboração de uma mostra, coleção e acervo, para que possa 
identificar, juntamente com os educadores do MAR, as possibilidades de 
desenvolver com seus alunos ações de pré-visita, visita e pós-visita.

O curso acontecerá nos dias:

 Sábado 
 15/06, 29/06 ou 06/07 
 13h às 17h

 Quinta-feira: 13/06, 27/06 ou 04/07 
 13h às 17h

 Inscrições a partir do dia 6 de junho de 2013

Informações e d
vidas:

 escoladoolhar@museudeartedorio.org.br

 Tel: (21) 2233-5634

[FOTO]
tweet
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educaçãoinfantil
(100)

<COMENTÁRIOS>

A inscrição deste curso foi bem concorrida...tentei fazer e não consegui. 
Acredito que todo curso nós dá enriquecimento profissional e pessoal.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 18/08/2013 11:57
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 02/07/2013
<TÍTULO>
É um Prazer Ler com Você!

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, edi.

Em maio, o Espaço de Desenvolvimento Infantil Borel inaugurou a Sala de Leitura,
um espaço para os pequeninos entrarem em contato com o mundo mágico da leitura.

A inauguração da Sala de Leitura do EDI Borel aconteceu no dia 23 de maio. Foi 
um dia de bastante alegria para os alunos e seus convidados.

No turno da manhã, os alunos participaram de várias oficinas literárias, onde 
preparam cartazes com belos trabalhos exibidos durante a festa.

A Professora Michele, da turma EI-10, contou a história 
A Galinha Ruiva
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 e confeccionou fantoches com os alunos. As crianças se divertiram muito 
recontando a história com os seus fantoches.

[FOTO]

A Professora Georgiana, da turma EI-11, contou para os alunos a história 
Chapeuzinho Amarelo
, de Chico Buarque. Inspirado nela, preparou um chapeuzinho amarelo, em que cada
um pôde desenhar ou escrever o seu medo e tentar vencê-lo, como fez a personagem
da história.

[FOTO]

Os alunos da turma EI-20, que tem como regente a professora Maria Augusta, 
dramatizaram a história 
A Linda Rosa Juvenil
. Os pequeninos aproveitaram o momento com muita alegria.

[FOTO]

A história do livro 
Menina Bonita do Laço de Fita
, de Ana Maria Machado, foi contada pela professora Mariana para os alunos da 
turma EI-2. Foi um momento de alegria e descontração, pois as crianças adoraram 
imitar o coelhinho que é personagem do livro.

[FOTO]

O evento de inauguração da Sala de Leitura aconteceu no horário da tarde. Este 
momento teve início com a fala da Diretora-adjunta Silvana e, logo após, uma 
aluna ajudou a cortar a faixa de inauguração do novo ambiente de leitura da 
escola. Todos puderam, então, conhecer a Sala de Leitura do EDI Borel!

[FOTO]

[FOTO]

A festa contou com a participação de representantes de outras escolas da rede e 
da 2
 CRE, bem como de muitos pais que prestigiaram este momento importante na vida 
escolar de seus filhos.

Os pequenos fizeram apresentações com danças e poesias para celebrar a data. 
Depois, alunos, professores e responsáveis presentes cantaram parabéns para a 
Sala de Leitura e comeram um delicioso bolo.

[FOTO]

Parabéns ao EDI Borel, pela inauguração deste novo espaço de incentivo à 
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leitura!

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Renata Carvalho 
 Professora da Rede e representante do Rioeduca, na 2
CRE

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet

2ªcre
(192)

edi
(36)
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<COMENTÁRIOS>

MARAVILHOSO VER A CRIANÇADA TER ACESSO AO ACERVO DE LIVROS INFANTIS DA ESCOLA E 
PRINCIPALMENTE COM AJUDA DA PROFESSORES.
Postado por 
Paulo Montenegro
 em 02/07/2013 15:50

É muito bom ver o sucesso de um trabalho de pessoas queridas que já passaram 
pela nossa Escola. Parabéns!
Taíssa
Postado por 
Taissa Luz
 em 02/07/2013 17:38

Linda matéria! Que momento Mágico! Tão esperado por nós! Vamos agora ler muito e
realizar grandes aventuras! Parabéns para quem mantém seu sonho vivo e acredita 
nele todos os dias...
Postado por 
Silvana Montenegro
 em 06/07/2013 17:26
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 09/07/2013
<TÍTULO>
Vamos Conhecer a Casa dos Livros!

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, edi.

Os alunos do EDI Igor Moraes da Silva participaram de um dos mais importantes 
eventos literários do país e focado no p
blico infanto-juvenil.

O 15
 Salão do Livro aconteceu no Centro de Convenções SulAmérica no período de 5 a 
16 de junho. Foram dias em que as escolas puderam levar os alunos para 
conhecerem o mundo mágico da Literatura Infantil.

A professora Rosaria Carvalho, diretora do Espaço de Desenvolvimento Infantil 
Igor Moraes da Silva, enviou ao portal Rioeduca um relato sobre a visita dos 
pequeninos desta unidade escolar ao evento.

Ao longo dos dias, nossas crianças se mostravam bastante animadas, afinal de 
contas, faríamos algo especial: passearíamos juntos. E não era um simples 
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passeio. Era uma situação de aprendizagem muito prazerosa.

Todos nós, diretora, educadoras, funcionários e crianças, estávamos felizes com 
a oportunidade oferecida pela 2
 CRE para nossa visita ao Salão do Livro, visto que teríamos a oportunidade de 
manusear diferentes obras literárias, conhecer in
meros autores, ilustradores e entender um pouco como as histórias são criadas. 
Visitaríamos variados ambientes, escutaríamos histórias, estaríamos em grupo 
vivenciando um momento tão especial.

Para controlar nossa expectativa, combinamos fazer um calendário marcando os 
dias que antecederiam a tão esperada data. E logo estava tudo pronto! Garrafas d
água, lanche, mudas de roupa: Oba! Vamos conhecer a casa do livro?
.

Relato da Diretora Rosaria Carvalho.

[FOTO]

O passeio foi tranquilo e emocionante. Ao entrar naquele grande ambiente, o 
grupo de alunos e professores ficou fascinado com a quantidade de títulos e a 
diversidade de atividades. Seguiram o roteiro oferecido e optaram pelo espaço 
Biblioteca FNLIJ
 do autor e ilustrador Laurent Cardon. 

O autor falou, em sua apresentação, sobre um dos seus novos livros 
Vagalumice
, da coleção 
Que bicho sou eu?
. Narrou a história, ilustrou-a em um papel enorme preso na parede e fez in
meras perguntas, fazendo com que os alunos e professores levantassem hipóteses:
O que os bichos têm de diferente? Que características eles têm que os ajudam a 
sobreviver? A aranha produz a teia? Vocês sabem para que serve...?

[FOTO]

[FOTO]

Esse assunto despertou grande interesse, pois faz relação com a temática que 
está sendo trabalhada na creche, animais que voam e animais da floresta, 
surgindo assim novas ideias e curiosidades sobre o tema.

Depois, o grupo circulou um pouco pelo espaço do 15
 Salão do Livro e escolheu outro estande para ouvir histórias contadas pelas 
professoras: 
Vocês sabem o nome dessa história? Será que olhando para essa capa, conseguimos 
descobrir? Este livro é diferente desse. Olha o material! Sobre o que esse livro
fala? Vamos observar o que vemos nessa cena? O que será que aconteceu no 
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final...?
 Ao folhear os livros, eram estas as perguntas que as professoras faziam aos 
pequeninos da Educação Infantil.

[FOTO]

Após conhecer e passear pelo mundo mágico da leitura no 15
 Salão do livro, os alunos participaram de um lanche, ganharam exemplares 
literários e retornaram para o EDI cheios de novas experiências e histórias para
contar, claro!

[FOTO]

Clique e conheça o blog do EDI Igor Moraes da Silva!

http://ediigormoraesdasilva.blogspot.com.br/

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Renata Carvalho 
 Professora da Rede e representante do Rioeduca, na 2
CRE

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet
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2ªcre
(192)

edi
(36)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 24/06/2013
<TÍTULO>
Inscrição para professor mediador e/ou interlocutor da IV Jornada Pedagógica da 
EI 
A IV Jornada Pedagógica da Educação Infantil será realizada nos dias 15, 16 e 17
de julho de 2013, de 8h às 12h e de 13h às 17h, com a mesma estrutura das 
edições anteriores: através do Ensino Presencial Mediado (EPM) em três polos 
presenciais (Centro, Zona Norte e Zona Oeste) e de um plano de estudos nos polos
locais (creches, EDIs e escolas que atendem a Educação Infantil).

[FOTO]

Esta grande ação destina-se à totalidade de profissionais da Educação Infantil 
da rede e as inscrições para o evento serão online, previstas para o início do 
mês de julho.

Desde já, contamos com o apoio das equipes das GEDs, que sempre nos auxiliam na 
organização das nossas ações.

Para dinamizar as atividades da Jornada, contamos com a parceria dos professores
da rede que, com carisma e criatividade, contribuem para o sucesso deste momento
ímpar de reflexão e estudo. 
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Os professores poderão participar voluntariamente na Jornada como mediador e/ou 
interlocutor. 

O mediador possui papel fundamental nesse processo: acolhe os companheiros de 
trabalho nas telessalas dos polos presenciais, realiza as din
micas de grupo, incentivam a interatividade dos participantes com o palestrante 
e efetua a avaliação do encontro.

Posteriormente, os professores mediadores serão convidados para o repasse do 
planejamento das din
micas planejadas pela GEI.

Neste ano, estamos oportunizand

o, também, a participação de professores interlocutores na palestra, ao vivo, 
nos est
dios da MultiRio. Nesta ocasião, os professores participarão do momento de 
diálogo com o palestrante e poderão fazer e responder perguntas.

A partir de hoje, estamos disponibilizando o cadastro dos professores 
voluntários. Para quem deseja participar como mediador ou como interlocutor, 
basta preencher o 
Cadastro de Professor Voluntário da IV Jornada Pedagógica da Educação Infantil
 disponibilizado no link:
https://docs.google.com/forms/d/1LKaGq11Jq3WxaVhWIuaN065krtrZbbZP6E63P1-QDds/vie
wform

Solicitamos a ampla divulgação.

Atenciosamente,

     Gerência de Educação Infantil

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Outra Jornada bem concorrida! Muita educadora participou e adorou. Parabéns a 
SME por esta iniciativa.
Postado por 
Helena (bytroia)
 em 18/08/2013 12:08
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 26/07/2013
<TÍTULO>
Água Fonte de Vida

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, protagonismojuvenil.

A Escola Municipal Conde Afonso Celso desenvolveu em sua Unidade Escolar um 
grande ato de conscientização através do projeto Ambienta Rio, com o tema: 
2013, Ano Internacional de Cooperação pelas Águas
.

Neste ano, o projeto Ambienta Rio teve como tema: 
2013, Ano Internacional de Cooperação pelas Águas
 e a Escola Municipal Conde Afonso Celso desenvolveu em sua unidade escolar um 
ato de conscientização para que alunos pudessem refletir sobre o bom uso da 
água, tanto no seu cotidiano, quanto no mundo em geral, como uma forma de 
cooperação para que possam usá-la de forma consciente.

[FOTO]

Corredor principal da escola: 
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Água, Fonte da Vida
.

Para desenvolver esse projeto, cada ano de escol

aridade ficou responsável com um subtítulo, com a finalidade de envolver toda a 
escola no tema e em diferentes aspectos.

[FOTO]

Mural: dicas de como economizar água.

Sendo assim, tivemos o ciclo da água, pesquisa sobre a água potável, leitura e 
interpretação da m
sica Planeta Água, apresentação da m
sica 
Lindo Lago do Amor
, reflexão e discussão sobre as águas dos rios com
 o rio que temos e o rio que queremo
s, a questão do lixo que são jogados nos rios. Com as reflexões e discussões, os
alunos elaboraram cartazes com desenhos, produções de textos, pesquisas de 
figuras e informações sobre os temas; utilizaram técnicas de pinturas com o 
auxílio da disciplina de artes, que deixaram nosso projeto muito bonito! O 
projeto foi desenvolvido durante cinco No dia 07 de junho, realizamos uma 
exposição para que todos pudessem apreciar o resultado final de todo empenho que
os alunos tiveram
, relata a professora Fernanda Soares Notaroberto

, Coordenadora Pedagógica da UE.

[FOTO]

Mural 
o rio que temos e o rio que queremos
.

[FOTO]

Mural com produções de alunos sobre a água.

Participaram do projeto toda a unidade escolar, da Educação Infantil ao 9
 ano, além do Projeto Mais Educação.

Confiram no blog estas ações e muitas outras que acontecem na Escola Municipal 
Conde Afonso Celso. 
http://emcondeafonsocelso.blogspot.com.br/

Página 5358



RIOEDUCA 2

Escolas e professores, participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e/ou atividades que 
impactaram a aprendizagem de seus alunos. Clique 

aqui

 para saber o e-mail do seu representante.

Visitem, acompanhem e comentem os blogs das Escolas da Rede Municipal de 
Educação da Cidade do Rio de Janeiro. Conheçam os blogs da 5
 CRE. Acompanhem, também, nosso grupo no Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/rioeduca5cre/

Professora Regina Bizarro _ Representante do Rioeduca na 5
CRE

Twitter: @rebiza

     Facebook: Regina Biza

     E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

[FOTO]
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5ªcre
(268)

protagonismojuvenil
(73)

<COMENTÁRIOS>

Adorei a postagem!Muito obrigada pela oportunidade e pelo carinho.Bjss
Postado por 
Fernanda Notaroberto
 em 28/07/2013 14:09
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 04/07/2013
<TÍTULO>
A Escola Faz a Diferença

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, projetos.

O espaço escolar de 
Educação Infantil deve, de 
forma interdisciplinar, abordar assuntos relacionados ao meio ambiente para que 
as crianças conheçam e valorizem as leis da natureza e, acima de tudo, aprendam 
a cuidar dos nossos recursos naturais promovendo o desenvolvimento sustentável 
do Planeta.

 sem uma reflexão sobre a própria prática, esta se torna automática e corre o 
risco de distanciar-se cada vez mais da realidade mutante da sala de aula. A 
reflexão é a 
nica via para melhorar nosso trabalho.

Rosa Simó e Neus Roca

Conheçam o 
PROJETO AMBIENTA RIO: A ESCOLA FAZ A DIFERENÇA
 do Espaço de Desenvolvimento InfantiI Maria de Lourdes Ferreira

[FOTO]

Contação de História para as turmas do Maternal I e II.
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Em junho, nosso Espaço de Desenvolvimento Infantil realizou uma série de 
atividades diferenciadas relacionadas ao meio ambiente. Nosso objetivo foi 
despertar a consciência sobre nossa responsabilidade ambiental nas crianças, 
professores, funcionários, pais e comunidade em geral.

Em nosso Projeto Político Pedagógico, Construindo Valores Humanos a Partir da 
Primeira Inf
ncia, registramos o compromisso de um espaço com a formação de cidadãos 
críticos, éticos e transformadores, conscientes de sua responsabilidade em 
cuidar do planeta.

Nossa preparação para o desenvolvimento desse trabalho iniciou em nossa reunião 
pedagógica na 
ltima segunda-feira (03/06/2013). Nesse dia, apresentamos aos professores o 
tapete de EVA da história 
O MUNDINHO
, de Ingrid Biesemeyer Bellinghausen, confeccionado pela coordenação da escola; 
os brinquedos feitos com material reutilizado (caixas de leite e embalagens em 
geral); além de jogos que reforçaram o tema da história do livro.

[FOTO]

Tapetes de Histórias.

Durante toda a semana nossos professores realizaram a contação de histórias com 
o tapete, conversaram com as crianças sobre a import
ncia de cuidarmos do nosso planeta, de nossos animais, matas e águas. 

[FOTO]

Turma do Maternal II.

Foram realizados diferentes trabalhos sobre esse tema. Entre eles:

confecção de cartaz com o carimbo das mãos formando animais
;

confecção do Mundinho feliz com isopor e colagem de gravuras trazidas e coladas 
pelas crianças
;

conversa sobre a vida das tartarugas motivada pela contagem da história 
Nina, a tartaruguinha
. 

E na sexta-feira (07/06/2013), como culmin
ncia da semana, montamos uma exposição com todos os trabalhos para os pais e 
comunidade.
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Uma parte de nossa exposição foi dedicada aos trabalhos sobre a história 
O Mundinho
.

[FOTO]

Corredor Cultural.

Nessa parte da exposição, falamos sobre a import
ncia de cuidar do lixo.

Também chamamos a atenção para a preservação de nossas matas e águas.

 Mostramos como é importante cuidar da água do nosso planeta, cuidando assim da 
sa
de de nossos animais marinhos.

Nossa participação no Projeto Ambienta Rio foi um sucesso! 

Todos trabalhamos juntos pela formação de uma sociedade mais consciente de sua 
responsabilidade ambiental, refletimos sobre nossas práticas e modificamos 
nossos hábitos, visando o reaproveitamento de materiais, o não desperdício e 
poluição das águas, e o cuidado com os animais e plantas. 

Todos trabalhamos para ter um MUNDINHO mais feliz.

Texto da Professora Ruth Martinez Rejala, Coordenadora Pedagógica.

Parabéns à equipe do EDI Maria de Lourdes Ferreira por promoverem, desde a 
primeira inf
ncia, reflexões e ações que preservam o meio ambiente.

Ana Accioly é Professora da Rede Municipal e

Representante Rioeduca da 4
 Coordenadoria Regional de Educação

E-mail: anaaccioly@rioeduca.net

Twitter: @Ana_Accioly

[FOTO]
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projetos
(334)

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Nossa equipe é nota mil!  Parabéns a todos pelo empenho.
Postado por 
Ruth Rejala
 em 05/07/2013 21:56
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 25/06/2013
<TÍTULO>
Informativo Multirio 25 de junho
O ensino de Ciências é o tema de
 Educação em Rede
O programa desta quarta-feira (26) mostra como a abordagem de conte
dos científicos pode ser mais empírica, interessante e investigativa, ajudando o
aluno a desenvolver uma visão crítica do mundo que o cerca. Para falar da import
ncia do ensino das Ciências, os convidados são o coordenador do Grupo de Estudos
em Ciências e Educação Ambiental da UFRJ, Francisco Cordeiro Filho, e a 
professora de Ciências da Rede Patrícia Domingos. Na pauta, a Educopédia, a 
parceria da SME com o Instituto Ciência Hoje e a série
 Detetives da Ciência
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, produção da MultiRio que aborda conte
dos científicos no dia a dia. Apresentado por Carla Ramos,
 Educação em Rede 
vai ao ar na quarta-feira,às 13h20, na 
BandRio
 e no 
canal 14 da NET
.

Joaquim Manuel de Macedo e as crônicas do Rio de Janeiro
Nesta quinta-feira (27), 
Cidade de Leitores
 passeia pela história e pela geografia da cidade por meio das crônicas de 
jornal. Autor do clássico
 A Moreninha
, Joaquim Manuel de Macedo foi também um grande cronista e precursor do 
jornalismo cultural no Brasil, registrando as transformações urbanas do Rio de 
Janeiro em suas crônicas. A apresentadora Leila Richers recebe a jornalista 
Michelle Strzoda, autora da antologia
 O Rio de Joaquim Manuel de Macedo
, e o curador Carlos Martins, responsável pela exposição
 Rio de Imagens 
 Uma Paisagem em Construção
, em cartaz no Museu de Arte do Rio. Também no programa, a vocação da cidade 
para a crônica e os aspectos que ainda inspiram os cronistas. 
Cidade de Leitores
 vai ao ar na quinta-feira, às 13h20, na
 BandRio
 e no
 canal 14 da NET
.
A MultiRio não tem um perfil oficial no Facebook. Informações sobre a Empresa 
você encontra no 
Portal MultiRio
 e na nossa página no Twitter. Se você já faz parte desta rede social, seja um 
seguidor:
www.twitter.com/multirio
.

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 25/06/2013
<TÍTULO>
Troféu Rioeduca 2013

<TAGS>
Tags: 
troféurioeduca, rioeduca.
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rioeduca
(69)

troféurioeduca
(32)

<COMENTÁRIOS>

Momento muito especial, esperado com ansiedade... em 2013, a 8ª CRE vai estar lá
mais uma vez!!!!
Postado por 
Neilda
 em 26/06/2013 19:29

Estamos dentro de novo !!! 
Queremos participar e se vier o troféu, melhor ainda !!!
Postado por 
Escola  Municipal Hermenegildo de Barros
 em 27/06/2013 22:48
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 03/07/2013
<TÍTULO>
Letra Cursiva x Letra Bastão

<TAGS>
Tags: 
professor.

A utilização ou não da letra cursiva na escola ainda é um assunto que gera 
polêmica. Por apresentar um traçado menos rebuscado que o da letra cursiva e por
ser a mais presente fora do ambiente escolar, a letra bastão (ou letra de forma)
é a apresentada no início da Alfabetização e a mais trabalhada neste período.
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Os alunos recebem diariamente uma enxurrada de informações impressas nas formas 
mais variadas possíveis, como por exemplo: rótulos, embalagens, 
outdoors
, jornais e revistas, desenhos animados e programas de televisão, jogos e 
eletrônicos e, é claro, sem esquecer da letra cursiva, inevitavelmente 
apresentada na escola.

[FOTO]

Diversidade de formas de letras presentes em embalagens e rótulos.

Ter uma letra cursiva (ou letra de mão) bem desenhada, há algumas décadas, era 
sinal de 
status
. Um dos objetivos principais dos professores alfabetizadores naquela ocasião 
era o treino de uma caligrafia bem desenhada, de uma letra bonita
.

Mas ter uma letra bem desenhada é o essencial?

O importante é formarmos leitores proficientes independentemente do texto e da 
forma de letra que os alunos apresentem, exatamente pela diversidade textual e 
de comunicação digital presentes nos dias de hoje. Paralelamente à leitura, a 
escrita necessita ser legível para que o próprio aluno entenda e se faça 
entender.

A questão primordial é: qual objetivo pretendemos alcançar com a escrita de 
nossos alunos? Queremos formar escribas somente, treinando horas a fio as linhas
curvas de uma letra cursiva em detrimento da imensidão de formas, cores, 
tamanhos que o mundo oferece, sem oportunizar a troca e criação?

[FOTO]

Atenção às cobranças para que não tornem-se desmotivadoras para futuras 
produções.

A cobrança sobre a produção da letra cursiva, atribuindo juízo de valor se 
bonita ou feia, utilizando-se do caderno de caligrafia pode tornar-se enfadonho 
e desestimulante. O traçado das letras revelam 
marcas pessoais.

O treino para legibilidade da caligrafia deve encontrar um meio termo e só será 
conquistado com a prática. O aluno deve produzir um texto sem encontrar no 
traçado de sua letra um obstáculo. Obviamente que a normatização da Língua e a 
diferenciação de letras mai
sculas e min
sculas devem ser respeitadas.

[FOTO]

Comunicação digital presente na vida dos alunos.
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Porém, não se propõe o desuso da letra cursiva, como aconteceu nos Estados 
Unidos: 
o governo do estado de Indiana desobrigou as escolas de utilizarem a letra 
cursiva
 (Veja, 27/07/2012, p.94). 

Questões quanto a utilização de letras mai
sculas e min
sculas, por exemplo, ficam mais claras com a utilização da letra 
de mão
, assim como 

a ideia de 
palavra
 e a

necessária segmentação entre as palavras.

As opiniões ainda se encontram divididas. Para a professora e doutora em 
Educação da Universidade Federal do Paraná (UFPR) Araci Asinelli da Luz: 
 A escrita é importante para desenvolver a psicomotricidade fina, fundamental 
para o desenvolvimento psicomotor. Quanto mais estimulado o cérebro, mais 
sinapses ele faz, aumentando sua capacidade. E o olhar e o uso das mãos, em 
especial os polegares, têm grande influência no desenvolvimento das sinapses
. 

Por sua vez, o psicólogo e doutorando em Educação pela UFPR Maurício Wisniewski 
afirma: 
mesmo com a diminuição do uso da escrita, as habilidades manuais continuam sendo
exercitadas. Outras coisas dependem hoje de manejo tanto quanto escrever a 
caneta ou lápis. Jogar videogame e escrever em computadores e tablets exige 
habilidade motora para segurar e tocar a tela
 
(http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/letra-feia-problema-681106.s
html#).

Quadro descritivo das características das letras cursiva e bastão:

(
http://casa-humilde.blogspot.com.br/2012/11/letra-bastao-x-letra-cursiva.html
)

[FOTO]

Precisamos encontrar um meio-termo sem abdicar dos estímulos propostos pela 
escrita cursiva, assim como as vantagens apresentadas pelas letras presentes no 
mundo midiático, objetivando que a criança faça uso social da Língua, lendo e 
interpretando com autonomia.

Taís Ferraz Duarte é Professora da Rede Municipal
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     e colaboradora do Portal Rioeduca

     E-mail:
 taisduarte@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

professor
(1)

<COMENTÁRIOS>

Acredito na letra legível e não na letra de forma ou letra cursiva. O aluno 
precisa escrever de forma que a comunicação aconteça. No entanto, não descarto o
aprendizado do traçado de ambos os tipos de letras, embora cada aluno possa 
escolher a que melhor se adapta. Muito boa a abordagem!!
Postado por 
WANDER
 em 03/07/2013 19:26

Texto muito elucidativo, porém não abro mão de exigir redações com letra 
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cursiva. Bons tempos aqueles em que as crianças eram alfabetizadas através de 
todo tipo de desenho de letras.
Postado por 
Ellaine
 em 05/07/2013 17:12
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 08/07/2013
<TÍTULO>
Grêmio Estudantil - Exercício de Cidadania 

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

O Grêmio Estudantil é um órgão formado apenas de estudantes, que são eleitos 
pelos próprios colegas, após um período de campanha. Os estudantes integrantes 
se preocupam em buscar maneiras inovadoras de envolver o maior n
mero possível de alunos no planejamento, execução e avaliação de atividades 
importantes.

[FOTO]

O grêmio contribui para aumentar a participação dos alunos nas atividades de sua
instituição de ensino, podendo organizar campeonatos, palestras, projetos e 
discussões. Deste modo aprendem a participar 
 junto com pais, funcionários, professores, coordenadores e diretores 
 dos projetos da unidade.

Após tomarem posse, eles têm as seguintes atribuições: 

Os alunos das E
scolas Municipais Floriano Peixoto 
e 
João de Camargo
 vivenciaram este momento de democracia e cidadania e estavam ansiosos para 
colocar em prática suas atribuições.

Escola Municipal João de Camargo

[FOTO]

Momento da Posse do Grêmio da Escola Municipal João de Camargo.

A cerimônia para posse do grêmio contou com a presença dos alunos da Escola 
Municipal João de Camargo e do Pelotão da Bandeira. Após a execução do Hino 
Nacional, a Professora Eliene emocionou o p
blico com as seguintes palavras: 
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[FOTO]

Alunos eleitos se orgulham do diploma.

A vida na escola envolve vários segmentos da comunidade escolar. Diretores, 
professores, funcionários, alunos e responsáveis. Os alunos desempenham um papel
muito importante na escola e na própria comunidade, pois é através deles que 
ocorrem as transformações nas comunidades, nas cidades, no país. Por isso é 
necessário que tenham uma representatividade no espaço escolar.

O Grêmio Estudantil dá aos alunos a oportunidade de participar ativamente das 
atividades e dos eventos realizados pela escola e, principalmente, de 
exercitarem os conceitos de cidadania. A escola é um espaço rico de 
possibilidades onde os alunos têm muito a dizer e ouvir. Não só aprender, mas 
usar a criatividade, não só reclamar mas agir para transformar.

Após as palavras da nossa Diretora, os novos componentes do Grêmio foram 
apresentados e diplomados.

Escola Municipal Floriano Peixoto 

[FOTO]

Alunos mostram o certificado de posse do Grêmio.

Nos dias 20, 21 e 22 de maio, os alunos da Escola Floriano foram às urnas para 
eleger o novo Grêmio Estudantil, ressaltando a import
ncia da participação dos alunos na gestão democrática da escola e na construção 
do Projeto Político Pedagógico de cada unidade da Rede P
blica do Sistema Municipal de Ensino do Rio de Janeiro. 

Como um processo democrático e instituído, os alunos do 3
 ano formaram as Chapas Azul, Rosa e Verde e fizeram campanha nas salas de aula 
no período determinado, além de acompanharem o desenrolar dos acontecimentos nos
dias da eleição. Após a apuração apertada dos votos, a Chapa Azul, formada pelos
alunos da turma 1.303, foi a vencedora com 197 votos.

No dia 28 de maio houve a posse da chapa vencedora no pátio da escola pela 
diretora Otília Miller para que os alunos percebessem a influência do Grêmio 
Estudantil na formação de novas lideranças, bem como o desenvolvimento da 
consciência crítica, da prática democrática e da livre iniciativa dos alunos no 
exercício da cidadania.

Conheça mais projetos das escolas, acessando os blogs abaixo:

http://emjcamargo.blogspot.com.br/

http://jornalfloriano.blogspot.com.br/

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
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sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o
 representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe
. *

Professora Rute Albanita

Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: 
@Rute_Albanita

COMPARTILHE E COMENTE!

[FOTO]

projetos
(334)

1ªcre
(234)
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<COMENTÁRIOS>

PARABÉNS aos alunos dos Grêmios da EM Floriano Peixoto e da EM João de Camargo! 
Parabéns também às direções e professores que incentivam nossos alunos e 
possibilitam esse importante momento de cidadania.
Postado por 
José Luiz
 em 08/07/2013 16:17

Parabéns Escola Floriano Peixoto, Democracia começa na escola.
Postado por 
Antonio Carlos
 em 11/07/2013 21:07
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 15/07/2013
<TÍTULO>
English is Everywhere na Calouste Gulbenkian

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

A 
E. M. Calouste Gulbenkian
 objetiva preparar cada aluno para ser um agente integrante da sociedade. Sua 
equipe se dedica a capacitar os estudantes para a vida produtiva, possibilitando
o acesso ao conhecimento e a oportunidades futuras. Os projetos realizados 
buscam formar cidadãos éticos e responsáveis.

English is Everywhere

[FOTO]

Alunos constroem cartazes após pesquisa feita em embalagens.

A Professora Carolina Motta desenvolveu com a turma 1701 o projeto de inglês 
English is Everywhere
. Este foi desenvolvido a partir das orientações curriculares para o 7
 ano, que propõem que os alunos percebam a abrangência ou limitação do uso da 
língua estrangeira no contexto brasileiro, bem como a compreensão da função 
social e econômica do conhecimento de línguas estrangeiras no Brasil.

Um dos objetivos do trabalho era fazer com que os alunos percebessem como a 
língua inglesa está presente em seu cotidiano, como por exemplo, em rótulos e 
embalagens de produtos consumidos frequentemente.
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O trabalho com a turma 1701 foi impulsionado a partir da observação da 
quantidade de lixo produzido pela festa do carnaval, uma vez que a escola fica 
localizada paralelamente ao Sambódromo. Uma das perguntas iniciais do projeto 
foi acerca de que materiais presentes naquele lixo poderiam ser utilizados para 
aprender uma língua estrangeira. No primeiro momento, o grupo não percebeu que 
vários daqueles produtos possuíam palavras em Inglês.

[FOTO]

Professora Carolina Motta distribuindo embalagens para a pesquisa.

Após a pesquisa inicial, foi solicitado aos alunos que pesquisassem em casa 
produtos que faziam parte de seu consumo comum e observassem palavras em uma 
outra língua. Depois, levariam à escola para continuação do projeto.

Após algumas semanas, o grupo foi reunido na sala de leitura para a análise dos 
materiais recolhidos, e verificaram que muitos rótulos e embalagens traziam 
palavras em Inglês.

Projetos de Trabalho

A turma construiu um quadro de projetos de trabalho inspirado nas pesquisas de 
Fernando Hernández. O autor afirma que os projetos de trabalho contribuem para a
formação dos discentes auxiliando na aprendizagem, pois passam a participar do 
processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, ressalta: 

Os Projetos de Trabalho contribuem para uma resignificação dos espaços de 
aprendizagem de tal forma que eles se voltem para a formação de sujeitos ativos,
reflexivos, atuantes e participantes
 (HERNANDEZ,1998).

[FOTO]

Alunos recebem produtos diversos para observação e pesquisa de palavras em 
inglês.

A análise das embalagens e a pesquisa das palavras foi realizada na sala de 
leitura, onde os alunos pesquisaram com o uso do de dicionários 
Inglês-Português. Em seguida, produziram as fichas de cada produto analisado.

[FOTO]

Alunos pesquisam em dicionários palavras que encontraram nos produtos.

No final de maio foi realizada a culmin
ncia do projeto. Houve exposição com os cartazes confeccionados pela turma. A 
Learning Factory,
 representada pela Ana Gabriela, veio prestigiar o trabalho dos alunos, que 
ficaram muito felizes com o resultado.

Conheça mais projetos da Escola, clicando no link abaixo:
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http://emcalouste.blogspot.com.br/

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o
 representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe
. *

Professora Rute Albanita

Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: 
@Rute_Albanita

COMPARTILHE E COMENTE!

[FOTO]

projetos
(334)
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1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns, professora Carolina!
Sempre arrasando nos trabalhos que desenvolve!
Parabéns também à Equipe de Direção pelo incentivo à realização de projetos e à 
formação de estudantes participativos!
Postado por 
Hadriane Albertos
 em 15/07/2013 16:28

Muito legal esse trabalho!!! Parabéns professora Carolina, pelo exemplo e 
criatividade!
Postado por 
José Luiz
 em 15/07/2013 19:40

Parabéns a E. M. Calouste Gulbenkian, por possuir em seu quadro docente 
professores de grande valor profissional como a professora Carolina Motta que 
desenvolve um belo projeto com seus alunos!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 16/07/2013 18:22
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 27/06/2013
<TÍTULO>
Informativo Multirio - 27 de junho

<TAGS>
Tags: 
multirio.

Conceito
 Ação
discute mudanças climáticas e esforços mundiais

A elevação da temperatura do planeta e os seus efeitos: aumento do calor, do 
frio, tempestades e furacões. O queé mito e o queé realidade neste contexto? Até
que ponto a atividade humanaé responsável por tudo isso?
Conceito
 Ação
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explora os vários cenários das mudanças climáticas e aborda os esforços das 
potências mundiais para mitigar os efeitos do aquecimento global, adotando 
medidas que combatam as prováveis causas. Para aprofundar a questão, a 
apresentadora Cristina Amaral recebe o coordenador-executivo do Centro de 
Estudos Integrados sobre Meio Ambiente e Mudanças Climáticas da UFRJ, Emílio La 
Rovere. O programa vai ao ar na segunda-feira (1
),às 13h20, na
BandRio
e no
canal 14 da NET
.

Botões sociais ampliam interação com o leitor
O
Portal MultiRio
 conta agora, em todas as notícias, com botões de compartilhamento nas 
principais redes sociais. Com o novo recurso, é possível publicar os textos no 
Twitter, no Facebook e no Google + de um jeito fácil, tornando a navegação pelo 
conte
do do Portal mais interativa. Os botões sociais encontram-se no topo (à direita)
de cada matéria e, para publicar o conte
do no seu perfil,é preciso clicar no botão da rede social desejada e confirmar o
compartilhamento. Acesse o Portal MultiRio em
www.multirio.rj.gov.br
.
A MultiRio não tem um perfil oficial no Facebook. Informações sobre a Empresa 
você encontra no
Portal MultiRio
 e na nossa página no Twitter. Se você já faz parte desta rede social, seja um 
seguidor:
www.twitter.com/multirio
.

[FOTO]
tweet
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multirio
(3)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 28/06/2013
<TÍTULO>
Grupada da Ordem

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, blogdeescolas, cidadania.

A Escola Municipal Hermenegildo de Barros trabalha com uma estratégia de equipe 
para amenizar os problemas com alunos que estão tendo condutas adversas ao bom 
desempenho da turma.

A equipe percebeu que fazendo assembléias com alunos e criando um espaço de 
discussão sobre a convivência conseguiria ajudar diversos casos que foram 
levantados pelos alunos do 1° ao 3° ano da Escola.

Criou-se, então, a Comissão de Ajuda, mas notou-se que, em alguns casos, era 
preciso algo mais e então surgiu a Grupada da Ordem que nas reuniões semanais, 
estão propondo:

• Dinâmicas de integração;

     • Discussão/reflexão sobre valores 
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humanos;

     • Relatos de experiências boas e ruins;

     • Discussão sobre direitos e deveres;

     • Roda de Conversa sobre as normas de 
convivência, regras da escola e sobre o Regimento Interno;

[FOTO]

O nome foi escolhido de forma democrática e o logo foi criado pelos 
participantes do grupo na sala de informática, tudo com o valor da aprendizagem 
e da construção de um grupo de cidadãos capazes de expor suas opiniões e a 
fazerem escolhas.

[FOTO]

[FOTO]

A Grupada da Ordem estabeleceu seus princípios através da busca pelas soluções 
aos problemas encontrados.

[FOTO]

Os encontros estão sendo realizados semanalmente e as crianças estão conseguindo
superar os obstáculos que as impedem de uma boa convivência social, inclusive 
algumas crianças se juntaram ao grupo por conta própria, pois consideram que 
estão precisando de ajuda e demonstram seu amadurecimento em uma autoavaliação.

[FOTO]

A convivência social é bastante complexa, pois exige inúmeros requisitos como a 
tolerância, compreensão, paciência, respeito; dessa maneira a relação entre as 
pessoas se dá de forma conjunta e a Grupada da Ordem está na E.M. Hermenegildo 
Barros para ajudar.

[FOTO]

Parabéns à Grupada de Ordem e a toda a Escola que trabalha em prol da criação de
verdadeiros cidadãos cônscios de seus deveres e direitos.
.

Blog da Escola:
http://emhbarros.blogspot.com.br
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Escolas e professores não deixem de compartilhar atividades ou projetos no nosso
Portal Rioeduca. Procure o representante de sua CRE!!

Clique 
aqui
 para conhecer seu representante

Profª Elidia Correia

Representante 3ªCRE no Rioeduca

elidiacorreia@rioeduca.net

Twitter: 
 @ElidiaCorreia

Facebook: 
Elidia Correia

e  

Grupo Rioeduca/3ª CRE

[FOTO]
tweet
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3ªcre
(223)

blogdeescolas
(54)

cidadania
(11)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns à Equipe Hermê !!! Que essa iniciativa traga bons resultados na 
aprendizagem de nossos alunos !!! 
Postado por 
Escola Municipal Hermenegildo de Barros
 em 28/06/2013 11:36

 Parabéns pela iniciativa. Gostaria de saber em quais dias ocorrem os encontros,
horário e onde. É no mesmo horário das aulas? Como vocês organizaram essa 
questão?
Postado por 
Luana Conceição
 em 28/06/2013 14:46

Parabéns para a escola!! Muito boa a ideia!!! 
Postado por 
adriane dias
 em 28/06/2013 17:01

Parabéns pela iniciativa da Hermenegildo Barros. Há alguns anos Regras de Boa 
Convivência foram criadas pelos próprios alunos da escola em que eu fui CP. Deu 
certo, mas o foco não se pode perder. Aprendemos muito e creio que a 
Hermenegildo também já está aprendendo. Que bom! Firme e fortes crianças!
Postado por 
Regina Bizarro
 em 28/06/2013 19:13
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 04/07/2013
<TÍTULO>
Programa Elos de Cidadania

O Programa Elos de Cidadania busca promover na escola a Educação Ambiental por 
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meio de conhecimentos relacionados à Agenda 21. É uma ação realizada em parceria
com a UERJ, o CECIERJ e a Secretaria de Estado do Ambiente.

No dia 12 de junho, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, realizou-se uma
reunião para apresentação das ações do Programa Elos de Cidadania.

[FOTO]

Foram convidados para esta reunião professores da Rede P
blica Municipal de Ensino de unidades escolares que estão próximas das áreas de 
conservação ou das bacias hidrográficas.

Estiveram presentes representantes da Superintendência de Educação Ambiental, 
Inny Accioly e Fábio Leite, representantes da Equipe de Extensividade da 
Secretaria Municipal de Educação da Cidade Rio de Janeiro e a professora 
Marilene Cadei, que apresentou o programa Elos de Cidadania.

[FOTO]

Foram apresentados os objetivos e justificativas do Programa Elos de Cidadania. 
Este ano as ações terão como tema central a Gestão Participativa e integrada dos
recursos hídricos e da biodiversidade da Mata Atl
ntica. 

Os coordenadores do programa são profissionais com formação na área de Educação 
Ambiental que trabalharão direto com as unidades escolares mobilizadas.

Para participar do Programa foram disponibilizadas trinta vagas para as unidades
escolares da Rede P
blica Municipal de Ensino da Cidade do Rio de Janeiro. O Programa trabalhará com
cem escolas ao todo, envolvendo unidades da Faetec e do Estado.

Ao final, alguns professores aderiram ao Programa e já estabeleceram o primeiro 
contato com o Coordenador de Elo da sua região.

Nas unidades escolares dos professores que aderiram ao Programa, serão 
selecionados alunos mobilizadores, que realizarão as atividades propostas pelo 
Programa, além de relatórios mensais.

Ao final será produzido um diagnóstico socioambiental de todos os Elos para a 
publicação com o nome de todos os participantes. 

Todos os professores que aderiram ao programa estão realizando uma Formação 
Continuada que iniciou na manhã do 
ltimo dia 29 de junho, no Campus da UERJ, prédio anexo ao Pavilhão Haroldo 
Lisboa da Cunha, sala 2, no Maracanã. Esta formação será oferecida em mais duas 
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datas: 6 e 13 de julho, de 8h às 17h.

Para obter maiores informações, entre em contato com a Gerência de Educação de 
cada Coordenadoria Regional de Educação.

Professores, n

ão deixem de participar do Programa Elos de Cidadania!

Representante do Rioeduca na E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos

     Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 02/07/2013
<TÍTULO>
IV JORNADA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL

<TAGS>
Tags: 
educaçãoinfantil.

 Faltam poucos dias para começar a IV Jornada Pedagógica da Educação Infantil e 
as inscrições já começaram!

 A Jornada Pedagógica é uma formação e tem como p
blico-alvo todos os profissionais que atuam na Educação Infantil.

 O evento está previsto em calendário oficial para os dias 15, 16 e 17 de julho 
na modalidade de Ensino Presencial Mediado distribuído em 4 polos: Centro, Zona 
Norte, Zona Sul e no próprio local de trabalho do servidor.

 Neste ano, o tema central será a 
Neurociência educativa
.

Para fazer a sua inscrição, clique no link:

[FOTO]

Siga os perfis do twitter @JornadaPedEI e @JornadaPedEI2 e o perfil no facebook 
https://www.facebook.com/JornadaPedEI ! 

Faça comentários, perguntas e dê sugestões!

[FOTO]
tweet
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educaçãoinfantil
(100)

<COMENTÁRIOS>

A importância da atualização dos professores se faz necessária, para os mesmos 
acompanharem  a evolução do meio educacional.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 18/08/2013 11:51
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 09/07/2013
<TÍTULO>
Coral de Professores da 11ª CRE

<TAGS>
Tags: 
11ª cre, coral, rodrigo otávio, coral de professores.

A equipe da E. M. Rodrigo Otávio, unidade pertencente à 11
 CRE, realiza toda quarta-feira, de 17:30h às 18:30h, no auditório da escola, o 
Coral de Professores, que atualmente está ensaiando m
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sicas de Luiz Gonzaga. Venha fazer parte!

A equipe do coral, atualmente composta pelo

s professores da escola, está em expansão. A pro

posta é que todos os professores e funcionários pertencentes à 11
 CRE façam parte, como idealiza a professora de M
sica e também coordenadora regente do coral de alunos
Orquestra de Vozes Meninos do Rio
Márcia Guapyassu:

Há alguns anos, tínhamos um coral que era formado por professores do PEJA. 
Começamos ensaiando m
sicas de Vinicius de Moraes, apresentamos um Sarau no Café Literário da escola e
agora estamos ensaiando m
sicas de Luiz Gonzaga. A intenção é que se torne um coral com a participação de 
todos da 11
 CRE!

Para a professora de Educação Física Maria Izabel, o coral é um forte aliado 
para a sua sa
de vocal. Operada das cordas vocais, ela encontrou nessa prática a chance de se 
reeducar e de estimular seu aparelho fonador.

Em clima de festa junina, o coral está ensaiando as seguintes m
sicas do Luiz Gonzaga: 
O xote das meninas
, 
Assum preto
 e 
Pagode Russo
.

[FOTO]

Equipe da E.M. Rodrigo Otávio ensaiando a temática Festa Junina.

A

ntes de iniciar os ensaios, a equipe passa por 3 (três) etapas:

. Alongamento;

.Técnicas vocais;

.Timbramento das vozes, ou seja, separação dos professores pelos tipos de voz.

[FOTO]

Equipe realizando alongamento.
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A 2
 e a 3
 etapa são as técnicas vocais e o timbramento que se caracterizam por: 
exercícios de relaxamento, respiração e o bom uso da caixa de resson
ncia, assim como o fortalecimento do diafragma.

[FOTO]

A m
sica é capaz de reproduzir, em sua forma real, a dor que dilacera a alma e o 
sorriso que inebria.

(
Ludwig Van Beethoven)

O grupo do coral, intitulado 
As vozes do Encantamento
,
se encontram uma vez por semana para encantar e cantar a todos que se dispõem a 
cantar e ouvir. Neste embalo já formaram um belo repertório de canções de 
Vinicius de Moraes e agora estão ensaiando m
sicas de Luiz Gonzaga para a Festa Junina, conforme afirma a professora de 
Português Karla Antunes.

Ao indagar 
O que foi alterado, em suas vidas, com a entrada da m
sica (coral)?

, fui surpreendida com as palavras: prazer, felicidade, desestresse e 
confraternização!

Sem m
sica a vida não faria sentido.

(
Nietzsche)

[FOTO]

Parabéns à equipe da E.M. Rodrigo Otávio por proporcionar qualidade de vida, 
prazer e diversão à sua equipe!

Laura Fantti Davilla Serpa

     Representante Rioeduca da 11
 CRE

Facebook: 

http://www.facebook.com/laura.fanttidavilla
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Site:
http://lauradavill1.wix.com/rioeduca11cre

Twitter:
https://twitter.com/laurafanttini

E-mail:
 lauradavilla@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

11ª cre
(25)

coral de professores
(1)

rodrigo otávio
(1)

coral
(1)
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns a essa Escola linda que faz a diferença com o seu trabalho,empenho e 
dedicação.A Educação precisa de pessoas como vocês.Nossos alunos agradecem.
Postado por 
Tania Bendas
 em 09/07/2013 08:25

Bela iniciativa da equipe Rodrigo Otávio, momentos como esse renovam as relações
e as energias. Parabéns à direção, tão presente e tão empolgada com o trabalho! 
Bjkssss!
Postado por 
STELLA REIS
 em 09/07/2013 15:01

Olá! Parabéns, ótima matéria! Gostaria de participar do coral... Quem sabe eu 
não apareça, dou aula no Dr. João Ramos, pertinho de lá. E já fiz parte de uma 
coral por 4 anos. ^^ =]
Postado por 
Michel Serpa Santos
 em 09/07/2013 18:32

Vem sim, Michel! A ideia é essa! Você será bem-vindo assim como todos que 
quiserem um pouco de 
en-canto
 em sua vida profissional (e pessoal)! Parabéns pela bela postagem, Laura!
Postado por 
Karla Antunes
 em 09/07/2013 20:25

Laura, obrigada pela presença, pela bela postagem e espero que sirva de 
incentivo para outros colegas da 11ª CRE criarem coragem e começarem a 
(en)cantar conosco!
Obrigada pelas palavras de carinho e incentivo da Sra.Tânia Bendas e da, sempre 
amiga,Stella Reis. Um grande beijo, Izabel (Rodrigo Otávio).
Postado por 
Izabel Rocha
 em 13/07/2013 22:26
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 10/07/2013
<TÍTULO>
Diversidade Cultural na E. M. Londres

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, blogdeescolas, diversidadecultural.
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As equipes de futebol feminino e masculino do exército Brit
nico visitam a Escola Municipal Londres, que possui o nome da capital inglesa, 
proporcionando uma troca cultural e um momento de aprendizagem singular na 
formação do cidadão.

No processo de aprendizagem, o momento de construção da identidade cultural

é muito importante. A oportunidade de conhecer novas culturas e hábitos traz o 
enriquecimento e a aceitação das diversas culturas existentes.

Como diz Trindade (2000):
A questão que se coloca é a import
ncia de se entender a relação cultura e educação. De um lado está a educação e 
do outro a ideia de cultura como lugar, a fonte de que se nutre o processo 
educacional para formar pessoas, para formar consciência
.

A diversidade cultural é um tema atual e relevante a partir do momento em que a 
escola desenvolve um ensino que procura atender a diversidade cultural de sua 
clientela. B

aseada nisso, a Escola E. M. Londres fez uma parceria com o consulado Brit
nico. As crianças receberam uma visita das equipes de futebol masculina e 
feminina do exército Brit
nico e aprenderam muito com esta troca.

[FOTO]

A Escola possui o nome da capital Brit
nica e, para as crianças conhecerem um pouco da cultura do país que foi 
homenageado com o nome de sua unidade, buscou desenvolver a consciência 
cultural, ensinando-os a respeitar as diferenças existentes nas culturas de cada
povo.

Os alunos fizeram várias brincadeiras, mostrando a animação e a cordialidade do 
povo brasileiro e colocando todos das equipes de futebol para participar. Parece
que os visitantes gostaram de aprender também com os alunos um pouco da nossa 
cultura.

[FOTO]

A equipe brit
nica foi convidada a deixar sua marca e pintou a casinha de bonecas do pátio da 
escola com as cores da bandeira Brit
nica. Na sala de aula, a professora Luciana Matos, de Inglês, aproveitou os 
momentos de tradução para enriquecer o vocabulário dos alunos que fizeram até 
uma coreografia com as bandeirinhas.
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Nessa troca, todos aprenderam e fizeram de um momento divertido um excelente 
instrumento de aprendizagem e enriquecimento cultural na busca do 
desenvolvimento de um cidadão mais consciente da diversidade cultural.

[FOTO]

E a parceria não parou por aí... Vamos continuar acompanhando!!!

Blog da Escola:
http://escolamunicipallondres-rj.blogspot.com.br/

Parabéns à equipe da Escola E. M. Londres!

Escolas e professores, não deixem de compartilhar atividades ou projetos no 
nosso Portal Rioeduca. Procure o representante de sua CRE!!

Clique 
aqui
 para conhecer seu representante.

Prof
 Elidia Correia

Representante 3
CRE no Rioeduca

elidiacorreia@rioeduca.net

Twitter:
 @ElidiaCorreia

Facebook: 
Elidia Correia

e 

Grupo Rioeduca/3
 CRE

[FOTO]
tweet
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3ªcre
(223)

blogdeescolas
(54)

diversidadecultural
(3)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 17/07/2013
<TÍTULO>
Uma aula fora da sala aula na E. M. Professor Mourão Filho

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, blogdasescolas.

A Escola Municipal Professor Mourão Filho, que faz parte do projeto do Bairro 
Educador Complexo do Alemão, proporcionou aos seus alunos uma aprendizagem fora 
dos muros da escola.

Os alunos da turma 1430 da professora Cristiane Marcolino tiveram a oportunidade
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de sair do ambiente de sala de aula e conhecer um pouco mais o seu bairro. 
Vivenciaram diferentes situações de aprendizagem, usando todos os sentidos para 
buscar o desenvolvimento cultural, social, pessoal e intelectual.

Com a parceria do Projeto do Bairro Educador com a Supervia (responsável pela 
administração do Teleférico) e com o Observatório Nacional foi possível a 
realização dessa atividade enriquecedora.

[FOTO]

Os alunos visitaram as Estações do Teleférico do Alemão e, chegando à Estação da
Palmeira, a 
ltima do circuito, tiveram a surpresa de encontrar uma equipe do Observatório 
Nacional com um telescópio de observação do Sol montado exclusivamente para 
eles.

De uma vista privilegiada, as crianças conseguiram ver na prática os 
conhecimentos adquiridos em sala de aula e transformaram a aprendizagem em um 
conhecimento significativo.

[FOTO]

[FOTO]

Além disso, conheceram seu bairro e obtiveram informações importantes sobre a 
comunidade em que a escola está inserida e voltaram muito contente para a escola
com essa experiência de uma aula fora dos muros da escola.

As ações para fora da escola são aquelas que promovem a articulação entre a 
unidade e os espaços de aprendizagem de seu entorno. E a E. M. Professor Mourão 
Filho conseguiu concretizar com seus alunos uma aprendizagem que, motivada pela 
emoção, ficará na memória de seus alunos.

Quanto mais emoção contenha determinado evento, mais ele será gravado no cérebro
.

Iván Izquierdo 

(médico, neurologista e coordenador do Centro de Memória da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUC/RS).

Para finalizar a atividade, o momento de lazer em um ambiente novo. Afinal, 
brincar também faz parte deste desenvolvimento e do processo de aprendizagem.

[FOTO]

Parabéns, Escola Municipal Professor Mourão Filho!

Conheça um pouco mais dos projetos do Bairro Educador Complexo do Alemão 
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visitando o blog:

http://bairroeducador.blogspot.com.br/2013/05/visita-ao-teleferico-do-complexo-d
o.html

Blog da Escola Professor Mourão Filho:

http://bairroeducadorcomplexodoalemao.wordpress.com/

Escolas e professores, não deixem de compartilhar atividades ou projetos no 
nosso Portal Rioeduca. Procure o representante de sua CRE!!

Clique 
aqui
 para conhecer seu representante.

Prof
 Elidia Correia

Representante 3
CRE no Rioeduca

elidiacorreia@rioeduca.net

Twitter:
 @ElidiaCorreia

Facebook: 
Elidia Correia

e 

Grupo Rioeduca/3
 CRE

[FOTO]
tweet
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3ªcre
(223)

blogdasescolas
(22)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 01/07/2013
<TÍTULO>
 Escritores que Participam da Flip Participam de Debates na Penha

Nos dias 8 e 9 de julho, a Arena Carioca Dicró recebe autores que participam da 
Festa Literária Internacional de Paraty para um debate literário com os autores 
da Festa Literária Internacional das UPP
s, que acontece no fim do ano. 

[FOTO]

O irlandês John Banville, que veio ao Brasil para lançar seu 16
 romance em Paraty, o Luz Antiga, é uma das atrações principais.

Outros nomes como Lydia Davis, Lila Azam Zanhaneh, Geoff Dyer, John Jeremiah 
Sullivan, Roberto Calasso e Malyka Booker, além de Volnei Canônica, Vera Saboya 
e Jorge Tucháua discutirão políticas de leitura no Brasil. Esta é a segunda 
edição da Flip-Flupp.

As reuniões serão abertas ao p
blico e com entrada gratuita, acontecendo em quatro horários: às 14h, 15h30, 17h
e 18h30. A primeira mesa será formada pelo jornalista, psicólogo e professor da 
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UFF, Felipe Pena, o critico literário Vinicius Jatobá, e pelo vencedor da FLUPP 
Pensa de 2012, Rodrigo Santos, em um grande debate sobre a chamada nova 
literatura. Mais informações no site da Flupp.

Inscrições até 05/07, pelo e.mail smemidia@rioeduca.net.

Vagas limitadas.

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 01/08/2013
<TÍTULO>
Uma Escola de Amor ao Paraguai 

<TAGS>
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Tags: 
5ªcre.

A Escola Municipal Paraguai comemorou 78 anos de existência e teve o prazer de 
receber, junto à sua equipe e alunos, representantes do Consulado do Paraguai, 
abrilhantando ainda mais esta solenidade tão esperada pela comunidade escolar.

Nesse ano, a Escola Municipal 05.15.026 Paraguai completou 78 anos com momentos 
de muita alegria e emoção! Mas quem recebeu o presente foi a comunidade escolar 
com a
 visita da Consulesa Geral do Paraguai no Rio de Janeiro Celia Esther Ca
ete e a Consulesa Susana Colmán de Caldas.

[FOTO]

Consulesas Celia Esther Ca
ete e Susana Colmán de Caldas, professora Valéria Medice, Coordenadora da 5
 CRE e a equipe da E. M. Paraguai.

Sua equipe administrativa-pedagógica é formada pelas professoras: Maria Eny 
Picozzi, Diretora da UE; Sandra
 Maria Alc
ntara, Diretora Adjunta; Viviane Othuki, Apoio à Direção; e Tatiane Machado, 
Coordenadora Pedagógica.

Professores, alunos e funcionários, junto à equipe da direção, promoveram uma 
série de atividades para comemorar essa data tão importante. Hinos do Paraguai e
do Brasil foram solenemente cantados com muito orgulho. 

[FOTO]

Alunos cantando os Hinos do Brasil e do Paraguai.

Durante uma semana, os alunos, por meio da 
Educopédia
, realizaram pesquisas dos aspectos do Paraguai. Os funcionários mais antigos da
Escola construíram um mural com os acontecimentos que marcaram a história da 
Escola Municipal Paraguai. Também confeccionaram livros com contos Paraguaios, 
que foram trabalhados em sala de aula com os professores.

[FOTO]

Consulesas Celia Esther Ca
ete e Susana Colmán de Caldas parabenizando alunos e recebendo um desenho do 
nosso aluno João.

E para abrilhantar ainda mais nossa comemoração, recebemos no dia 7 de maio a 
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visita da Consulesa Geral do Paraguai no Rio de Janeiro, senhora Celia Esther Ca
ete, acompanhada da Consulesa Susana Colmán de Caldas e da Coordenadora da 5
 Coordenadoria Regional de Educação, a professora Valéria Médici
, relata a Coordenadora Pedagógica, professora Tatiane Machado.

[FOTO]

Primeira foto: Coordenadora da 5
 CRE, professora Valéria Médici. Foto abaixo: equipe da E. M. Paraguai junto à 
consulesa Geral do Paraguai no Rio de Janeiro
Celia Esther Ca
ete, acompanhada da Consulesa Susana Colmán de Caldas.

Para esse dia, a escola preparou uma linda e grande festa com toda escola, 
quando alunos falaram sobre o que aprenderam e a turma do 4
 ano apresentou uma roda de capoeira. Dessas atividades e entrosamento, o 
Consulado do Paraguai estreitou parcerias com a Escola, onde manterão atividades
sobre o país vizinho com a sua participação. 

[FOTO]

Foto acima: alunos do 4
 ano apresentando a roda de capoeira. Foto abaixo: a Orientadora Guará, junto 
aos funcionários Bira, Leila e Ariza.

Nosso Vizinho, o Paraguai

O Paraguai, oficialmente Rep
blica do Paraguai, é um país do centro da América do Sul, limitado a norte e 
oeste pela Bolívia, a nordeste e leste pelo Brasil e a sul e oeste pela 
Argentina. Sua capital é a cidade de Assunção.

A fronteira internacional entre Brasil e Paraguai estende-se desde Foz do 
Iguaçu, no Paraná, até Corumbá, em Mato Grosso do Sul. Atravessa uma variedade 
de terrenos, percorrendo desde grandes áreas urbanas até desertos inóspitos e 
áreas alagadas.

Brasil e Paraguai
-

Usina de Itaipu

Os governos do Brasil e Paraguai assinaram o Tratado de Itaipu em 
26 de abril de 1973,
 com validade em 2023, que estabelece a divisão igualitária da energia gerada 
pela Usina Hidrelétrica de Itaipu, localizada na Fronteira Brasil-Paraguai. 
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Também foi determinado que cada país pode vender ao outro a energia não 
utilizada (o Paraguai consome apenas 5% da energia gerada pela usina). O tratado
estabelece o aproveitamento hidroelétrico dos recursos hídricos do rio Paraná, 
pertencentes em condomínio aos dois países, desde e inclusive o salto Grande de 
Sete Quedas, ou salto de Guairá, até a foz do rio Iguaçu e de seus anexos.

Fonte 
Senado Federal

Parabéns à toda comunidade da Escola Municipal Paraguai por esta brilhante 
comemoração!

Parabéns à equipe da escola, especialmente à professora Tatiane Machado, 
Coordenadora Pedagógica, pela parceria nessa matéria.

Escolas e professores, participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e/ou atividades que 
impactaram a aprendizagem de seus alunos. Clique 
aqui
 para saber o e-mail do seu representante.

Visitem, acompanhem e comentem os blogs das Escolas da Rede Municipal de 
Educação da Cidade do Rio de Janeiro. Conheçam os blogs da 5
 CRE. Acompanhem, também, nosso grupo no Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/rioeduca5cre/

Professora Regina Bizarro _ Representante do Rioeduca na 5
CRE

Twitter: @rebiza

     Facebook: Regina Biza

     E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

[FOTO]

Página 5399



RIOEDUCA 2

5ªcre
(268)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns à toda equipe da Escola Municipal Paraguai por esta brilhante 
comemoração de 78 anos, em plena terceira idade!

Postado por 
Helena (by troia)
 em 01/08/2013 19:19
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 15/07/2013
<TÍTULO>
Premiação do Concurso Tirando a Droga de Cena 2012

<TAGS>
Tags: 
projetos, 1ªcre, 2ªcre, 3ªcre, 4ªcre, 5ªcre, 6ªcre, 7ªcre, 8ªcre, 9ªcre, 10ªcre 
e  11ªcre.

O concurso Tirando a Droga de Cena tem por objetivo promover nas unidades 
educacionais a reflexão sobre a temática da prevenção à dependência química 
utilizando a linguagem audiovisual. Pretende-se mobilizar os alunos através de 
um trabalho que envolve pesquisas, discussões e reflexões sobre o tema proposto.

No dia 21 de junho de 2013, os alunos e professores que foram premiados no 
concurso Tirando a Droga de Cena 2012, de acordo com a sua categoria. Receberem 
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os respectivos prêmios no Centro Administrativo São Sebastião, sala 425, Cidade 
Nova.

Alunos da Rede P
blica Municipal de Ensino participam do concurso que está dividido nas seguintes
categorias:

 Categoria 
A
: alunos matriculados no 4
 e 5
 anos, incluídos os alunos matriculados em Projetos de Reforço Escolar;

 Categoria 
B
: alunos matriculados do 6
 ao 9
 ano, incluídos os alunos matriculados em Projetos de Reforço Escolar;

 Categoria 
C
: alunos matriculados no PEJA I;

 Categoria 
D
: alunos matriculados no PEJA II;

 Categoria 
E
:alunos matriculados nas Unidades de Extensão Educacional e em Projetos de 
Reforço Escolar.

Receberam a premiação referente ao Concurso Tirando a Droga de Cena 2012 os 
seguintes alunos listados abaixo:

Categoria 
A

1
 Lugar: (09.18.011) - Escola Municipal Manoel Maurício

     Produção: 
Drogas: Sai dessa
.

Alunos:
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Adrielli Alves da Silveira

     Jéssica Fi
za do Rosário

     Letícia Vitória de Freitas Araujo

     Lucas André Almeida Prates Conrado

     Aline Cristina de Farias Plácido

Professores Orientadores:

Elias de Jesus Moreno

     Tatiana Rabello de Andrade

 2
 Lugar: (05.14.501) - CIEP Dom Oscar Romero

     Produção: 
Você merece viver
.

Alunos:

J
lio César Guedes da Silva

     Karyne Pedroza Brasil de Medeiros

     Larissa dos Santos Soares

     Matheus Soares Mendes

     Thainá da Conceição Amaral
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Professores Orientadores:

Wilson Ávila

     Maria da Glória Ribeiro Diniz da Silva

3
 Lugar: (04.20.013) Escola Municipal Alice Tibiriçá

     Produção: 
Drogas fazem mal
.

Alunos:

Gabriel Vinicius da Silva Miranda

     Geovanna Costa de Ara
jo

     Karolyne Pereira Vizeu

     Samuel Ribeiro de Almeida

     Wenderson Tavares dos Santos Barreto

Professores Orientadores:

Cristiane dos Reis Rodrigues

     Janice da Silva Ruas

Categoria 
B

 1
 Lugar: (10.26.002) Escola Municipal Monteiro Lobato

Produção: 
Uma pedra no caminho
.

Página 5403



RIOEDUCA 2
Alunos:

Fernanda Cardoso Vieira

     Matheus Fernandes de Lima

     Raynan Kethellin da Fonseca Campos

     Ruan Wendel da Fonseca Campos

     Vinicios Damasceno Gonzaga

Professores Orientadores:

Tathiana Treuffar Alves

     Maria Pestana de Assis

2
 Lugar: (05.15.001) Escola Municipal Evangelina Duarte Batista

     Produção: 
Drogas, nem nos bastidores
.

Alunos:

Aléxia Freitas dos Santos

     Andressa Santiago de Souza

     Felipe André Marques de Mattos

     José Matheus Ferreira de Paiva

     Raul Álvaro Barroso dos Santos

Professores Orientadores:
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Lorena Lopes Pereira Bonomo

     Marlene Dias Gomes da Silva

3
 Lugar: (10.26.012) Escola Municipal Prof. Vieira Fazenda

     Produção: 
Ainda dá tempo
.

Alunos:

Bárbara Batista Gioseffi

     Daniela Ribeiro de Oliveira

     Joice Thuler Sardinha

     Késsia do Val Souza

     Thamirys Morais do Vale

Professores Orientadores:

Claudia Vieira Torres Gomes

     Suzana Neri Huguenin Malof

Categoria 
C
:

1
 Lugar: (04.31.502) CIEP Graciliano Ramos

     Produção: 
Mundo
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.

Alunos:

Alex Sandro de Sousa

     Carla Beatriz Nunes de Faria

     Denis Souza de Almeida

     Francisca Vieira de Andrade

     Francisca Zenilce da Silva

Professores Orientadores:

Sandra Maria Saragoça Decembrino Caldas

     Maria de Fátima Bulhões dos Santos 
Carvalho

2
 Lugar: (04.31.502) CIEP Graciliano Ramos

     Produção: 
Drogas matam
.

Alunos:

Cícera de Araujo Tomaz

     Eurides Lopes da Silva

     Lucélia Lopes da Silva

     Maria Madalena Celestino Marques
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     Maria Severina da Conceição

Professores Orientadores:

Sandra Maria Saragoça Decembrino Caldas

     Maria de Fátima Bulhões dos Santos 
Carvalho

3
 Lugar: (04.31.502) CIEP Graciliano Ramos

     Produção: 
Famílias em cena
.

Alunos:

     Darlan Gomes

     Eliane Ramos Silva

     Jéssica da Silva Seixas

     Jone Simões de Carvalho

     Maria Cristina Gonçalves

Professores Orientadores:

     Sandra Maria Saragoça Decembrino Caldas

     Maria Irene Nogueira Porto

Categoria 
D
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1
 Lugar: (07.16.039) Escola Municipal Vitor Meireles

     Produção: 
Drible a droga
.

Alunos:

Carlos Silva da Silveira

     Gecilda Pereira da Silva

     Maria de Lourdes da Silva Barros

     Nelder Peixoto de Oliveira

     Pedro Henrique Salustiano de Freitas

Professores Orientadores:

Cleise L
cia Pinto Silva

     Luciano Cintra Silveira

2
 Lugar: (04.31.502) CIEP Graciliano Ramos

Produção: 
Uma história real
.

Alunos:

Bruno Pereira de Sousa Silva

     Célia Maria Fernandes Pinho

     Elaine Cristina Dias Tostes
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     Roberto dos Santos Martins

     Victor Hugo Santos da Silva

Professores Orientadores:

Maria Julia de Alencar Duarte

     Carlos Henrique de Freitas Azevedo

3
 Lugar: (05.14.007) Escola Municipal Albert Sabin

     Produção: 
Autoestima
.

Alunos:

Adriana Jose de Oliveira

     Gutemberg Bernardo da Silveira

     Israel Nascimento Castro dos Santos

     Jose Henrique da Silva

     Nadia Cristina de Menezes Rodrigues

Professores Orientadores:

Sandra de Azevedo Côrtes

     Denise Fidalgo Pereira de Barros

Categoria 
E
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1
 Lugar: (06.25.502.1) N
cleo de Arte Grande Otelo

     Produção: 
Jovens hoje em dia
.

Alunos:

David Costa Pinto

Evelyn Botelho dos Santos Nunes

Graciele Oliveira da Silva Borges

     Raphael Azeredo de Abreu

     Victor de Moraes

Professores Orientadores:

Bruno Bazílio Bentolila

     Idimarcos Ribeiro Campos

2
 Lugar: (01.02.504.1) N
cleo de Arte Avenida dos Desfiles

     Produção: 
Crack só na bola
.

Alunos:

Ane Caroline Bragança dos Santos

     Claudio Victor Raimundo da Silva
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     Divanisse Silva Soares Freitas

     Larissa Gabriel de Honório da Silva

     Mayara Vitória Pereira Bragança

Professores Orientadores:

Flavia Beatriz Pedrosa Pereira

     Paula Gomes di Calafiori

3
 Lugar: (09.18.078) Polo de Educação pelo Trabalho Alzira Ara
jo

     Produção: 
Vem comigo... Oficina papo jovem
.

Alunos:

Andrew Messias da Silva

     João Victor Carneiro Leal

     Lua Mariel Campelo da Silva Mori

     Luis Eduardo Carvalho Ven
ncio Filho

     Renata Campos Lopes de Oliveira

Professores Orientadores:

L
cio Antonio da Silva

     Mônica Faragasso Souza Escobar
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Este ano, o concurso Tirando a Droga de Cena já foi divulgado por meio da 
Circular E/SUBE/CED n
 62, de 13/05/2013. Para maiores esclarecimentos, entre em contato com a 
Gerência de Educação da Coordenadoria Regional de Educação da sua área.

Você faz a diferença, não deixe de participar!!!

Representante do Rioeduca na E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos

     Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

5ªcre
(268)

6ªcre
(247)

1ªcre
(234)

9ªcre
(227)

3ªcre
(223)

8ªcre
(193)

7ªcre
(192)

2ªcre
(192)

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Sexta-feira, 05/07/2013
<TÍTULO>
Informativo Multirio - 05 de julho

Vinicius de Moraes é o homenageado de
Pequenos Notáveis

O programa repassa a trajetória do Poetinha e revela fatos inusitados da vida do
compositor, que faria 100 anos em outubro de 2013. Vinicius de Moraes estudou 
Direito e Literatura Inglesa, foi diplomata e apenas aos 42 anos passou a se 
aventurar pela m
sica, ajudando a criar a bossa nova. Entre os sucessos do m
sico, o episódio destaca o disco
A Arca de Noé
, destinado ao p
blico infantil.
Pequenos Notáveis
, que divulga para as novas gerações a herança deícones da MPB, vai ao ar neste 
domingo (7), às 20h, no
canal 14 da NET
.

Férias escolares com a MultiRio

A programação infantil apresenta séries que divertem e ensinam, destinadas a 
crianças de diferentes faixas etárias. A partir das 9h, e também ao longo de 
toda a programação do dia, os pequenos podem assistir a produções de qualidade 
feitas especialmente para eles. A animação Zou, novidade na grade da MultiRio na
TV, mostra as aventuras de uma zebra de 5 anos. Os animais do Zoológico de São 
Paulo são as estrelas de Passeio Animal, enquanto caracóis atletas se esforçam 
pelo melhor resultado em Caracolímpicos. As crianças aprendem a criar em casa 
vários brinquedos com 1, 2, 3 AgoraÉ Sua Vez e podem assistir a animações de 
histórias na série Hans Christian Andersen. Em Caixa Mágica, dramaturgia e 
computação gráfica aliam-se para mostrar atividades como colagem e pintura.Veja 
todas essas séries na BandRio, no canal 14 da NET e/ou na Web TV (
multirio.rj.gov.br/webtv
). Já na Web Rádio (
multirio.rj.gov.br/webradio
), clique e ouça Hora Divertida, que apresenta fábulas e operetas infantis.

A MultiRio não tem um perfil oficial no Facebook. Informações sobre a Empresa 
você encontra no
Portal MultiRio
 e na nossa página no Twitter. Se você já faz parte desta rede social, seja um 
seguidor:
www.twitter.com/multirio
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.

Secretaria Municipal de Educação

MultiRio - Empresa Municipal de Multimeios

Para não receber mais este informativo,

          

 envie e-mail para
multiriocomunica@multirio.rio.rj.gov.br
.

          

 Tel: 1746/Fora RJ: (21) 3460-1746
ouvidoria multirio@rio.rj.gov.br

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 01/07/2013
<TÍTULO>
Maratona Escolar João Guimarães Rosa

Na 
ltima sexta-feira, em cerimônia na Academia Brasileira de Letras, foi aberta 
oficialmente a Maratona Escolar João Guimarães Rosa

Escolas, professores de 8
 e 9
 ano e Professores de Sala de Leitura, incentivem a participação de seus alunos.

Confiram o Regulamento

[FOTO]

REGULAMENTO DA MARATONA ESCOLAR JOÃO GUIMARÃES ROSA

I - Do tema

A Maratona Escolar João Guimarães Rosa promovida pela Secretaria Municipal de 
Educação do Rio de Janeiro em colaboração com a Academia Brasileira de Letras, 
será realizada mediante elaboração de texto escrito sobre o tema 
A vida e a obra de João Guimarães Rosa
.

II 
 Dos participantes

O Concurso destina-se a alunos regularmente matriculados na Red

e Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, nos 8
 e 9
 anos do Ensino Fundamental, e na Educação de Jovens e Adultos, abrangendo as 
escolas de todas as CRE.

III 
 Do conte
do e da forma
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A redação será desenvolvida preferencialmente em prosa, contendo no máximo 30 
linhas, podendo ser digitada (2100 caracteres) ou apresentada em manuscrito, com
letra legível.

     O trabalho entregue fora da 
especificação acima será desclassificado. 

No rodapé do trabalho deverão constar os seguintes dados:

 Nome do aluno, ano e turma;

 Nome do professor orientador e da disciplina;

 Nome do diretor, da escola e da E/SUBE/CRE.

IV - Dos prazos, datas e locais

Lançamento na ABL 
 dia 28/06/2013 com a participação de representantes da SME, coordenadores das 
E/SUBE/CRE e CREJA, autoridades e acadêmicos.

1
 fase - de 05/08/13 a 20/08/13 
 Palestras nas E/SUBE /CRE

2
 fase 
 06/08/13 a 24/09/13
 Produção textual nas escolas

3
 fase 
 25/09/13 a 30/09/13 
 Seleção nas escolas (cada escola seleciona 10 redações)

4
 fase - até 01/10/13 
 Entrega dos trabalhos selecionados pelas escolas na E/SUBE /CRE

5
 fase 
 de 02/10/13 a 07/10/13 
 Seleção nas E/SUBE /CRE
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Até 08/10 
 Envio dos trabalhos selecionados pelas E/SUBE /CRE à ESUBE/CED /GME

6
 fase 
 de 09/10/13 a 16/10/13 
 Seleção na SME

7
 fase 
 dia 17/10/13 
 Entrega dos trabalhos selecionados à ABL

8
 fase 
 de 18/10/13 a 24/10/13 
 Seleção na Academia Brasileira de Letras

9
 fase 
 25/10/13 
 Divulgação do resultado

10
 fase 
 08/11/13 (possivelmente) - Premiação na ABL

V - Da seleção

A seleção dos trabalhos se realizará em quatro etapas distintas, conforme 
calendário, através das comissões local, regional, municipal e final, composta 
por membros designados, como se segue:

 Comissão local 
 designada pelo diretor da escola, que selecionará os 10 (dez) melhores textos 
da sua escola e os encaminhará à E/SUBE/CRE .

 Comissão Regional 
 designada em cada E/SUBE/CRE/GED, que selecionará os 10 (dez) melhores textos 
de todas as escolas participantes de cada E/SUBE /CRE do Rio de Janeiro.

 Comissão Municipal 
 designada pela SME, que selecionará os 3 (três) melhores textos de cada E/SUBE 
/CRE, e 3 de alunos da EJA, totalizando 33 textos.

 Comissão Final da Academia Brasileira de Letras 
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 designada pelo Presidente da Academia Brasileira de Letras, composta de 3 
acadêmicos, selecionará os 6 (seis) melhores textos enviados pela Secretaria 
Municipal de Educação do Rio de Janeiro, sendo 5 (cinco) do Ensino Fundamental e
01(um) da Educação de Jovens e Adultos.

VI 
 Da premiação

Serão premiados as escolas, os professores e os alunos dos melhores textos 
classificados no 
mbito do Município do Rio de Janeiro.

VII - Dos prêmios

O Instituto Antares se responsabilizará pela organização de três tipos de kits 
de livros diferenciados para serem entregues de acordo com os ganhadores: 
alunos, professores e escolas.

VIII 
 Das disposições finais

 O direito sobre os trabalhos dos alunos passará a ser da Academia Brasileira de
Letras;

 Não será permitida a revisão de classificação;

 Os casos omissos no regulamento serão resolvidos pela Secretaria Municipal de 
Educação em conjunto com a Academia Brasileira de Letras.

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 25/07/2013
<TÍTULO>
A Caminho da Escola - Escola Municipal Atenas - 9ª CRE

<TAGS>
Tags: 
projetos, 9ª cre.

A Escola Municipal Atenas, da 9
 Coordenadoria Regional de Educação, participou do Projeto 
A Caminho da Escola
, que é uma parceria com a CET-Rio.

Tratando do tema Educação no tr
nsito: uma lição divertida. O Projeto apresentou uma aula teatralizada fazendo 
das regras de tr
nsito uma brincadeira divertida, alegre, envolvente onde as crianças 
participaram com entusiasmo e assimilaram as informações transmitidas com prazer
por meio de atividades l
dicas.

No Projeto 
A Caminho da Escola
 as atividades começam pela peça teatral envolvendo todas as turmas da escola, 
depois tomam conta da sala de aula onde nas turmas pré-selecionadas os monitores
promovem brincadeiras, como o jogo da memória, quebra-cabeça e adivinhação, tudo
em torno do conte
do do espetáculo apresentado.

[FOTO]

No ritmo do espetáculo os alunos aprendem interagindo com os atores na melodia 
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da educação pelo tr
nsito:

[FOTO]

Tem que parar pro outro poder passar

A caminho da escola, aprendendo a transitar

Preste atenção!

Não ande na contramão

A caminho da escola

Aprendendo a lição!

Se liga garotada:

     Falta de atenção causa acidentes, só 
ande pela faixa, todos devem agir com precaução!

     Seja consciente, use os itens de 
segurança!

     Qualquer descuido pode causar acidentes!

     Se cada um fizer sua parte todos 
aprenderão a lição!

[FOTO]

Agende a visita com o Centro de Comunicação e Educação para o Tr
nsito da CET- Rio com Sheila ou Débora pelo telefone 2535-6046. E a sua escola 
receberá o Projeto.

Fonte: Matéria retirada do 
Blog da Escola Municipal Atenas
 -
9
 CRE

     Visite o blog da Unidade Escolar e 
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conheça outras atividades!

Representante do Rioeduca na E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos

     Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet

projetos
(334)
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 08/07/2013
<TÍTULO>
Colocando a Mão na Massa

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, troféurieoduca.
A Creche Municipal Zilka Salaberry deu continuidade ao projeto Colocando a Mão 
na Massa, iniciado em 2012, com o objetivo de trazer cada vez mais responsáveis 
para serem parceiros da instituição escolar.

A creche fica situada numa região onde predominam ind
strias e residências. A população que vive no entorno pertence às classes 
populares, com um baixo poder aquisitivo e pouca qualificação para o trabalho. 
Por consequência, é o bairro de menor Índice de Desenvolvimento Humano da cidade
e o de menor renda da região.

As carências da população são enormes! Ela não para de crescer, o que levou a 
equipe da Creche Municipal Zilka Salaberry a pensar em projetos pedagógicos e 
sociais voltados para dar condições de crescimento e melhora de vida para esta 
população.

Diante dessa realidade, os educadores criaram em 2012 o projeto 
Colocando a Mão na Massa
,

 que está em sua segunda edição. Ele conta com a participação de todos os 
envolvidos no processo de ensino e aprendizagem: Professores Articuladores, 
Professores de Educação Infantil, Merendeiras, Diretores, Responsáveis e Alunos.

O projeto foi criado, pois a equipe pedagógica percebeu que vários responsáveis 
se sentiam curiosos em saber das atividades dos filhos na creche e da 
necessidade em participar da vida educacional das crianças. O projeto Colocando 
a Mão na Massa se transformou em um grande criador de laços e incentivador da 
participação ativa dos pais na educação dos filhos.
[VÍDEO]

Sua relev
ncia é inquestionável! A partir do momento em que a escola se propõe a interagir
com a comunidade que a circunda, o resultado não poderá ser outro senão o bom 
desenvolvimento e crescimento para ambas e, consequentemente, para a sociedade.
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A partir desta realidade, fazer uma educação de qualidade que envolva toda a 
comunidade escolar, trazendo o responsável para acompanhar a educação dos 
filhos, tornou-se um dos objetivos principais do projeto Colocando a Mão na 
Massa.

Ele convida os pais a participarem das atividades realizadas na creche. O 
primeiro encontro de 2013 aconteceu na primeira quinzena do mês de maio. Vários 
cantinhos foram arrumados: leitura, pintura, recorte e colagem, reciclagem, m
sica e dança. Todos são convidados a colocar a mão na massa: criando, contando 
histórias, brincando e participando de in
meras atividades
 infantis. O envolvimento dos pais com a escola é contagiante!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Os responsáveis curtiram muito este momento, contribuindo para a vivência do 
trabalho pedagógico. Participando da rotina dos filhos, sentiram-se mais seguros
e confiantes com a educação de qualidade que é oferecida às suas crianças e, 
principalmente, sentiram-se capazes de ajudar no seu desenvolvimento.

Como vimos, família e escola formam uma equipe. Ambas seguem a mesma direção em 
relação ao objetivo que desejam atingir: segurança na aprendizagem de forma que 
venha a se criar cidadãos críticos e capazes de enfrentar a complexidade de 
situações que surgem na sociedade.

[FOTO]
tweet
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6ªcre
(247)

troféurieoduca
(1)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns à equipe da Creche Zilka por mais este excelente trabalho!!!!!
Postado por 
Simone da Silva Coelho
 em 08/07/2013 02:27

Maravilhoso trabalho! Parabéns!
Postado por 
Priscila Frisone
 em 08/07/2013 09:04

As fotos estão lindas, revelam literalmente a riqueza do trabalho, e o 
comprometimento profissional da equipe da escola. Essa parceria escola-família é
um ingrediente fundamental. PARABÈNS!!!
Postado por 
Christiane Penha
 em 10/07/2013 13:25

Muito legal este projeto!! Parabéns para toda a equipe!!
Postado por 
Alessandra Cardoso
 em 12/07/2013 22:24
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 02/07/2013
<TÍTULO>
Informativo Multirio - 2 de julho

<TAGS>
Tags: 
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multurio.
Ensino l
dico é o tema de
Educação em Red
e
O programa tem a participação da professora e doutora em Educação T
nia de Vasconcellos e da professora da Rede Municipal Glaucia Simões para falar 
sobre a aprendizagem l
dica na escola. Essa metodologia propõe estabelecer relação entre o que se 
aprende e a realidade, por meio de atividades que envolvem brincadeiras 
educativas e
games
que lidam com a
imaginação, imitação, regras e jogos de memória.
Educação em Rede
também discute o papel do professor no planejamento da atividade l
dica e a import
ncia desse recurso de ensino para o desenvolvimento do aluno. Apresentado por 
Carla Ramos, o programa vai ao ar na quarta-feira (3), às 13h20, na
BandRio
e no
canal 14 da NET
.

Cidade de Leitores
fala sobre romance de formação
As passagens da inf
ncia para a adolescência e desta para a vida adulta são fases de descobertas e 
desencantos. Tomar esse percurso como tema e, acompanhando a construção da 
identidade da personagem, propor um aprendizado ao leitor é a característica do 
romance de formação. A apresentadora Leila Richers entrevista o jornalista Elias
Fajardo, autor dos livros
Ser Tão Menino
e
Aventuras de Rapaz
, e o diretor Antônio Carlos da Fontoura, do filme
Somos Tão Jovens
, sobre a adolescência do cantor Renato Russo. O programa mostra a trajetória do
protagonista do romance de formação como um exercício de compreensão do mundo, 
com os conflitos de gerações, a busca da vocação e de uma filosofia de vida.
Cidade de Leitores
é exibido na quinta-feira (4), às 13h20, na
BandRio
e no
canal 14 da NET
. 
A MultiRio não tem um perfil oficial no Facebook. Informações sobre a Empresa 
você encontra no 
Portal MultiRio
 e na nossa página no Twitter. Se você já faz parte desta rede social, seja um 
seguidor:
www.twitter.com/multirio

Página 5426



RIOEDUCA 2
.

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 08/08/2013
<TÍTULO>
CADERNO DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

<TAGS>
Tags: 
educaçaoinfantil.
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Apresentamos os materiais relacionados à Avaliação na Educação Infantil 
apresentados nos encontros de formação de Coordenadores Pedagógicos, Professores
Articuladores e Diretores no 
ltimo mês, na UERJ.

O arquivo 
Caderno de Avaliação
 tem por objetivo subsidiar a prática pedagógica de avaliação de todos os 
profissionais que atuam na Educação Infantil. Para tanto, o seu conte
do deverá ser estudado e discutido coletivamente no dia 12 de julho, dia de 
avaliação na rede.

[FOTO]

Como recurso de apresentação do caderno, apresentamos também os slides 
utilizados na referida formação.

[FOTO]

Sugerimos que a implementação do material aconteça a partir do 3
 bimestre de 2013.

Atenciosamente,

     Gerência de Educação Infantil

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Este material serviu como apoio no que tange a avaliação dos nossos pequenos. 
Minhas amigas adoraram!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 18/08/2013 11:53
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 10/07/2013
<TÍTULO>
Humanizando as Relações para uma Educação Cada Vez Melhor!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.

O compromisso, a dedicação e a percepção real do seu papel no processo 
educacional são características marcantes de um professor.

No CIEP Aracy de Almeida, a professora Suzi Rodrigues Dantas dedica-se a 
construir com seus alunos um ambiente alfabetizador estimulante em todos os 
momentos da aprendizagem.

[FOTO]

Atividades sobre o projeto Tamar na sala da turma 1102.

A equipe pedagógica do CIEP Aracy de Almeida acredita que trabalhar as relações 
é um importante passo em busca de uma escola onde se é possível oferecer 
Educação de Qualidade.

Desse ideal, nasceu o projeto 
Com Viver
, que trabalha, antes de tudo, o modo como cada um deve buscar viver, ou seja, 
de forma amistosa e amigável com todos no espaço escolar.

O projeto aborda não só uma campanha contra a violência física e verbal, mas 
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também busca envolver os alunos num clima de tranquilidade, gentileza e 
cordialidade.

[FOTO]

O ambiente alfabetizador da sala da professora Suzi Rodrigues Dantas.

A professora Suzi Rodrigues Dantas leciona para a turma 1102 no CIEP Aracy de 
Almeida.

Além de promover ações com sua turminha que contempla o projeto 
Com Viver
, a professora dedica-se à promoção de uma alfabetização que acontece de forma 
criativa, organizada e coletiva.

O ambiente da sala de aula é cuidadosamente construído com temas e atividades 
dos alunos.

O zelo e a dedicação da professora com seus alunos são percebidos em detalhes, 
como organização do material, seleção das atividades e planejamento.

[FOTO]

Alunos da turma 1102 e a professora Suzi Dantas, no CIEP Aracy de Almeida.

Atividades devidamente contextualizadas de escrita, que levam o aluno a pensar 
sobre determinadas situações com as quais convive no dia a dia, são comuns nas 
aulas da Tia Suzi.

O compromisso e o trabalho da professora, associados ao comportamento cada vez 
mais baseado em atitudes de respeito e consideração ao próximo, estão sendo 
estimulados pelo projeto 
Com Viver
, resultando em uma aprendizagem que faz a diferença!

.

[FOTO]

Professora Suzi Rodrigues Dantas.

O Rioeduca parabeniza toda a equipe do CIEP Aracy de Almeida e, em especial, a

professora Suzi Rodrigues Dantas!

Quer saber mais sobre esta escola?

Clique aqui
 e acompanhe as atividades no Blog!

Professora Neilda Silva - Rioeduca 8
 CRE
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neildasilva@rioeduca.net

Twitter: @Prof_Neilda

[FOTO]
tweet

8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

Essa professora merece essa homenagem! Parabéns, Tia Suzi! Gostei.
Postado por 
Rafael Lacerda
 em 10/07/2013 16:31

É bom ter esta professora como exemplo! Parabéns! professora Suzi. Vc merece. 
Graças a Deus que temos em algumas escolas outras Suzis.Parabéns!!!!
Postado por 
sonia maria
 em 11/07/2013 23:41

Parabéns, professora! Merece o reconhecimento pelo trabalho feito com as 
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crianças de nossa cidade! 
Postado por 
Nilza
 em 16/07/2013 13:04

CIEP Aracy de Almeida está de parabéns por possuir uma profissional de 
excelência parabéns a professora Suzi Rodrigues Dantas e toda equipe escolar.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 05/08/2013 22:25
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 15/07/2013
<TÍTULO>
Mostra de Trabalhos, Danças e Muita Alegria na Educação Infantil

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.

Criatividade, aprendizado e muita alegria tornaram esse momento especial para 
todos.

[FOTO]

Alunos das creches dançando com muita empolgação ao redor da fogueira!

No dia 05 de julho aconteceu uma Festa Julina muito especial!

Na quadra do CIEP Poeta Cruz e Sousa, as Creches e EDIs da 8
 CRE trouxeram muito brilho a sua Mostra de Trabalhos com danças típicas das 
festas julinas.

Os temas dos trabalhos apresentados eram os mais variados e demonstraram toda a 
aprendizagem que é desenvolvida na Educação Infantil.

[FOTO]

Brinquedos feitos com material reaproveitado.

Considerar que os brinquedos devem estimular a criatividade das crianças é uma 
ótima opção para se trabalhar o conceito de sustentabilidade.

Através de brinquedos, jogos e fantoches feitos com objetos reciclados, as 
crianças aprendem conceitos de preservação ambiental, eliminação de ações 
predatórias, utilização de recursos próprios e o que pode ou não ser reciclado, 
reaproveitado ou reutilizado.
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As turminhas de Educação Infantil fizeram uma exposição de diferentes 
brincadeiras feitas a partir de garrafas pet, caixa de papelão, latas de leite e
muito mais!

A curiosidade atraiu até mesmo os adultos presentes no evento, afinal, brincar é
bom demais!

[FOTO]

Contos Infantis apresentados pela Creche Recanto Feliz.

A Mostra de Atividades da Educação Infantil também abordou um tema que é 
essencial nos primeiros anos escolares: o gosto pela leitura! 

A Creche Municipal Recanto Feliz associou sua festa julina aos contos infantis.

As narrativas dos contos infantis são fundamentais para estimular o imaginário e
a criatividade dos pequenos.

A presença dos livros no planejamento das atividades da Educação Infantil é 
muito importante para nossos futuros leitores!

[FOTO]

O Planetário da Creche Vila Kenedy.

A Mostra de Trabalhos da Educação Infantil também surpreendeu a todos com a 
presença de um Planetário!

A Creche Municipal Vila Kenedy vem desenvolvendo o projeto 
Pela Via Láctea... Estrada tão Bonita!

Diversas atividades estão sendo desenvolvidas com base no tema.

A equipe pedagógica da creche montou na quadra do CIEP Poeta Cruz e Sousa o seu 
Planetário. Lá, ao entrar, éramos recebidos por um astronauta! As crianças 
adoraram!

Mais detalhes deste projeto ousado e inovador você verá numa próxima postagem, 
com exclusividade!

[FOTO]

O professor Marcelo Fernandes, Gerente da GED - 8
 CRE, posa para foto com alunos da Educação Infantil.

O Rioeduca parabeniza todas as Creches e Espaços de Educação Infantil da 8
 CRE pela belíssima Mostra de Trabalhos e apresentações de danças!

Professor, esse espaço é feito para você!
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Compartilhe aqui os projetos da sua escola.

Professora Neilda Silva - Rioeduca 8
 CRE

neildasilva@rioeduca.net

Twitter: @Prof_Neilda

[FOTO]
tweet

8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

Adoramos participar, com nossas crianças, deste belíssimo evento!
Postado por 
EDI Norbertina de Sousa Gouveia
 em 15/07/2013 16:07

Lindas apresentações e uma mostra de trabalhos que esbanjou criatividade e 
aprendizagem. Parabéns, 8ª CRE
Postado por 
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Nilza
 em 16/07/2013 13:01

Excelente trabalho realizado no CIEP Poeta Cruz e Sousa que valoriza o trabalho 
escolar dos pequenos alunos da Educação Infantil!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 16/07/2013 18:37
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 09/07/2013
<TÍTULO>
Projeto Cineclube nas Escolas leva 120 crianças à Mostra de Animação Uruguaia

Alunos das escolas municipais Manoel Porto Filho (10
 CRE), Marcílio Doutel de Andrade (9
 CRE) e Marechal Alcides Etchegoyen (8
 CRE) irão assistir, de 10 a 12 de julho, às animações da Mostra Tournier em 
Movimento: A Expressão da Animação Uruguaia. A iniciativa é do Projeto Cineclube
nas Escolas.

[FOTO]

Selkirk, o verdadeiro Robinson Crusoé
 é o primeiro longa em 
stop motion
 da América Latina.

A Caixa Cultural traz para o Brasil a mostra inédita sobre os mais de 30 anos de
carreira do premiado diretor e animador uruguaio Walter Tournier.
Produzir filmes para crianças com responsabilidade cívica e social tornou-se a 
principal motivação do artista, desde o período que esteve exilado no Peru, 
quando descobriu a escultura e o cinema. 

A mostra será acompanhada de oficinas e palestras com o próprio diretor e sua 
diretora de arte, Lala Severi. Os professores interessados em experimentar a 
linguagem de animação poderão concorrer a uma das 20 vagas disponíveis. Basta 
fazer a inscrição nos links abaixo. As oficinas são gratuitas.

Oficina de animação
 Stop Motion 
com Walter Tournier 
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[FOTO]

Walter Tournier demonstrará o método de produzir animação 
Stop Motion
 praticado no est
dio Tournier Animation. 

Entenda como o mestre uruguaio planeja e anima suas cenas:

Sábado, dia 13 de julho, às 10 horas;

20 vagas.

Inscreva-se para o sorteio através do 
link
:

https://docs.google.com/forms/d/1c2rN04HPixa2YPnUYDIBvFKwROd1Z3voNaEPle7DHdQ/vie
wform

Oficina de construção de bonecos para 
Stop Motion
 com Lala Severi

[FOTO]

A diretora do est
dio Tournier Animation, Lala Severi, ensinará como são feitos os bonecos no est
dio. Ela falará sobre os principais processos de confecção e os diferentes 
materiais empregados na produção do longa 
Selkirk, o verdadeiro Robinson Crusoé
.

Sábado, 13 de julho, às 14horas;

20 vagas.

Inscreva-se para o sorteio atra

vés do 
link
:

https://docs.google.com/forms/d/1JdbQ0LBv6e-Kq4-zp-ePEbAdXbS57epUcNwjU_NHVHs/vie
wform

Bate-papo com Tournier
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[FOTO]

Walter Tournier e Lala Severi partiparão de um bate-papo com o p
blico. Falarão sobre a carreira de Tournier e seus filmes, e darão dicas para a 
produção de filmes 
Stop Motion
.

Domingo, 14 de julho, às 14horas;

Participação livre;

Gratuito.

A ida de alunos ao cinema é um dos principais eixos de ação do 
Projeto Cineclube nas Escolas
, que re
ne atualmente 152 unidades. Essa atividade é desenvolvida em parceria com as 
Coordenadoreias Regionais de Educação.

Luciana Bessa é professora da Rede Municipal e colaboradora do Blog dos 
professores

     lucianabessa@rioeduca.net

     Blog do Professor

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Adorei a divulgação. Já me inscrevi! Agradeço pela oportunidade de poder 
participar! Esse canal de comunicação é excelente, pois tomamos conhecimento de 
cursos maravilhosos.Parabéns!
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 10/07/2013 15:23
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 16/07/2013
<TÍTULO>
Corrente de Valores 

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos.

O Ginásio Experimental Carioca Governador Carlos Lacerda está localizado na 
Taquara, em Jacarepaguá. Um dos projetos desenvolvidos pela unidade escolar é 
A Corrente de Valores.

O projeto 
A Corrente de Valores
 do GEC Carlos Lacerda
é dividido em quatro grandes momentos: Jogos da Amizade, Arraiá Cultural do 
Lacerda, Gincana Carioca e a Feira Olímpica. As atividades do projeto são 
desenvolvidas ao longo do ano na unidade escolar.

[FOTO]

As cinco cores dos anéis olímpicos representando as equipes e os valores 
fundamentais para a boa convivência.

O projeto tem como objetivo organizar e estruturar os eventos do ano letivo, 
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envolvendo alunos e professores nas atividades festivas, competitivas e 
expositoras de forma mais intensa e verdadeira. 

Além disso, a estruturação de um calendário completo de atividades intra e 
extraclasse voltado para eventos pedagógicos possibilita aos docentes a 
realização de um trabalho mais profundo no que tange ao desenvolvimento de 
habilidades sociais, de valores e de assertividade com os alunos.

[FOTO]

Pelotão de alunos com a Bandeira Nacional para o início dos Jogos da Amizade.

[FOTO]

     Momento marcante: acendimento simbólico 
da pira olímpica.

Os
Jogos da Amizade
ocorreram nos dias 9 e 10 de maio com o envolvimento de toda a escola e são a 
primeira parte do Projeto
 Corrente de Valores
. Os alunos, divididos em cinco bandeiras azul, amarela, preta, verde e vermelha
(representando os Anéis Olímpicos), competiram e cantaram, tornando esses dois 
dias muito especiais para todos. 

[FOTO]

Torcidas organizadas das equipes participantes dos Jogos da Amizade.

Buscar uma escola prazerosa, democrática e competente, capaz de educar com 
qualidade é a luta diária dos projetos didáticos e pedagógicos atuais do GEC 
Carlos Lacerda. Com os quais não só os professores, como também os demais 
agentes educacionais, devem estar envolvidos, tendo em vista a integração de m
ltiplas linguagens e a sintonia com as necessidades impostas pelo tempo em que 
vivemos.

[FOTO]

Equipes Verde e Amarela se cumprimentando antes do início das atividades.

[FOTO]

Equipes competindo em clima de alegria e respeito.

Assim, o aluno compreende melhor suas relações consigo mesmo e com seus pares, 
desenvolve conhecimentos, adquire experiências e habilidades, e cristaliza 
valores sólidos. Além disso, tais atividades resgatam a relação de Amor que os 
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alunos têm para com o ambiente escolar.

[FOTO]

Equipe de professores do GEC Carlos Lacerda.

As atividades escolares cotidianas aliadas a eventos recreativos e formativos 
promovidos pela escola, como o projeto
A Corrente de Valores
, são fundamentais para a promoção do respeito, da solidariedade, da ética e de 
todos os outros valores necessários à vida em sociedade. 

Para conhecer mais sobre esse e outros projetos do GEC Carlos Lacerda:

http://ginasiocariocacarloslacerda.blogspot.com.br/

Em breve, estaremos divulgando as outras etapas do projeto.

Contato:

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a Roberta por mais uma excelente matéria! Este Projeto A Corrente de 
Valores,oferece uma enorme cooperação no sentido de passar informação, educar e 
realizar através de ações.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 16/07/2013 18:05
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 04/07/2013
<TÍTULO>
Rio de Leitores na Festa Literária Internacional de Paraty - FLIP

O 
Rio, uma Cidade de Leitores
 será representado pela Coordenadora do Programa, Simone Monteiro de Ara
jo, que participará da Mesa: 
A escola que queremos é uma escola de Leitores
, sábado, dia 06/07, às 10h30min, na Casa da Cultura de Paraty. Além disso, os 
14 professores da Rede Municipal de Educação, vencedores do concurso de resenhas
e relatos de experiências da Biblioteca do Professor, receberam como prêmio uma 
viagem à FLIP e estarão presentes em diversas atividades, durante todo o evento.

[FOTO]

O concurso de resenhas e relatos de experiências da Bilbioteca do Professor foi 
realizado pela Gerência de Mídia Educação da SME com os objetivos de divulgar o 
acervo da Biblioteca do Professor, estimular a leitura desses livros e propiciar
a troca de experiências, a partir dos textos literários. Foram recebidos 43 
resenhas e 4 relatos de experiência, sendo selecionados 10 resenhas e 2 relatos.
De acordo com o regulamento, os 14 autores dos textos selecionados (entre 
relatos e resenhas) receberam, como prêmio, a participação na 11
 FLIP 
 Festa Literária Internacional de Paraty, que acontece até o dia 07 de julho de 
2013 e é um dos principais festivais literários do mundo, com cerca de 200 
eventos, entre palestras, debates, exposições, apresentações e encontros com 
autores.
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[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

A Flip sempre maravilhosa com sua palestras concursos e parcerias.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 29/07/2013 16:52
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 24/07/2013
<TÍTULO>
O Arraial da 3ª CRE

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, blogdasescolas.

Na 3
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 CRE o Arraial foi muito animado! Neste mês as escolas se enfeitaram, ensaiaram 
e brincaram, trazendo a cultura do nosso povo para as escolas.

O surgimento dessas festas aconteceu no período pré-gregoriano, como uma festa 
em comemoração à grande fertilidade da terra, às boas colheitas. Na época em que
denominavam de solstício de verão, enfeitavam os locais e dançavam para 
agradecer a colheita.

Nessa época do ano, as escolas ficam enfeitadas, os ensaios das danças são 
animados e os preparativos para o grande dia é agitado, mas tudo acontece 
conforme o esperado e a festa fica linda, como mostra as fotos enviadas pelas 
escolas da 3
 CRE.

A Escola Municipal Brício Filho não economizou na alegria e as crianças se 
divertiram muito na pescaria, na dança da laranja e tirando fotos dos cartazes 
elaborados pela equipe da escola.

[FOTO]

Na Creche Municipal Nova Brasília, na Creche Municipal Odetinha e na Creche 
Municipal Raquel Leite Dias, os pequeninos pularam na cama elástica, comeram 
quitutes, brincaram na pescaria, jogaram na boca do palhaço e dançaram com 
animação as m
sicas que ensaiaram.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Olha o t
nel! Na Escola Municipal Pernambuco, na Escola Municipal Senegal e na Escola 
Municipal Pareto os alunos ficaram contagiados com a alegria da festa e fizeram 
tudo com muita alegria para que a festa ficasse linda.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

As equipes do EDI Tania Cristina Moreira e do EDI Tania Lenz se empenharam para 
a realização de uma festa animada e divertida. Teve boca do palhaço, Jogo das 
latas, muita m
sica e danças e o sorriso das crianças foi a demonstração que tudo deu certo.

[FOTO]
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[FOTO]

Até os educadores entraram na dança e na Escola Municipal Delfim Moreira a 
quadrilha da equipe da escola foi muito divertida e animada.

[FOTO]

Muito obrigada a todas as instituições da 3
 CRE que compartilharam seus trabalhos e parabéns pelo esforço de realizarem 
festas lindas e com muito carinho para seus alunos.

Escolas e professores não deixem de compartilhar atividades ou projetos no nosso
Portal Rioeduca. Procure o representante de sua CRE!!

Clique 
aqui
 para conhecer seu representante.

Prof
 Elidia Correia

Representante 3
CRE no Rioeduca

elidiacorreia@rioeduca.net

Twitter:
 @ElidiaCorreia

Facebook: 
Elidia Correia

e

Grupo Rioeduca/3
 CRE

[FOTO]
tweet
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3ªcre
(223)

blogdasescolas
(22)

<COMENTÁRIOS>

Adorei !!! Nada como celebrar o trabalho, a dedição, o compromisso dos 
profissionais das UEs com uma bela festa junina !!! Parabéns a todos e em 
especial aos meus colegas da E.M. Delfim Moreira !!!
Postado por 
CRISTIANE ZICARELLI
 em 24/07/2013 11:39

A postagem ficou linda! Parabéns para todas as escolas!
Obrigada Elidia por valorizar nosso trabalho!
Postado por 
ANA CRISTINA CORRÊA
 em 24/07/2013 18:39

Êta festança boa essa das escolas da 3ª CRE !!! Parabéns Elidia vc conseguiu com
sua postagem retratar como se estivesse em nossa festa. Realmente não 
economizamos mesmo na alegria tudo para nossas crianças se divertirem mesmo. 
Obrigada pela homenagem a nossa escola. bjão
Postado por 
MONICA FONSECA
 em 26/07/2013 18:55

Obrigada à vocês que compartilham os trabalhos realizados com carinho nas 
Escolas ,acompanham e contribuem para divulgação de excelentes trabalhos no 
Portal Rioeduca.Bjus
Postado por 
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Elidia Correia
 em 31/07/2013 21:53
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 12/09/2013
<TÍTULO>
Nosso Especialista Convidado é Você

<TAGS>
Tags: 
especialista, convidado, professor.

O Portal Rioeduca terá um blog dedicado a grandes especialistas em Educação. 
Esse blog receberá o nome de 
Especialista Convidado
 e foi inaugurado em agosto de 2013

Traremos convidados de renome na área da Educação para escreverem matérias e, é 
claro, você também, que é professor da rede SME/RJ e pós-graduado em alguma área
da Educação.

Venha compartilhar seu saber no Portal da maior Rede de Educação P
blica da América Latina que conta, diariamente, com cerca de 20 mil acessos de 
pessoas de todo Brasil e também do mundo e enriqueça seu Curriculum Lattes.

Preencha o formulário abaixo que, brevemente, entraremos em contato.

Aproveitamos para lembrar que qualquer educador da nossa rede pode ter sua 
matéria publicada no Portal Rioeduca, na página de Professores ou na página da 
Família (conforme o tema abordado). Para tal, não se faz necessário formação 
específica em cursos de pós-graduação e nem doutorado. Basta enviar sua matéria 
para rioeduca@rioeduca.net. Nossa equipe irá avaliar e aprovar a postagem. Em 
seguida, entraremos em contato para informar a data da publicação.

Especialistas que não sejam da nossa rede e que também queiram publicar no 
Portal Rioeduca, devem enviar seu texto, currículo e minibiografia para 
rioeduca@rioeduca.net.

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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professor
(1)

<COMENTÁRIOS>

Acredito que será um espaço muito importante  para compartilhar conhecimento!
Postado por 
Neilda
 em 08/07/2013 18:40

É sempre bom manter o diálogo com os educadores. Espero poder colaborar com este
novo blog.
Atenciosamente;
Gabriel, editor do Blog de Geografia ( http://suburbanodigital.blogspot.com.br/ 
)
Postado por 
Gabriel
 em 16/07/2013 06:57

 Sou professora e me encantei com o que acabei de ler. Sou mestra em educação, 
mas trabalho em Recife e Olinda-PE. Será que poderei contribuir com vcs??????

Postado por 
Geísa Macambira
 em 13/08/2013 20:53

Fantástico! Excelente forma de manter a educação viva através da troca entre 
educadores.
Postado por 
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Petronilha Alice Almeida Meirelles
 em 21/08/2013 20:31
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 16/07/2013
<TÍTULO>
Comemorando o Dia do Meio Ambiente com Alimentação Saudável

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, saúde, meioambiente.

Os alunos da E. M. Minas Gerais participaram de um projeto de valorização da 
Merenda Escolar e a culmin
ncia ocorreu na semana do Meio Ambiente.

A equipe da Escola Municipal Minas Gerais fez uma avaliação sobre o cardápio e a
quantidade de alimentos desperdiçados pelos alunos na merenda escolar, 
concluindo que havia a necessidade de valorizar seu consumo para promover uma 
alimentação mais saudável.

Partindo do princípio de que a escola é um espaço para a disseminação de ideias 
e promoção de atitudes, foi montado um projeto com a duração de três meses com a
finalidade de mostrar aos educandos a import
ncia da merenda escolar.

[FOTO]

A escola é um local privilegiado para a promoção da sa
de e desempenha papel fundamental na formação de valores, hábitos e estilos de 
vida e, dentre eles, o da boa alimentação.

A professora Inês Mauad, regente da Sala de Leitura da unidade escolar, enviou 
um relato ao portal Rioeduca contando o objetivo geral do projeto e as ações que
foram desenvolvidas em seu decorrer.

O projeto Alimentação Saudável teve como objetivo geral promover a 
conscientização da import
ncia do consumo de alimentos saudáveis oferecidos na merenda escolar e a sua 
contribuição para a promoção da sa
de de forma atraente, l
dica e educativa.

Ações Desenvolvidas no projeto Alimentação Saudável
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 Discussão com os alunos sobre o que entendem por alimentação saudável e sua 
função no organismo;

 Discussão a respeito da import
ncia da alimentação escolar no cardápio do aluno;

 Apresentação da pir
mide alimentar aos alunos;

 Explicação sobre a import
ncia de se adotar uma alimentação variada, pois precisamos de diversos 
nutrientes para termos boa sa
de;

 Conversa sobre a import
ncia de se controlar também a quantidade de alimentos consumidos.

A escola também promoveu um concurso para eleger uma mascote para ser símbolo da
alimentação saudável na unidade escolar, a partir de desenhos feitos pelos 
alunos.

[FOTO]

Os professores e suas turmas participaram de forma din
mica nesse projeto. Algumas turmas produziram um bolo feito com cascas de 
laranjas e também uma salada de frutas.

[FOTO]

[FOTO]

A culmin
ncia do projeto aconteceu de forma divertida e saudável, pois contou com 
apresentação de uma peça de teatro, amostras de alimentos e lanche comunitário 
feito com o reaproveitamento de alimentos, como bolo e suco de casca de laranja,
salada de frutas e outros. Além disso, houve a colaboração de parceiros como a 
Comlurb e as Gerências de Vetores e Dengue, buscando valorizar a informação e 
reforçando a ideia da prevenção.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Parabéns à equipe da E. M. Minas Gerais por realizar um projeto que valorize a 
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merenda escolar e a alimentação saudável!

Gostou dessa publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Renata Carvalho 
 Professora da Rede e representante do Rioeduca, na 2
 CRE

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet

2ªcre
(192)

meioambiente
(95)

saúde
(45)
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns à equipe da E. M. Minas Gerais  pela realização do projeto que valoriza
a alimentação escolar, muitos dos nossos alunos necessitam ter o conhecimento 
real do que é feita a boa alimentação. Parabéns Renata Carvalho vc sempre 
enaltecendo as escolas.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 16/07/2013 18:10
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 12/07/2013
<TÍTULO>
Ambienta Rio: A Escola Faz a Diferença

<TAGS>
Tags: 
projetos;  1ªcre, 2ªcre, 3ªcre, 4ªcre, 5ªcre, 6ªcre, 7ªcre, 8ªcre, 9ªcre, 10ªcre
e 11ªcre.

O projeto Ambienta Rio tem como proposição geral o Ano Internacional de 
Cooperação pela Água, temática recomendada pela UNESCO. Nos espaços educativos, 
educadores e alunos apresentaram com criatividade e protagonismo seu trabalho 
cotidiano com a Educação Ambiental.

Em celebração ao dia do Meio Ambiente, no período de 3 a 7 de junho, as unidades
escolares da Rede P
blica Municipal de Ensino realizaram variadas atividades acerca do tema.

Com muita criatividade, professores e alunos desenvolveram o tema proposto por 
meio de oficinas, peças teatrais, confecções de maquetes e trabalhos plásticos, 
manifestos no entorno das unidades escolares, exposições de trabalhos em murais,
palestras para alunos e responsáveis, plantio de mudas de árvores entre outras 
atividades.

O Setor de Extensividade da Secretaria Municipal de Educação recebeu alguns 
registros das mais variadas atividades realizadas nas unidades escolares e fará 
postagens ao longo do ano.

Assistam ao vídeo de alguns registros fotográficos que foram enviados para o 
Setor de Extensividade e que compõem o mural.
[VÍDEO]

[FOTO]
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O mural

Este projeto teve uma grande culmin
ncia na semana de Meio Ambiente, o que demonstra o trabalho de Educação 
Ambiental que é desenvolvido nas unidades escolares.

Parabéns a todos que se envolvem e desenvolvem esse belíssimo trabalho junto aos
alunos da Rede Publica Municipal de Ensino da cidade do Rio de Janeiro.

Continuem fazendo registros das atividades de Educação Ambiental e entrem em 
contato com a representante do Rioeduca.

A escola e você fazem a diferença!

Representante do Rioeduca na E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos

     Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet
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5ªcre
(268)

6ªcre
(247)

9ªcre
(227)

3ªcre
(223)

8ªcre
(193)

7ªcre
(192)

2ªcre
(192)

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 29/07/2013
<TÍTULO>
Projeto Escola e Museu: Espaço Interativo de Educação e Arte em Novos Saberes

<TAGS>
Tags: 
projetos;  1ªcre, 2ªcre, 3ªcre, 4ªcre, 5ªcre, 6ªcre, 7ªcre, 8ªcre, 9ªcre, 10ªcre
e 11ªcre.
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O Projeto tem por objetivo promover a articulação de saberes por meio do acesso 
de professores e alunos a equipamentos culturais da cidade do Rio de Janeiro.

No dia 2 de julho, representantes dos Ginásios Experimentais Cariocas e das onze
Coordenadorias Regionais de Educação foram convidados para participarem de uma 
reunião no Museu de Arte do Rio.

Na reunião, todos os presentes foram apresentados ao projeto 
Escola e Museu: Espaço interativo de educação e arte em novos saberes
.

[FOTO]

Para a execução do projeto, a Secretaria Municipal do Rio de Janeiro estabeleceu
parceria com alguns Museus e Centros Culturais. São eles: Museu de Arte do Rio, 
Instituto Moreira Salles, Centro Cultural de Artes Hélio Oiticica, Museu 
Nacional da Universidade de Federal do Rio de Janeiro, Centro Cultural Banco do 
Brasil, Casa Daros e Museu Casa do Pontal.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Após uma breve apresentação sobre as ações que envolverão algumas das turmas dos
GECs durante os meses de agosto a outubro, as instituições parceiras, por meio 
de seus representantes, apresentaram as ações já desenvolvidas pelos setores 
educativos de cada uma, assim como parte da programação que será disponibilizada
aos alunos e professores durante o período de realização do projeto.

Algumas representatividades das unidades educacionais e Coordenadorias Regionais
de Educação interagiram durante as apresentações, além de todos receberem 
materiais de divulgação da programação das instituições participantes do 
projeto, para motivarem a participação e visita de professores aos espaços 
culturais.

No início do mês de agosto está sendo programada uma ação de formação continuada
com os professores participantes das unidades educacionais e as instituições 
parceiras. Essa ação antecederá as visitas interativas aos espaços culturais no 
projeto 
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Escola e Museu: Espaço interativo de educação e arte em novos saberes
.

Ao final foram apresentadas datas para a formação com os professores dos 
Ginásios Experimentais Cariocas, que realizarão com os alunos da Rede P
blica Municipal de Ensino um circuito de visitas interativas nas sete 
instituições parceiras. 

Representante do Rioeduca na E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos

     Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet
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5ªcre
(268)

6ªcre
(247)

9ªcre
(227)

3ªcre
(223)

8ªcre
(193)

7ªcre
(192)

2ªcre
(192)

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 10/07/2013
<TÍTULO>
Regras na Sala de Aula

<TAGS>
Tags: 
professor.

Os 
combinados
 são estabelecidos na primeira semana de aula através de conversa entre 
professor e alunos e geralmente são escritos em papel pardo, que é fixado ao 
mural ou parede da sala de aula.

Prática comum que ocorre na primeira semana de aula, o estabelecimento de 
regras, ou melhor, a ação de 
criar combinados
 com os alunos é uma estratégia interessante que precisa estar incluída no 

Página 5456



RIOEDUCA 2
cotidiano do aluno e que deve ser refletida enquanto prática social.

No momento de criação dos combinados, o professor vai oportunizar aos alunos 
condições para que se manifestem e deem opiniões, procurando enfatizar que os 
critérios estabelecidos são criados para harmonia e direcionamento dentro de 
sala e também na escola, sendo indispensáveis para a boa convivência.

[FOTO]

Porém, como são estabelecidos no início do período letivo, podem não refletir as
necessidades reais da turma ao longo do ano, havendo a necessidade de serem 
reformulados. É natural que isso aconteça e não necessariamente demonstrará que 
foram mal organizados ou que se trata de uma turma indisciplinada.

[FOTO]

Exemplo de combinados expostos numa sala de aula: a professora colocou a data da
criação além de solicitar que os alunos assinassem.

O ideal é que as regras sejam retomadas periodicamente, independente do ano de 
escolaridade, levando-os a uma avaliação coletiva e também à autoavaliação do 
que foi combinado. Esta ação incidirá sobre a criação de novas regras.

O professor pode criar uma enquete sobre quais são as regras cumpridas e as não 
cumpridas, promovendo o debate e a reflexão sobre os prováveis motivos de cada 
uma delas.

[FOTO]

Através de ilustrações, o professor pode realizar uma enquete dos combinados que
são cumpridos...

... e aqueles que ainda são desrespeitados.

[FOTO]

A valorização da autoestima, enfatizando aqueles itens que são seguidos ou que 
estão no 
caminho certo
, é importante. O professor não deve evitar citar nomes na frente da turma, 
procurando tratar as ações de um modo geral. Individualmente ele deve conversar 
com aqueles que desrespeitam as regras.

A prática e a perseverança do professor certamente tornarão os alunos mais 
reflexivos, comprometidos no cumprimento das regras e, consequentemente, na 
melhoria do ambiente escolar.

Taís Ferraz Duarte é Professora da Rede Municipal
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     e colaboradora do Portal Rioeduca

     E-mail: 
taisduarte@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

professor
(1)

<COMENTÁRIOS>

Importante essa dica para rever os combinados, pois normalmente só trabalhava 
essas questões no início do ano, pois acabava caindo no esquecimento...
Muito obrigada!!!
Postado por 
Adriana Passos
 em 10/07/2013 20:35
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Terça-feira, 16/07/2013
<TÍTULO>
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - 11ª CRE

<TAGS>
Tags: 
11ª cre, pnaic, alfabetização.

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, PNAIC na 11
 CRE, ocorre aos sábados de 8h às 16h, uma vez ao mês, na forma de curso de 
extensão pela UFRJ, sendo administrado pelas Orientadoras de Estudos na E. M. 
Rodrigo Otávio.

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) é um compromisso 
formal assumido pelo governo federal e pelos governos dos estados e dos 
municípios, objetivando assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas 
até os oito anos de idade, ao final do 3
 ano do ensino fundamental.

O eixo principal do PACTO é a formação continuada do professor alfabetizador por
meio de curso presencial de dois anos, com carga horária de 120 horas por ano. 
Esse professor terá atividades aplicadas as suas turmas durante o curso, 
conforme informação do Ministério da Educação.

Para 
Ana Paula Simões 

professora orientadora de estudos da 11
 CRE: 
A proposta é refletir sobre as diferentes propostas de alfabetização e, a partir
desta reflexão, assegurar aos alunos o acesso aos diferentes tipos de textos que
fazem parte dos diferentes grupos sociais.

[FOTO]

O curso é presencial e tem dois anos de duração.
Em 2013, a ênfase será em Linguagem e, em 2014, em Matemática. 

Indagada sobre a sua prática no curso, a orientadora 
Diana Monteiro
 afirma: 

Refletimos sobre Planejamento, Currículo, Avaliação, Rotinas, Função social da 
leitura e da escrita, dentre outros assuntos que possam ser discutidos e 
trabalhados para que nossas crianças possam se alfabetizar com sucesso na idade 
certa.

[FOTO]

E finaliza: 
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O Pacto proporciona uma reflexão sobre as práticas pedagógicas em sala de aula 
com o objetivo de melhorar o desenvolvimento, o aprendizado e a alfabetização 
dos alunos que estão no 1
, 2
 e 3
 anos de escolaridade.

[FOTO]

Parabéns à equipe de Orientadoras de Estudo e aos professores Alfabetizadores 
por buscar na formação continuada a interação e o compartilhamento da práxis 
educativa!

Laura Fantti Davilla Serpa

     Representante Rioeduca da 11
 CRE

Facebook:
http://www.facebook.com/laura.fanttidavilla

Site: 
http://lauradavill1.wix.com/rioeduca11cre

Twitter:
https://
twitter.com/laurafanttini

E-mail:
 lauradavilla@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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11ª cre
(25)

alfabetização
(19)

pnaic
(1)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a toda equipe da GED pelo excelente trabalho realizado e pelos 
professores que apostam na Formação Continuada como forma de melhoar a qualidade
do ensino que ministram.
Postado por 
Tania Bendas
 em 16/07/2013 08:48

Desejo que as orientadoras de estudos  e as professoras regentes aproveitem ao 
máximo esta oportunidade de reflexão coletiva e estudos sobre alfabetização, 
para que alcancemos sucesso com nosso alunos.
Postado por 
STELLA REIS
 em 16/07/2013 10:28

Como é bom rever algumas colegas...e melhor!!!...ainda se dedicando aos estudos 
pela educação...
Tb estou na área mas na Rui Barbosa...

Postado por 
Raquel Oliveira
 em 16/07/2013 16:36

O PNAIC,Orientadoras de Estudo e aos professores Alfabetizadores estão realmente
de parabéns por fazerem este compromisso acontecer!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 16/07/2013 18:20
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quinta-feira, 01/08/2013
<TÍTULO>
Projeto Atitude Positiva – Peça “O Circo da Vida” – E. M. Madrid

<TAGS>
Tags: 
projetos, 2ªcre.

A peça teatral faz parte de uma das ações realizadas no Projeto Atitude 
Positiva, que tem por objetivo esclarecer sobre a prevenção da Aids e outras 
doenças sexualmente transmissíveis para alunos da Rede P
blica Municipal de Ensino, por meio de espetáculos teatrais que visam à promoção
da sa
de.

No dia 2 de julho, alunos das turmas de 6
 e 7
 anos da Escola Municipal Madrid, da 2
 Coordenadoria Regional de Educação, foi ao Teatro Dercy Gonçalvez no Graja
 Country Club para assistir à peça 
O Circo da Vida
.

O Projeto Atitude Positiva é uma parceria da Secretaria Municipal de Educação 
com a Glaxo SmithKline (GSK), o Sistema FIRJAN e a Cia Teatro Preventivo.

Essa peça teatral é apresentada para alunos da Rede P
blica Municipal de Ensino entre 10 e 13 anos, que interagem com os atores Cilene
Guimarães e Tom Bernardes ao longo do espetáculo. Na chegada ao teatro, todos os
alunos são recebidos por um profissional da CIA de Teatro Preventivo, que 
realiza uma oficina de formação de plateia com os mesmos.

[FOTO]

A peça encena a vida de dois irmãos palhaços: 
Chupetoca
 e 
Prevenildo
 e, com muito humor, passam uma mensagem de seriedade acerca do tema 
gravidez na adolescência
. 

[FOTO]
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Ao final são distribuídas para a plateia revistas em quadrinhos com a fala dos 
personagens como ferramenta para continuidade da discussão dos temas abordados 
na escola. 

[FOTO]

Possibilitar conhecimento e prevenção aos nossos alunos é garantir um futuro 
pautado na segurança e consciência de que a vida com segurança vale a pena ser 
vivida com tranquilidade e sem maiores riscos. É papel crucial da Educação 
abraçar essa causa, na demanda de garantir à sociedade a formação de alunos 
precavidos e multiplicadores de assuntos tão atuais, relevantes e indispensáveis
em nosso cotidiano para uma vida saudável.

Representante do Rioeduca na E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos

     Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

2ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 07/08/2013
<TÍTULO>
XXV FECEM Regional 2013 / 5ª CRE 

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, fecem.

Compor, cantar, tocar instrumentos: essas ações relacionadas ao ensino da 
Matemática são, muitas vezes, vistas como atividades complementares na educação 
de nossas crianças e jovens. Mas não é bem assim. M
sica é conhecimento. A Arte é um conhecimento tão essencial quanto todas as 
áreas. Assim como nos esportes, costumamos justificar sua presença na escola 
como uma espécie de redenção das nossas crianças e jovens...

Jose Henrique - GED / 5
CRE
[VÍDEO]

Vídeo de Abertura do FECEM 2013.

A cada ano do 
Festival da Canção das Escolas Municipais (FECEM)
, alunos, autores e intérpretes das canções estudantis se aprimoram. Performance
diferentes são apresentadas. Professores orientando a criação musical dos alunos
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abrilhantam este encontro musical. 

Na 5
 CRE é assim!

A Secretaria Municipal de Educação escolheu para homenagear em 2013 a cantora 
Clara Nunes
, que também é homenageada no bairro de Madureira com o nome de uma rua, rua 
esta localizada no Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela.

Este ano a 
Arena Cultural Fernando Torres
 emprestou seu
lindo espaço inaugurado há seis meses no Parque de Madureira,

bairro celeiro do Samba. 

[FOTO]

Clique 
Arena Cultural Fernando Torres
 e conheça este teatro que tem capacidade para quase 400 pessoas sentadas ou 800
em pé, sendo as arquibancadas retráteis, num espaço de 1.372 metros quadrados de
área construída. A nova Arena Carioca também tem capacidade de receber do lado 
de fora um p
blico de cerca de mil pessoas. Para isso, foram instalados banheiros (com total 
acessibilidade), bilheteria e lanchonete. Vale ressaltar que também foram 
projetados lugares para portadores de necessidades especiais.

Estiveram presentes no evento os diretores culturais da Arena Cultural: Fernando
Torres e André Luiz da Silva.

O FECEM na 5
CRE

Do Samba ao Rap, as canções falaram de amor e amizade, do ser jovem e da 
saudade, de mudança interior e do mundo, além da preservação da natureza... Tudo
muito profundo! 

A 
galera
 estava imbuída de demonstrar sua satisfação em participar deste festival, que 
já levou aos palcos muitos alunos, atuais e futuros artistas. Cumpre-se conhecer
o cantor, compositor, professor da rede e também ex-aluno, 
Sergio Dumont
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, marido da professora Márcia Amenta, ex-gerente da GED 5
 CRE.

E a m
sica vencedora do FECEM Regional 5
 CRE foi 
Canção para mudar o mundo
. A autora da m
sica e da letra é a aluna da Escola Municipal França,

Thainá Fernandes
, sendo ela mesma a intérprete.

[VÍDEO]

Filme editado pela Professora Claudia Abreu do Couto, da Escola Municipal 
Rugendas.

A ideia de compor esta m
sica veio depois que assisti a alguns noticiários na televisão. Só anunciavam 
tragédias, desgraças e crueldades. Quando subi no palco e cantei a 
Canção para mudar o mundo
 me senti muito feliz, porque senti que naquele momento havia passado uma 
importante mensagem para as pessoas ali presentes e fazê-las pensar sobre o 
mundo de hoje em dia. Na hora que anunciaram o melhor arranjo e o primeiro lugar
do FECEM da 5
 CRE, me enchi de alegria e no meu coração brotou um sincero sentimento de 
satisfação de que o mundo tem sim uma chance para ser melhor.

Thainá da Silva Fernandes

     Escola Municipal França 
 Turma 1902

Com a orientação musical do professor Fernando Viriato, Thainá fez parceria com 
os colegas Herick Bordini e Sophia Elen Couto, no acompanhamento vocal. Como 
acompanhamento instrumental o professor Fernando Viriato (no teclado), Luiza 
Xavier (no violão) e Matheus Luz, (também no violão).

Além da Escola Municipal França, estão de parabéns as Escolas: 
Maestro Pixinguinha
, 
Rugendas
, 
GEC Malba Tahan
, 
Haiti
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, 
Carneiro Felipe
 e 
Cecília Meireles
, todas participantes deste evento tão bem representado por seus alunos que não 
mediram esforços para o grande sucesso do FECEM Regional / 5
CRE.

[VÍDEO]

Destaque especial aos alunos da 
Escola Municipal Carneiro Felipe,
 pela alegria e pelo entrosamento, mostrando uma integração carinhosa aos alunos
portadores de necessidades especiais. 

[FOTO]

A representante do Rioeduca na 5
 CRE, professora Regina Bizarro, participou deste lindo evento, sendo 
homenageada com uma medalha, lembrança da 5
 Coordenadoria Regional de Educação.

Escolas e professores, participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e/ou atividades que 
impactaram a aprendizagem de seus alunos. 

Visitem, acompanhem e comentem nos blogs das Escolas da Rede Municipal de 
Educação da Cidade do Rio de Janeiro. 

Conheçam os blogs da 5
 CRE. 

Acompanhem, também, nosso grupo no Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/rioeduca5cre/

Professora Regina Bizarro _ Representante do Rioeduca na 5
CRE

Twitter: @rebiza

     Facebook: Regina Biza

     E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 09/08/2013
<TÍTULO>
Rio, Cidade de Leitores na FLIP 

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, feira literaria.

Foram cinco dias de alegria e muitas leituras na Feira Literária Internacional 
de Paraty, cidade litor
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nea ao sul do Rio de Janeiro. E o 
Rio, uma Cidade de Leitores
, programa de incentivo à leitura da Secretaria Municipal de Educação do Rio de 
Janeiro, presenteou quatorze professores da rede municipal, vencedores do 
concurso de resenhas e relatos de experiências da Biblioteca do Professor.

[FOTO]

A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso.

     A palavra foi feita para dizer.

Graciliano Ramos

De 3 a 7 de julho, a cidade de Paraty, litoral do Estado do Rio de Janeiro, 
recebeu quase 30 mil pessoas, segundo fonte dos organizadores da Festa Literária
Internacional de Paraty, a FLIP.

A FLIP 

é um dos principais festivais literários do mundo, com cerca de 200 eventos 
acontecendo paralelamente, entre palestras, debates, exposições, apresentações e
encontros com autores.

Na 
FLIP 2012
, Minas Gerais nos agraciou com um dos mais importantes escritores brasileiros: 
Carlos Drummond de Andrade
. O primeiro grande poeta após o movimento modernista.

Este ano o estado de Alagoas nos honrou com seu filho, o grande romancista, 
cronista, contista, jornalista, político e memorialista brasileiro do século XX:
Graciliano Ramos.
Muito admirado pelo livro 
Vidas Secas
, que retrata personagens impulsionados pela seca, áspera e cruel e, 
paradoxalmente, a ligação carregada de entusiasmo e alegria, afetiva, que expõe 
naqueles seres em retirada à procura de meios de sobrevivência e um futuro. 

Esse grande escritor deixou uma vasta obra, em sua maioria, retratando a 
realidade brasileira. Leia mais em 
G
raciliano
, o site. 

A FLIP e o Concurso de Resenhas e Relatos de Experiências da Biblioteca do 
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Professor

A Rede Municipal de Educação, este ano, na primeira versão do 
Concurso de Resenhas e Relatos de Experiências da Biblioteca do Professor
,
concedeu a oportunidade aos catorze professores vencedores a participarem da 
FLIP 2013
, na cidade historicamente cultural de Paraty.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

A 
Gerência de Mídia Educação da S

ME
, com o objetivo de 

divulgar o acervo da Biblioteca do Professor, estimulou a leitura dos livros, 
propiciando a troca de

 experiências a partir dos textos literários. Por conta do concurso, foram 
recebidos 43 resenhas e 4 relatos de experiência. Destes, foram selecionados 10 
resenhas e 2 relatos. De acordo com o regulamento, os catorze autores dos textos
selecionados (entre relatos e resenhas) receberam como prêmio a participação na 
11
 FLIP - Festa Literária Internacional de Paraty.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Durante os cinco dias da FLIP, a professora Simone Monteiro,
Catharina Baptista,
Cilene Oliveira e
os quatorze professores viveram momentos de entusiasmo e encantamento, 
participando de palestras, debates, exposições, shows musicais e atividades na 
Flipinha. 

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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Através dessas impressões, a maioria dos professores ratificou a 
bagagem literária
 que fizeram jus a essa viagem fantástica ao mundo da Literatura. 

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Segundo a professora Simone, o debate em que a mesma participou 
propiciou troca de experiências entre as cidades participantes da segunda edição
do Concurso Escola de Leitores promovido pelo Instituto C
A. O p
blico pôde conhecer algumas das principais iniciativas em andamento em São 
Paulo, Porto Alegre, Natal e Rio de Janeiro em prol da leitura e da formação de 
leitores de literatura. A SME de Paraty, anfitriã do evento, também apresentou 
suas ações enriquecendo o debate
.

[FOTO]

[FOTO]

Abaixo, registramos uma foto do dia 6 de julho, pen
ltimo dia da FLIP 2013, com a coordenadora do programa professora Simone 
Monteiro participando da Mesa 
A escola que queremos é uma escola de Leitores
, na Casa da Cultura de Paraty. 

[FOTO]

Festa Literária Internacional de Paraty 2013

A Flipinha, com sua programação intensa dirigida às crianças, foi um sucesso. 

A FlipZona esteve em alta, com a presença maciça de jovens e adultos lotando 
espaços como o da Casa da Cultura (foto abaixo), além de outros locais como o 
Clube dos Autores, onde o bate papo com escritores foi o ápice do sucesso.

Muitas celebridades passaram em Paraty, como Gilberto Gil; o m
sico paratiense Luis Perequê; as poetisas Alice Sant
Anna, Ana Martins Marques e Bruna Bebber; Paul Goldberger, crítico de 
arquitetura da revista 
The New Yorker
; o arquiteto Eduardo Souto de Moura; a historiadora Marina de Mello e Souza; o 
escritor pernambucano José Luiz Passos, hoje professor da Universidade da 
Califórnia (UCLA); o ga

Página 5471



RIOEDUCA 2
cho, poeta e escritor, Paulo Scott; T.J. Clark, professor aposentado de Harvard 
e Berkeley, historiador e crítico de arte marxista brit
nico; o mexicano que atualmente mora no Brasil, Juan Pablo Villalobos, autor de 
contos, crônicas de viagem e crítica literária e de cinema; Ninfa Parreiras, 
poeta; José Luiz Goldfard, Mestre em História e Filosofia da Ciência pela McGill
University (Canadá), doutor em História da Ciência, graduado em Física, ambos 
pela USP, e coordenador do programa de incentivo à Ieitura 
Rio: uma cidade de Leitores
, da SME/RJ, com livros digitais e redes sociais. Destaques que se apresentaram 
à grande maioria de leitores brasileiros, além daqueles escritores anônimos que,
juntos, compuseram este cenário literário numa releitura de sucesso das dez 
edições anteriores à FLIP. 

E para aqueles que não puderam ir a este magnífico encontro literário, todas as 
mesas da programação principal foram transmitidas ao vivo pelo site da FLIP, com
cobertura em tempo real pelo Twitter, dando, inclusive, oportunidade para que as
pessoas pudessem formular perguntas aos autores.

Em paralelo, outros eventos aconteceram na Feira Literária, com destaque para o 
projeto 
Embarque na Poesia
 pelas margens do Rio Perequê, no qual os amantes da literatura degustavam 50 
minutos de pura literatura a bordo de um barco, onde a leitura dramatizada da 
poesia falava sobre o mar, o navegar, a liberdade... Duas profissionais 
dinamizaram com perfeição estes momentos que aconteceram por quatro dias. São 
elas: a professora de Literatura e Filosofia Dília Gouveia e a biblioterapeuta 
Cristiana Seixas. 

Aprecie a gravação feita pela emissora TV Globo, no
Jornal Nacional
, dia 5 de julho, em que a professora, jornalista e educopedista Lucia Rigueira 
dá um relato resumindo aquele momento de degustação literária sobre o grande 
escritor Graciliano Ramos.

A FLIP 2013 foi atraente e estimulante. Temas contempor
neos estiveram em discussão. Sem falar de Paraty, uma cidade aprazível e 
prazerosa. Tudo ao mesmo tempo, muita m
sica, política, arquitetura, cinema... E muita literatura!

Numa conversa com jornalistas durante a FLIP, Gilberto Gil foi categórico: 
A gente aprende ao longo da vida a não ter resoluções completas, costumo dizer 
que cada solução é um novo problema. O homem velho tem a capacidade de entender 
que as coisas não chegam ao fim.

     Visite o site oficial da 
FLIP
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 e saiba muito mais! 

Durante os cinco dias da FLIP 2013, o céu azul e o sol abençoaram a cidade de 
Paraty e proporcionaram a beleza de uma cidade litor
nea e

literária, deixando para o entardecer aquele friozinho peculiar deste lugar 
impar.

[FOTO]

Parabéns aos quatorze professores vencedores deste Concurso!

Agradeço imensamente a todos que, com exclusividade, enviaram suas impressões 
sobre esse momento, quando Literatura, Graciliano Ramos e Paraty, cidade que 
abriga a Feira Literária Internacional, foram suas inspirações. 

Agradeço também a professora Luciane de Assis por essa intermediação.

Para mim foi uma honra criar esta matéria, pois pude vivenciar pela segunda vez 
esta grandiosa Feira Literária em Paraty, cidade poética por natureza. 

A literatura realmente mora lá!

Regina Bizarro_ Representante do Rioeduca/5
CRE

     E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

     Twitter: @rebiza

     Facebook: Regina Biza

     Rioeduca/5
CRE no Facebook:

https://www.facebook.com/groups/rioeduca5cre/

[FOTO]

Página 5473



RIOEDUCA 2

5ªcre
(268)
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<COMENTÁRIOS>

A FLIP é maravilhosa todos que vão a esta Feira Literária voltam mais 
enriquecidos culturalmente! Parabéns aos  vencedores do Concurso resenhas e 
relatos de experiências da Biblioteca do Professor.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 09/08/2013 19:55

Parabéns a todos os ganhadores do concurso de resenhas e relatos (Biblioteca do 
Professor)! Parabéns especial à Audrei Alonso e Solange Barros, que mais uma vez

Voaram  Alto nas Asas da Leitura
.
Postado por 
Alessandra Lopes Loiola Yusa
 em 12/08/2013 21:53
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 11/07/2013
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<TÍTULO>
Projeto Vinicius de Moraes 

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, projetos.

A Escola Municipal Rep
blica Dominicana elaborou, através da Sala de Leitura Menino Maluquinho, o 
Projeto Vinicius de Moraes, envolvendo todas as turmas no universo das obras 
desse escritor.

Justificativa:

Considerando que a formação dos futuros leitores está vinculada à presença 
constante dos diversos gêneros textuais, partimos do CENTENÁRIO DE VINICIUS DE 
MORAES, com uma proposta de trabalho para a Sala de Leitura Menino Maluquinho no
primeiro semestre de 2013.

Os alunos tiveram contato com poemas, poesias e m
sicas do referido compositor e poeta, através de atividades l
dicas que favoreceram a evolução da leitura e da escrita.

Usamos, como base principal, o livro de poesias infantis 
A Arca de Noé
, seus poemas musicalizados, sua biografia, encenações, jograis e suas m
sicas que perpetuaram a Bossa Nova, ampliando assim o universo cultural e 
musical do aluno.

Pelo seu vasto repertório musical infantil e na m
sica popular brasileira Vinicius se fez conhecido. Muitos alunos conheciam a 
obra, mas não a relacionavam com o autor.

[FOTO]

CD, livro, dramatização e trabalhos de dobradura desenvolvidos durante o 
projeto.

Objetivos:

Organizar atividades que estimulem o senso crítico e criativo dos alunos.

Despertar a sensibilidade e o amor à leitura, e o cuidado com o acervo 
literário.

Apresentar a leitura como forma de manifestar sentimentos, experiências, ideias 
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e opiniões.

Definir e refinar o gosto literário, estimulando os alunos a identificar os seus
gêneros preferidos.

Desenvolver a linguagem oral dos alunos.

Estimular o empréstimo de livros do acervo da sala de leitura.

Desenvolvimento:

Realizamos roda de leitura, os alunos dramatizaram algumas poesias do livro 
Arca de Noé
, dobraduras, confeccionaram livrinhos, conheceram e cantaram as mais conhecidas
m
sicas do poetinha e fizeram pesquisas da sua biografia.

Avaliação: 

Essas atividades visaram oportunizar aos alunos o acesso ao universo literário 
mobilizado pelas suas poesias, principalmente o livro 
Arca de Noé
, levando-os a constituírem uma relação diferenciada com a linguagem, e, 
consequentemente, a se tornarem

leitores, produtores e conhecedores de diferentes tipos de texto.

Foi muito bom o resultado final desse projeto, pois os alunos demonstraram 
satisfação e motivação durante todo o projeto.

[FOTO]

Alunos dramatizando os personagens do livro 
Arca de Noé
, de Vinicius de Moraes.

Acessem o 
Blog da Sala de Leitura Menino Maluquinho
 da E. M. Rep
blica Dominicana e acompanhem o trabalho desenvolvido pela professora Elisa 
Bamonte com os alunos.

Escolas e professores, participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e/ou atividades que 
impactaram a aprendizagem de seus alunos. Clique 
aqui
 para saber o e-mail do seu representante.

Visitem, acompanhem e comentem os blogs das Escolas da Rede Municipal de 
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Educação da Cidade do Rio de Janeiro. Conheçam também os blogs da 5
 CRE. 

Acompanhem nossas mensagens através do Facebook
 n
o 

Grupo Rioeduca/5
CRE

https://www.facebook.com/groups/rioeduca5cre/

Professora Regina Bizarro _ Representante do Rioeduca na 5
CRE

Twitter: @rebiza

     Facebook: Regina Biza

     E-mail: reginabizarro@rioeduca.net

[FOTO]

projetos
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<COMENTÁRIOS>

Trabalhar o universo de Vinicius de Moraes com os alunos foi maravilhoso! Os 
alunos participaram integralmente, ampliaram estilos musicais, além de navegar 
nas poesias do Poetinha, tão sensíveis e encantadoras. Valeu demais, esse 
projeto!
Postado por 
Elisa Bamonte Figueira
 em 11/07/2013 08:32
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 15/07/2013
<TÍTULO>
Água: Fonte Natural de Vida e Existência do Nosso Planeta

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, troféurioeduca, educaçãoinfantil.

Responsabilidade social é um termo novo, criado em função da percepção de que o 
ser humano não se traduz na solidão da individualidade. Mas, como praticar esta 
tal responsabilidade social? O EDI Professora Beatriz de Souza Madeira mostrará 
como praticar esta tal responsabilidade através do projeto Água: Fonte Natural 
de Vida, Existência do Nosso Planeta. Vamos conferir?

O Espaço de Desenvolvimento Infantil Professora Beatriz de Souza Madeira está 
localizado no Complexo da Pedreira, no morro da Lagartixa, divisa com o
Morro da Pedreira, no bairro de Costa Barros, próximo ao Rio Acari. Muitas 
crianças
deste espaço são do conjunto habitacional que fica às margens do Rio. Portanto, 
a equipe do EDI
partiu da realidade de
suas crianças para desenvolver o projeto 
Água: Fonte Natural de Vida, Existência do Nosso Planeta
.

O rio Acari é um dos maiores cursos d
água do município do Rio de Janeiro. Tem sua nascente na Serra do Gericinó, no 
Mendanha e sua foz no Rio Meriti, o qual separa o município do Rio de Janeiro do
município de
Duque de Caxias. O Acari vem do extremo oeste da cidade e termina na Zona Norte,
não é assoreado e apresenta uma vazão d
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água muito grande, incluindo alguns pontos com presença de mata ciliar. Foi um 
dos 
ltimos rios do município do Rio de Janeiro a morrer macrobiologicamente.

A decorrente e constante ação do homem, o crescimento desordenado, além do 
descarte irregular do esgoto sanitário e industrial sobre o Rio Acari são os 
principais fatores de destruição do mesmo. Um rio que há quarenta anos
 era navegável e utilizado pela população local como fonte de pesca e utilização
de água para consumo. Hoje, é local de descarte dos mais variados tipos de 
objetos, trazendo para a população local os mais diversos tipos de prejuízos 
tanto na sa
de quanto nas perdas materiais em enchentes nas épocas de chuvas abundantes.

[FOTO]

Rio Acari.

Constatam-se ainda alguns jacarés no Acari, porém os camarões de água doce há 
muito não existem mais. Por passar em comunidades de três facções criminosas 
diferentes, deixou de ser usado como hidrovia. Há vontade popular de que o rio 
Acari volte a ser limpo, visto que se tornaria uma relevante fonte de renda 
local, ofertando lazer, pesca e transporte
.

Diante da realidade vivida pelos alunos e pela comunidade no entorno do EDI 
Professora
 Beatriz de Souza Madeira,
a proposta de
uma educação ambiental crítica, transformadora e
emancipatória se faz urgente.
Este projeto sugere uma
mudança inicial
no próprio ambiente em que a comunidade vive, partindo dos problemas cotidianos 
e concretos, possibilitando a reflexão, a construção de conhecimento, a 
conscientização e sensibilização para uma mudança de atitudes que foram 
historicamente construídas.

Para
todos entenderem
melhor o processo histórico de degradação do Rio Acari e, assim, refletir sobre 
a problemática da poluição das águas,
foi utilizada
a história oral, contendo relatos dos responsáveis e moradores antigos da 
comunidade. Conforme Jovchelovitch 
2000) afirma:

Contando histórias, grupos e indivíduos humanos relembram o que passou, dão 
ordem e sentido à experiência e manipulam a cadeia de eventos que formam tanto a
vida social, quanto a individual
 (p. 143 e 144).
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... Em narrativas, as representações sociais encontram um terreno privilegiado 
no qual podem se incubar e se desenvolver. Quando sujeitos sociais organizam 
evento em uma trama eles revestem com significados, valores e afetos, que são o 
material substantivo das representações sociais
 (p. 147).

Ao possibilitar que os responsáveis e moradores antigos participassem deste 
projeto com seus saberes,
a equipe do EDI favoreceu a interação entre o
conhecimento popular e o conhecimento científico oferecido pela instituição 
escolar; mostrando que eles não guardam hierarquias entre si, mas favorecem 
formas de luta e de transformação das condições de vida.

Ano Internacional de Cooperação pela Água

A Organização das Nações Unidas (ONU) declarou 2013 como o Ano Internacional de 
Cooperação pela Água, com o objetivo de conscientizar sobre a import
ncia e necessidade de cooperação para o manejo dos recursos hídricos que já são 
limitados diante de uma demanda em rápido crescimento.

De acordo com a UNESCO, 145 países compartilham uma grande bacia hidrográfica 
com pelo menos mais uma nação.
Este fato é motivo suficiente para que a questão da água seja tratada 
mundialmente numa ótica de cooperação.

A
preocupação com o desenvolvimento sustentável, a reutilização, reciclagem e, 
principalmente, com a redução tanto do uso quanto da ação humana, seja no 
descarte do lixo ou na transformação, reduzindo o impacto no meio ambiente, 
tornam-se o foco do compromisso social e ações educativas.

Desta forma,
torna-se inerente
 e inevitável, ao cotidiano escolar,
a sensibilização de
alunos e responsáveis para com o meio em que se vive. Assim, estará favorecendo 
a construção do conhecimento de como podemos modificar nossos hábitos de forma a
diminuir o impacto na natureza.

Com este projeto, os educadores do EDI Professora Beatriz de Souza Madeira 
estarão promovendo ações socioambientais que transformem a realidade e o meio no
qual a escola encontra-se inserida, além de formar
cidadãos mais conscientes, o que acarreta ganho na qualidade de vida, na 
promoção da sa
de e na conservação do nosso planeta.

[VÍDEO]

Água: Fonte Natural de Vida, Existência do Planeta

O objetivo principal do projeto em questão é sensibilizar e conscientizar a 
comunidade escolar quanto a nossa responsabilidade social com o meio ambiente em
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que vivemos, enfatizando a import
ncia da água, através da observação do entorno do EDI Beatriz de Souza Madeira, 
mais especificamente do Rio Acari.

Através desta
observação direta, estará se 
destacando a ação humana na destruição do rio, e favorecendo a construção de 
conhecimentos socioambientais, visando
a reflexão para uma mudança de hábitos, buscando
minimizar os impactos de nossas ações cotidianas no meio ambiente.

P
blico-alvo:

Toda a comunidade escolar: Berçário, Maternal I, Maternal II, Professores, 
Auxiliares, Responsáveis e Direção.

Período de Realização:

Todo ano letivo, com ênfase em Junho e Julho de 2013.

Ações Pedagógicas:

I.
Relato Histórico do Rio Acari

Como instrumento inicial do projeto, os professores utilizaram
relatos de histórias de vida e resgate da memória do Rio Acari.

Foram convidados alguns responsáveis e moradores antigos da comunidade para dar 
um depoimento informal sobre a memória do Rio Acari em suas vidas, comprovando a
import
ncia do mesmo na comunidade. 

[FOTO]

II. Visita Guiada ao Rio Acari

O EDI Beatriz de Souza Madeira promoveu uma visita guiada de algumas crianças da
comunidade escolar dos segmentos MI (Maternal I)
e MII (Maternal II), acompanhadas pelos seus respectivos responsáveis, das 
professoras e da direção.

Essa aula-passeio teve
a
finalidade de observar os aspectos do Rio Acari, enfatizando a poluição - os 
lixos que tinham sido descartados pela comunidade -, levando as crianças a 
refletirem sobre a possibilidade de existir vida naquele ambiente, se a água era
potável, entre outros aspectos.

A visita foi documentada através de fotos e o depoimento de responsáveis e 
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moradores sobre a situação atual e
 sobre a história do Rio Acari
foi filmado. Na sala de atividade, foi observada a palavra 
ÁGUA
 em
diversos aspectos,
ressaltando seu significado e sua import
ncia para nossas vidas, fazendo com que
os alunos percebessem que precisam cuidar dessa fonte essencial para a vida.

[FOTO]

III. Apresentação da Visita ao Rio Acari

Foi apresentada para as crianças de todos os segmentos
 a filmagem do depoimento de uma responsável e as fotos da aula-passeio
com o recurso do Datashow. As professoras explicaram as fotos e questionaram os 
alunos sobre os aspectos do Rio, favorecendo a reflexão sobre a problemática da 
poluição das águas.

As crianças, através das fotos e dos conhecimentos preexistentes do Rio, 
identificaram muito lixo jogado pelos moradores. Eles perceberam que
existe
a necessidade de conscientizar a comunidade escolar sobre o impacto do lixo no 
meio ambiente. Foi proposto, então,
o início de
uma campanha com nossos alunos e seus respectivos
 familiares para não jogar lixo no rio Acari.

IV.

Coleta Seletiva

Esta atividade foi iniciada com uma
conversa sobre o impacto do lixo no meio ambiente em que vivemos.
Depois, foi promovida uma catação de lixo por todos os segmentos no espaço 
externo do EDI, mais especificamente na horta.

Alunos e professores fizeram a separação do lixo de acordo com o material 
(plástico, metal, papel e vidro) e construíram tabelas e gráficos com as 
informações. Após terem
classificado o lixo, foi
ressaltada a import
ncia
do descarte em recipientes específicos relacionados com a cor.

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

V. Montagem da Maquete

Nessa etapa, cada segmento confeccionou alguns elementos para montagem da 
maquete do rio Acari. As crianças do berçário confeccionaram as árvores, o 
Maternal I construiu os prédios e o Maternal II fez os carros.
O grupo
confeccionou as
partes do rio, que foram
unidas ao final. A montagem da maquete foi realizada com a participação de todas
as turmas. Nas salas de atividades também foram confeccionados trabalhos 
coletivos.

VI.

Apresentação da Maquete do Rio Acari

As educadoras fizeram a apresentação da maquete para as crianças,
fizeram a coleta seletiva através de lixos espalhados e conversaram 
informalmente com os alunos
relembrando as consequências da poluição em nossas águas. 

Foi feita também
uma demonstração, com a utilização da
maquete, de como fica o
fluxo da água com a poluição existente, demonstrando na mesma as consequências 
desta poluição. 

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

VII.
Reduzir, Reutilizar e Reciclar

Nesta etapa, a equipe pedagógica
buscou
alternativas e práticas com a comunidade escolar
para evitar desperdícios, sensibilizando a todos para um consumo consciente, 
diminuindo a quantidade de lixo residual e, também, para um uso racional da 
água: 

não desperdiçar, fechar a torneira quando estiver escovando os dentes, não 
deixar que ocorra vazamentos na rede de águas, etc.

Foi introduzida no
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cotidiano escolar a reutilização dos diversos materiais descartáveis para 
confecção de brinquedos, murais, decoração, atividades pedagógicas, mobiliário e
utensílios. No segmento do projeto
a equipe pretende
buscar parcerias para introduzir a reciclagem na comunidade.

Continuidade do Projeto:

 Introdução da reciclagem em nossa comunidade;

 Horta e horta vertical - utilizando garrafas pet e caixas de leite;

 Compostagem - reaproveitado material org
nico antes descartado no lixo comum, utilizando como enriquecedor do solo;

Avaliação:

No decorrer do projeto, pode-se notar, segundo a equipe
pedagógica,
o despertar da responsabilidade quanto à preservação do meio ambiente, tanto na 
limpeza do rio, quanto na conscientização da coleta seletiva. 

Através de relatos dos responsáveis foi vista a import
ncia notória deste trabalho com as crianças pequenas, que se tornaram agentes 
multiplicadores.

Como vimos, o EDI Professora Beatriz de Souza Madeira, comprometido com a 
Responsabilidade Social de seus alunos e responsáveis, tem feito a sua parte. 
Dissemina, através dos projetos que realiza, os princípios éticos da cidadania, 
o respeito à diversidade, a manutenção de valores e conhecimentos diversos. 
Parabéns pelo trabalho social de excelência que realizam com toda a comunidade 
escolar.

[VÍDEO]

Vídeo 
Herdeiros do Futuro
 na voz da dupla sertaneja Leandro e Leonardo.

Nossas crianças são os Herdeiros do Futuro! Precisamos despertar neles a 
responsabilidade social que formará cidadãos preparados para cuidar bem do país!

O que você achou do projeto desenvolvido pelo EDI Professora Beatriz de Souza 
Madeira? Deixe seu comentário! Sua opinião é muito importante para nós! Até a 
próxima semana!

Professora Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca na 6
Cre

Facebook: 

Página 5484



RIOEDUCA 2
patricia_pff@yahoo.com.br

Twitter:@Paty_PFF

E-mail: 
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

6ªcre
(247)

educaçãoinfantil
(100)

troféurioeduca
(32)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns ao EDI Professora Beatriz de Souza Madeira,por estar conscientizando 
desde cedo as crianças de que a água é muito importante para todos nós, 
principalmente começando com exemplos perto de casa, como é o caso do Rio Acari!
O Planeta e todos nós agradecemos este lindo trabalho!!!

Página 5485



RIOEDUCA 2
Postado por 
Alessandra Cardoso
 em 15/07/2013 15:25

Parabéns a escola pelo belo trabalho.
Parabéns pela participação de vocês no Projeto Ambienta RIO - 2013 - a escola 
faz a diferença.
Parabéns a Patricia Fernandes, a matéria está linda!!! 
Postado por 
Christiane Penha
 em 15/07/2013 17:22

Me sinto agraciada por poder ter esta equipe maravilhosa que desenvolve estes 
projetos junto à essa comunidade. O trabalho de conscientização não só neste 
trabalho quanto em todos e o amor que é posto em cada atividade me dá a certeza 
que cada dia mais a vontade de lecionar aumenta independente de qualquer coisa. 
Compromisso e dedicação seu nome é: Equipe do EDI Professora Beatriz S. Madeira!

Parabéns Patrícia Fernandes pela bela matéria apresentada!
Juntos nós somos a SeXta CRE!
Postado por 
Andréa Rocha
 em 15/07/2013 20:57

Excelente projeto desenvolvido pelo EDI Professora Beatriz de Souza Madeira, que
desenvolve a responsabilidade que todos devemos ter com o meio ambiente!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 16/07/2013 19:08
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 11/07/2013
<TÍTULO>
O Poder e a Magia do Professor da Sala de Leitura

<TAGS>
Tags: 
4ªcre.

Através da leitura realizada com prazer, é possível desenvolver a imaginação, 
embrenhando no mundo da imaginação, desenvolvendo a escuta atenciosa, 
enriquecendo o vocabulário e envolvendo linguagens diferenciadas.

Principalmente, quando exercido pela maneira apaixonante dos Professores da Sala
de Leitura.

Não é a biblioteca ou a escola que desperta o gosto por ler...
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     é um professor, um bibliotecário que, 
levado por sua paixão,

     a transmite através de uma relação 
individual.

Mich
le Petit

Diante do fato, pode-se considerar a leitura como uma das mais importantes 
tarefas que a escola tem que ensinar, mas é importante ressaltar que para isso o
professor deve ter consciência da necessidade, além de praticar com eficiência o
hábito da leitura. Sobretudo, despertar no aluno o verdadeiro prazer da ação de 
ler.

Sabemos também do papel fundamental da escola na criação e manutenção desta 
importante 
relação
 de afeto entre o leitor/leitura. Assim, evidenciamos a necessidade do Professor
de Sala de Leitura em criar as condições necessárias para aproximar, na escola, 
não só as crianças, mas também toda a comunidade escolar dos livros.

[FOTO]

Professora Maria das Graças - Sala de Leitura

Assim Funciona a Sala de Leitura
 Mariana Veiga Coelho...

A Sala de Leitura Mariana Veiga Coelho conta com o belo trabalho da professora 
Maria das Graças há dois anos e durante este período já realizou diversas 
atividades que incentivam nossos alunos a se aventurarem no maravilhoso mundo da
leitura.

[FOTO]

Hora da História

Nossa Sala de Leitura e as atividades lá desenvolvidas têm sido pontos de 
extrema import
ncia para o desenvolvimento do Projeto Pedagógico Maré de (re) Leituras, projeto
este que vem como orientador das atividades desenvolvidas em nossa escola neste 
primeiro semestre.

Como é gratificante observar nossos alunos tendo livros como companheiros e 
passear pelos corredores de nossa escola coloridos pelas atividades expostas.

[FOTO]

Oficina de papel reciclado
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Nós do CIEP MINISTRO GUSTAVO CAPANEMA felicitamos nossa professora Maria das 
Graças por sua dedicação e criatividade.

Dentre as atividades realizadas em nossa Sala de Leitura temos:

- Rodas de leitura/ contação;

- Confecção de livros (atividades em grupo e individuais);

- Empréstimo de livros;

- Atividades artísticas como confecção de máscaras de papel marche;

- Desenvolvimento do projeto Correio legal.

PROJETO CORREIO LEGAL

OBJETIVO: Propiciar à Comunidade Escolar a troca de correspondência; dinamizar a
escrita de cartas; aprimorar a escrita dos nossos alunos.

[FOTO]

Todas as mãos do CIEP Ministro Gustavo Capanema

JUSTIFICATIVA: Com o surgimento da informática a comunicação entre as pessoas, 
via carta, tem sido cada vez mais rara. O computador está cada vez mais 
absorvendo a comunicação através dos e-mails, mais rápidos e sem custo, tornando
as epístolas escritas à mão como coisas do passado. Em vista disso, o que 
queremos é tornar os nossos correspondentes mais próximos e deixar que o afeto 
os aproxime, tornando, suas missivas, elos de aconchego e de proximidade.

P
BLICO ALVO: Alunos, 
Professores, Funcionários, Estagiários, Equipe da Comlurb, Voluntários, Pais e 
Responsáveis...

DESENVOLVIMENTO: Os alunos e as demais pessoas envolvidas no projeto receberão 
papel, envelope e selo. Escreverão as cartas e as colocarão na caixa do correio 
que se encontra no corredor térreo da escola.

Uma vez por semana os carteiros de cada sala entregarão a correspondência para 
seus colegas e demais correspondentes.
 Texto: Professora Gisa - Coordenadora Pedagógica

O melhor divulgador do livro e da leitura é o professor e esse processo deve 
acontecer em meio a um círculo virtuoso. Assim se pode definir a leitura. Ao 
serem atingidos pelos encantos dos livros, os professores transmitem o gosto 
pela leitura aos alunos, em um contagioso processo - realmente educativo -, no 
qual educadores e estudantes se sentem valorizados, 
teis e felizes por fazerem parte desse fazer din
mico e produtor de conhecimentos.
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Parabéns à Professora Maria das Graças por promover ricas experiências, instigar
reflexões e inspirar novas atuações a partir do trabalho desenvolvido na Sala de
Leitura.

Ana Accioly é Professora da Rede Municipal e

Representante Rioeduca da 4
 Coordenadoria Regional de Educação

E-mail: anaaccioly@rioeduca.net

Twitter: @Ana_Accioly

[FOTO]

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Nossa Sala de Leitura leva o nome de nossa saudosa e querida Professora Mariana 
Veiga Coelho. Nossa Professora Graça é, também, Prof de Lingua Portuguesa no 
PEJA e faz um belíssimo tabalho com nossos alunos.Além de caprichosa, não se 
cansa de investigar, criar,proporcionar oportunidades para que se descubram 
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neste mundo mágico da leitura, as crianças ficam ansiosas para chegar a aula na 
Sala de Leitura; como diz o ditado popular 
É pau prá toda obra
. É bom demais tê-la em nossa equipe.Parabéns!
Postado por 
Carmen Lucia Ferreira
 em 11/07/2013 10:33

adoro a professora graça ,o curto tempo que estudei com ela ,ela sempre me 
incentivou a leitura e a ampliar meus conhecimento ,ela mereci todas as 
homenagem que pudemos lhe oferece parabens pela para o CIEP MINISTRO GUSTAVO 
CAPANEMA.
Postado por 
marcia soares da conceiçao
 em 11/07/2013 10:58

Amei a postagem!!! Parabéns profª Maria das Graças nossos alunos merecem esse 
incentivo para leitura.
Postado por 
MONICA FONSECA
 em 11/07/2013 20:23
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 12/07/2013
<TÍTULO>
Preservar, uma Questão de Consciência! 

<TAGS>
Tags: 
4ªcre.

Devido à escassez dos recursos naturais, somado ao crescimento desordenado da 
população mundial e à intensidade dos impactos ambientais, surge a necessidade 
de uma medida estratégica e urgente de cada habitante do imenso planeta Terra: 
consciência ambiental aliada ao desenvolvimento sustentável podem ser a saída.

Cada dia a natureza produz o suficiente para nossa carência. Se cada um tomasse 
o que lhe fosse necessário, não havia pobreza no mundo e ninguém morreria de 
fome.

Mahatma Gandhi

Sabemos que o tempo pode estar se esgotando, e devemos agir para mudar 
completamente as coisas antes que seja demasiado tarde. Diz-se que uma rã posta 
na água fervente saltará rapidamente para fora, mas se a água for aquecida 
gradualmente, ela não se dará conta do aumento da temperatura e tranquilamente 
se deixará ferver até morrer.
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Mudar o planeta rumo a um caminho de respeito e interação entre natureza e 
sociedade é um trabalho de todos e deve começar agora na Escola, em casa, nas 
ruas, pelo boca a boca, pelo exemplo. É fazendo que transforma-se o hábito.

A vontade de adotar um cotidiano sustentável é uma marca da Educação Carioca. 
Deve-se estimular isso não só nas crianças e jovens da Rede, mas também em toda 
a Comunidade escolar, e é assim que a Professora Paula Helena da escola 
Municipal João de Deus vem trabalhando.

[FOTO]

Alunos 
trabalhando com material reutilizável.

Trabalhando a consciência da preservação ambiental e social no ambiente escolar

Reciclar para Preservar - Dia do Meio Ambiente

     Preservar o meio ambiente é muito 
importante para que possamos ter um planeta saudável e rico em recursos naturais
no futuro.

Pensando assim, a turma 1101 da Escola Municipal João de Deus, alunos da 
Professora Paula Helena, não poderiam deixar de trabalhar a consciência da 
preservação ambiental e social no ambiente escolar.

Inicialmente, conversamos sobre o lixo e os cuidados com o seu o armazenamento e
a coleta seletiva.

[FOTO]

Com a mão na massa.

Na escola, há lixeiras seletivas de lixo. Então, os alunos já vivenciam 
cotidianamente e estão aprendendo a separar o lixo em: material org
nico, papel, metal, vidro e plástico. Desta forma, fazem uma grande contribuição
à mãe natureza, já que esses materiais poderão ser reciclados, ou seja, serão 
reaproveitados para a fabricação de novos produtos.

Se, desde pequena, a criança observa o cuidado e o hábito de separar os lixos 
(vidros, papéis, plásticos, eletrônicos, metais e outros...), também será levado
a ter o mesmo comportamento quando adulto. O cuidado com o meio ambiente começa 
já dentro da nossa escola. Logo, a criança pode aprender mais detalhes da 
reciclagem e da reutilização de materiais na escola e também em casa.

[FOTO]

A arte do produto final.

Assim, partimos para a Reciclagem e, como atividade, a confecção de uma lixeira 
de mesa utilizando caixas de leite.
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Objetivos

ensiná-los e conscientizá-los da import
ncia de manter o ambiente da sala de aula limpo;

trabalhar a reciclagem como forma de cuidado com o meio ambiente;

mostrá-los que meio ambiente não é só admirar a natureza, é ter compromisso em 
nosso dia a dia, ca

da um fazendo a sua parte.

O trabalho

Eles trouxeram as caixinhas de leite que foram cortadas por mim, Professora 
Paula Helena. Depois de cortadas, distribuí junto com sobras de papel glacê de 
várias cores, que eles picaram e colaram nas caixinhas do jeito que quiseram. 
Ficaram verdadeiras obras de arte!

Material enviado pela Professora Paula Helena

Parabéns à Professora Paula Helena por agir, criando soluções, arregaçando as 
mangas e partindo pra ação rumo a preservação do meio ambiente.

Ana Accioly é Professora da Rede Municipal e

Representante Rioeduca da 4
 Coordenadoria Regional de Educação

E-mail: anaaccioly@rioeduca.net

Twitter: @Ana_Accioly

[FOTO]
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4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Que lindos! Nossos anjinhos além de fofo e inteligentes já possuem consciência 
ambiental! Preservar é preciso! Linda matéria Ana Paula Accioly, obrigada!
Postado por 
Dyone
 em 12/07/2013 10:25

Professora Paula Helena, profissional competente, articulada e interessada em 
criar novas ferramentas em prol da aprendizagem dos seus alunos. Parabéns aos 
artistas da turma 1101, estão aprendendo a preservar e cuidar do planeta!
Postado por 
Elisa Bamonte Figueira
 em 12/07/2013 19:43
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 16/07/2013
<TÍTULO>
II Seminário de Educação Física Escolar, Educação Especial e Inclusão

II Seminário de Educação Física Escolar, Educação Especial e Inclusão: pensar 
novos desafios numa prática colaborativa

Órgão responsável: E/SUBE/CED/IHA 
 Equipe de Educação Física

Objetivo:

Construir conhecimentos referentes ao tema, que viabilizem ações pedagógicas 
inclusivas na perspectiva da educação especial e vivenciar por meio de oficinas 
a cultura corporal na PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA.
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P
blico alvo: Professores de Educação Física que atendem alunos com deficiência, 
transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades.

Certificação: 75% de frequência.

Inscrição: As inscrições serão confirmadas através do RIOEDUCA

[FOTO]

22/08/2013

13:00h às 17:00h

Recepção e entrega de material - Auditório Sistema Firjan.

Rua: Mariz e Barros n. 678, bl. 01- 1
 andar

Palestra: Comunicação Alternativa e Assistiva como recurso pedagógico nas aulas 
de Educação Física Escolar -

Dra. Carolina Rizzotto Schirmer

23/08/2013 - 6
 feira

1
 turno: 8:00h / 12:00h

Palestra: Pensar a prática da cultura corporal no processo de inclusão/Educação 
Especial.

Prof.
 Dra. Eveline Torres 
 Universidade Federal de Viçosa.

Prof
 Ma. Rita Oliveira 
 SME/ PUC-RJ

2
 turno: 13:00h/ 17:00h

Palestra: Pensar a prática da cultura corporal no processo de inclusão/Educação 
Especial.

Enfoque intercultural 
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Prof.
 Dra. Eveline Torres 
 Universidade Federal de Viçosa.

Prof
 Ma. Rita Oliveira 
 SME/ PUC-RJ

24/08/2013 - sábado

POLO I 

Sábado: 8:00h / 12:00h

Oficina 1: Inclusão em dança contempor
nea.

Prof
. Adriana Pedroso

Oficina 2:Luta na escola

Prof
. Fabrício Xavier

Oficina 3:Xadrez na escola: Heróis do tabuleiro.

Prof
. Fátima Bispo

Oficina 4: Comunicação alternativa e assistiva na Educação Física

Prof
. Luiz Antônio de Araujo

Local: IHA

Rua Mata Machado, n
15 - Maracanã.

POLO II 

Sábado: 8:00h / 12:00h

Oficina 1: Criatividade e prática pedagógica.

Prof
.Jaqueline Macdowel
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Oficina 2: Corpo e expressividade.

Prof
. Jocineia Pereira

Oficina 3: Jogos e brincadeiras: prática cultural e social na diversidade.

Prof
.Jacira Casciano 

9
 CRE 

E.M. VENEZUELA

Rua Amaral Costa, n
 37 - Campo Grande

Não haverá dispensa de ponto!

Carregando...

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 09/07/2013
<TÍTULO>
Informativo Multirio - 9 de julho
Educação em Rede 
aborda causas e ações contra o 
bullying
Quais são os limites entre as brincadeiras e as ações que incomodam, amedrontam 
e causam transtornos psicológicos? O
bullying
 é um tema que vem mobilizando educadores, pais e estudiosos, assim como sua 
versão virtual, o
ciberbullying
. 
Educação em Rede
 traz a professora Mércia Cabral e a psicóloga Maria Tereza Maldonado para falar
sobre causas e consequências e sobre ações para combater o problema, preparando 
professores para identificar vítimas e agressores, lutando contra preconceitos e
envolvendo escola e família. Mércia Cabralé coordenadora do Programa 
Interdisciplinar de Apoioàs Escolas (Proinape), da SME, e Maria Tereza 
Maldonadoé autora de livros sobre 
bullying
 e
ciberbullying
. Apresentado por Carla Ramos, o programa vai ao ar na quarta-feira (10),às 
13h20, na 
BandRio
 e no
canal 14 da NET
.

Série de aperfeiçoamento apresenta conte
dos de Língua Portuguesa na Web TV
Em
Ideias e Caminhos 
desta quarta-feira (10), serão trabalhados de forma inédita episódios da série
Palavra Puxa Palavra
, voltada para alunos do 6
 ao 9
 ano e que aborda a formação de leitores, sem abrir mão da Gramática. O programa
Conectando Ideias
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 ajuda o professor a trabalhar em sala de aula as funções substantivas na 
oração, o pronome relativo e as conjunções subordinativas. Os outros conte
dos do dia apresentados na série de aperfeiçoamento de professores são medidas 
de comprimento, em 
Matemática Sem Segredos
, e uma sugestão de roteiro de atividades de radionovela, em
A Escola Entre Mídias
.
Ideias e Caminhos
é transmitido todas as quartas-feiras,às 12h, 16h e 20h, na Web TV (
multirio.rj.gov.br/webtv
).
A MultiRio não tem um perfil oficial no Facebook. Informações sobre a Empresa 
você encontra no
Portal MultiRio
 e na nossa página no Twitter. Se você já faz parte desta rede social, seja um 
seguidor:
www.twitter.com/multirio
.

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 09/07/2013
<TÍTULO>
Jornada de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva

Jornada de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva:

Direito à Diversidade

Dia 11 de Julho de 2013 (Quinta-feira)

08:00 às 09:00: Credenciamento eCoffee Break

09.00 às 09:30: Abertura

09:30 às 10:00: Política de atenção integral à doença Falciforme: Conquistas e 
perspectivas.Dra. Clarisse Lobo

10.00 às 11:30: Alunos com Altas Habilidades/Superdotação.Dra. Cristina Delou, 
Prof
Sonia Simão e Ms. Izamara Silva.

11:30 às 12:00: Apresentação Cultural.

13:00 às 13:30: Credenciamento

13:30 às 14:30: Comunicação Alternativa e Educação: Construindo 
Possibilidades.Dr
Carolina RizzottoSchirmer.

14:30 às 16:30: A pessoa com deficiência e o acesso à informação, à comunicação 
e ao aprendizado: Inovações Tecnológicas.Prof
.Hilda Gomes, Prof
. Márcio Maciel, Ms. GildeteAmorim e Prof
 João Henrique Bulhões.

16:30 às 17:00:A utilização das tecnologias de informação e de comunicação na 
perspectiva inclusiva social de indivíduos com Asperger.Prof
. Lilian Ferreira

17:00: CoffeeBreaK
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Dia 12 de Julho de 2013 (Sexta-feira)

08:00 às 08:30: Credenciamento e CoffeeBreaK

08:30 às 08:45: Apresentação Cultural

08:45 às 11:00: Alfabetização e Arte Educação: Reflexões pedagógicas sobre a 
deficiência visual.Dr
. Maria da Gloriade Souza Ameida e Dr
. Ana Elisabete Rodrigues de Carvalho Lopes.

11:00 às 12:00: Tecnologia e deficiência visual: transformações educacionais e 
culturais. Dr
 José Antonio dos Santos Borges.

13:00 às 13:30: Credenciamento

13:30 às 16;30: O aluno com Transtorno Global do Desenvolvimento na Escola 
Inclusiva.Dr
. Carla GruberGikovate, Dr
. Gabriela Macedo Dias, Dr
. Renata Mousinho e Dr
.MaryseSuplino.

16:30 às 17:00:Plenária/ Avaliação

17:00: Coffee Break

LOCAL:

ISERJ 
 Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro. 

Rua Mariz e Barros, 273 
 Maracanã

Rio de Janeiro. RJ

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 09/07/2013
<TÍTULO>
Informativo Multirio - 19 de julho

<TAGS>
Tags: 
multirio.
Séries da MultiRio ganham novo horário na rede de TV aberta
A partir da próxima segunda-feira (22), a programação da casa na
BandRio
 passa a ser exibida em uma nova faixa de horário de segunda a sexta-feira. Com 
a mudança, séries informativo-culturais como
Cidade de Leitores, Conceito
 Ação
, 
Educação em Rede
 e
Tela Aberta
 passam a ser transmitidas a partir das 14h na rede aberta de televisão. Aos 
sábados, a programação da Empresa na 
BandRio
 continua das 9hàs 10h, com séries como a animação infantil
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Zou
. Acompanhe os episódios por meio da programação da TV, que se encontra no 
Portal MultiRio (
www.multirio.rj.gov.br
).

Especial sobre Santos-Dumont na Web TV
No dia do 140
 aniversário de nascimento do Pai da Aviação, o programa mostra a história do 
inventor mineiro, suas criações, curiosidades e parte de seus objetos pessoais, 
que atualmente compõem o acervo do Museu Aeroespacial, no Campo dos Afonsos. O 
desprendimento de Santos-Dumont em relação a seus inventos, as lembranças e os 
pertences guardados pelos sobrinhos-netos são outras particularidades mostradas 
no especial, assim como a casa de veraneio de Petrópolis, projetada pelo próprio
inventor. 
Santos-Dumont, o Inventor do Cotidiano
 vai ao ar neste sábado (20),às 12h, 16h, 20h e meia-noite, na 
Web TV
 (
www.multirio.rj.gov.br/webtv
).
A MultiRio não tem um perfil oficial no Facebook. Informações sobre a Empresa 
você encontra no
Portal MultiRio
 e na nossa página no Twitter. Se você já faz parte desta rede social, seja um 
seguidor:
www.twitter.com/multirio
.

[FOTO]
tweet
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multirio
(3)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 16/07/2013
<TÍTULO>
Informativo Multirio - 16 de julho
Educação em Rede
 aborda as salas de leitura
O programa fala sobre esse espaço privilegiado de acesso aos livros, formação de
leitores e realização de pesquisas escolares. 
Educação em Rede
 recebe a professora Simone Monteiro, gerente do programa Rio, uma Cidade de 
Leitores da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, e Adriana 
Guedes, doutora em Literatura pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Em 
pauta, o papel das salas de leitura, as atividades com funções pedagógicas e 
culturais e as estratégias como o uso das tecnologias da informação e 
comunicação no contexto escolar.
Educação em Rede
 vai ao ar na quarta-feira (17),às 13h20, na
BandRio
 e no 
canal 14 da NET
.

Cidade de Leitores
 apresenta a literatura de Lima Barreto
Nesta edição, a vida e a criação literária do autor, que se manteve à margem das
encenações sociais, viveu entre a genialidade e a loucura e entrou para a lista 
dos grandes escritores brasileiros. A apresentadora Leila Richers conversa com a
jornalista Luciana Hidalgo, doutora em Literatura Comparada pela Uerj, e com o 
diretor Luis Antonio Pilar. 
Literatura da Urgência
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 Lima Barreto no Domínio da Loucura
 é a segunda obra de Luciana Hidalgo sobre o escritor e ganhou um prêmio Jabuti.
Já Luis Antonio Pilar dirigiu
Lima Barreto, Ao Terceiro Dia
, peça que mostra três dias vividos pelo autor de
O Triste Fim de Policarpo Quaresma
em um manicômio. A relação visceral do autor com a cidade e a linguagemà frente 
de seu tempo também estão em pauta.
Cidade de Leitores 
é exibido na quinta-feira (18),às 13h20, na 
BandRio
 e no
canal 14 da NET
.
A MultiRio não tem um perfil oficial no Facebook. Informações sobre a Empresa 
você encontra no
Portal MultiRio
 e na nossa página no Twitter. Se você já faz parte desta rede social, seja um 
seguidor:
www.twitter.com/multirio
.

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 10/07/2013
<TÍTULO>
IAH Promove Formação da Educopédia

<TAGS>
Tags: 
#iha, #educopédia.

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 11/07/2013
<TÍTULO>
Aula passeio 
Lugar de Lixo é no Lixo

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescola, edi.

O EDI Bianca Rocha Tavares, da 9
 CRE, levou seus pequenos alunos junto com seus familiares em uma Aula Passeio 
no entorno da Unidade. O objetivo é colocar em prática os conceitos do Projeto 
sobre Meio Ambiente de forma l
dica, proporcionando a todos uma prática de cidadania.

É imprescindível que o currículo faça um diálogo com a realidade da sociedade e 
com o contexto social e cultural dos alunos.

Este projeto de educação ambiental foi pensado para atender a questão curricular
- trabalhar o meio ambiente, sa
de e alimentação -, sobretudo para trazer ao espaço escolar temas muito 
importantes e pertinentes para as crianças e suas famílias.

Iniciamos o projeto trabalhando tais conceitos de forma l
dica e contextualizada, instigando uma postura questionadora e reflexiva. 
Trabalhamos em parceria com a família, principal exemplo para as crianças, para 
que houvesse, de fato, educação ambiental, promoção de sa
de e de bons hábitos alimentares.

[FOTO]

Durante esta aula, conversamos (pais e educadoras) com as crianças sobre a 
import
ncia de manter as ruas e o espaço onde vivemos e convivemos limpos.

Recolhemos o lixo encontrado na rua em frente ao EDI e também falamos das 
consequências causadas pelo lixo como, por exemplo, de doenças e bichos que 
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causam doenças.

Conversamos sobre momentos de higiene com o corpo e com o lugar onde vivemos e, 
depois, confeccionamos coletivamente o Livro da Higiene com a fala das crianças.

[FOTO]

Ainda com relação ao Projeto de Meio Ambiente, recebemos a visita de peixinhos e
aproveitamos para conversar sobre os animais domésticos e os selvagens e que 
precisamos tratá-los bem. Realizamos esta atividade conversando sobre a import
ncia de preservar os rios e mares. Explicamos que o peixe vive na água limpa e 
quais as consequências de quando sujamos as águas.

[FOTO]

Também conversamos sobre a import
ncia das árvores e das plantas e realizamos as atividades de: plantar sementes, 
regar diariamente e observar o seu crescimento como resultado do cuidado diário.
Para a nossa surpresa, durante a realização do plantio, olha o que encontramos 
na terra!

[FOTO]

[FOTO]

Aproveitamos para conversar sobre as minhocas e, depois, cada criança fez a sua 
minhoca com argila.

Para finalizar o projeto, conversamos sobre a import
ncia da boa alimentação e realizamos o nosso cardápio diário com as embalagens e
figuras dos alimentos. Assim, entendemos o que é uma alimentação saudável.

[FOTO]

[FOTO]

Realizamos a nossa feira com a compra das frutas presentes na receita da salada 
de frutas. Cada criança escolheu uma fruta para comprar de acordo com o valor e 
a quantidade presente na receita. Depois tivemos a ajuda da mãe de uma criança 
para fazer a salada e também conversamos sobre os benefícios das frutas para a 
sa
de.

Durante a realização deste projeto, observamos que as crianças demonstraram 
prazer e curiosidade nas atividades com a alimentação e nos momentos de higiene 
presentes em nossa rotina.
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Equipe EI 40 
 EDI Bianca Rocha Tavares

A seguir alguns comentários deixados no blog por funcionários da Unidade:

Direção - 
Não importa com que clientela trabalhe: Jovem, adulto ou criança. O essencial é 
levá-los de forma intencional a investigar, construir hipótese, compreender, 
atuar e refletir sobre o que vivenciam. Essas ações pedagógicas são pertinentes 
aos profissionais comprometidos com a ética, com a formação do Ser humano. 
Parabéns!

Do Carmo 
 Eu amo estar com esses pequenos gigantes, pois eles nos surpreendem a cada 
momento, fazem todas as atividades com muito carinho e nos deixam mais que 
felizes. Tenho orgulho da nossa equipe, pois estamos sempre buscando cada vez 
mais melhorar e com certeza tudo é feito com muito amor.

Parabéns à equipe do EDI Bianca Rocha Tavares por esta bela lição de cidadania e
respeito a natureza que, com certeza, vai ficar registrado na formação dos seus 
pequenos cidadãos.

Conheça essa e outras atividades do EDI Bianca Rocha Tavares, através do seu
 BLOG

Prof
 Márcia Cristina Alves Representante da 9
 CRE

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

blogdeescola
(73)

edi
(36)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 22/07/2013
<TÍTULO>
Arte em Movimento no Centro do Rio

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

[FOTO]

Alunos no Ateliê de textura.

O Ginásio Experimental de Artes Visuais Vicente Licínio Cardoso (GEA) está 
localizado na Rua Edgard Gordilho, Zona Portuária do Rio de Janeiro, e atende 
cerca de 350 alunos dos 7
, 8
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 e 9
 anos. Na unidade, os adolescentes participam de disciplinas tais como: Projeto 
de Vida e Protagonismo Juvenil. Eles estudam em nove ateliês que atendem a 
grupos de quinze alunos de diferentes turmas e anos de escolaridade. Assim, é 
possível criar integração e espírito de equipe entre todos os estudantes do 
ginásio.

[FOTO]

Ateliês do Ginásio Experimental de Artes.

Arte em Movimento

No GEA, a Arte está em constante movimento. Ela se move nas mãos de professores 
e alunos, nas paredes e mesas, nas mentes e corações. Não importa o lugar que 
você olhar, lá está a Arte: expressiva, bela, nas mais diversas formas. Nos 
ateliês, os grupos de jovens a representam através da m
sica, da escultura, da dança e da pintura... Meninos e meninas expressam suas 
emoções, suas histórias e culturas através da arte que aprendem, fazem e 
vivenciam no GEA. 

Conheça 
alguns dos trabalhos que movimentam o GEA:

Romero Britto: o Encontro da Arte com a Matemática

[FOTO]

Professoras desenvolvem trabalho baseado nas obras de Romero Britto.

A equipe de Exatas, Matemática e Artes, desenvolveu uma atividade
bem criativa com os alunos da escola, integrando as duas disciplinas. Baseadas 
na obra do artista Romero Britto, as professoras desenvolveram uma atividade que
estimulava o aluno a acertar cada operação e finalizar o trabalho com as cores 
corretas.

Autorretrato e a Arte Egipcía

O tempo da modernidade é, segundo o filósofo Baudelaire (1954), efêmero, fluido,
é o tempo da vivência que habita o 
mbito privado, que faz com que o 
eu
 de cada indivíduo se torne cada vez mais alienado de si próprio, 
impossibilitando progressivamente a obtenção de uma imagem de si ou de uma 
experiência plena. É um tempo que produz o novo, que é ligeiramente descartado, 
inviabilizando a possibilidade da narrativa tradicional e, por conseguinte, 
plenamente vivencial.

[FOTO]

Produção dos alunos: autorretrato.
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A elaboração de autorretratos, na disciplina de Projeto de Vida, possibilita o 
autoconhecimento e a (re)descoberta de características e valores. Cada aluno se 
fotografou com o próprio celular para registrar suas características. Outros 
usaram espelhos de maquiagem ou preferiram a própria memória. No entorno do 
registro ficou acordado que seriam escritas as características marcantes.

Equipe do GEA
[VÍDEO]

Conheça melhor os projetos do GEA clicando 
AQUI.

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite esse espaço que é feito para nós! Entre em contato com o
 representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe
. *

Professora Rute Albanita

Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: 
@Rute_Albanita

COMPARTILHE E COMENTE!

[FOTO]
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projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Lindo trabalho!!! Mais uma oportunidade ímpar para nossos jovens!!! Parabéns a 
todos os envolvidos!
Postado por 
José Luiz
 em 22/07/2013 11:18

Não me canso de parabenizar os professores do GEA Vicente Licínio Cardoso... 
Excelente trabalho desenvolvido por todos! PARABÉNS SEMPRE!
Postado por 
Hadriane Albertos
 em 22/07/2013 13:08

É com imensa satisfação que parabenizo meus colegas de trabalho do GEA, pois só 
iniciamos esse projeto grandioso e já vemos mudanças significantes em nossos 
alunos. Sou muito feliz de estar neste Ginásio. Obrigado ao Portal Rioeduca por 
nos divulgar. :)
Postado por 
Lindomar Araujo
 em 27/07/2013 17:23

Tenho muito prazer de trabalhar no GEA.É muito bom estar com vcs.

Postado por 
Maria Ignez Machado
 em 28/07/2013 16:59

Aos meus amigos do GEA...sempre, sempre parabéns! Essa equipe vale ouro!
Postado por 
Carolina Motta
 em 30/07/2013 12:42

Trabalhar no GEA é sem dúvida a possibilidade de descobertas incríveis e 
talentos surpreendentes dos nossos alunos e professores. Parabéns a todos que 
ajudam a tornar a educação mais estimulante e prazerosa.
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Postado por 
Marília Amaral
 em 07/08/2013 02:02
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 23/07/2013
<TÍTULO>
Arte... Por Toda Parte!

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos.

A Creche Municipal Margaridal Gabinal localiza-se na Cidade de Deus, em 
Jacarepaguá, e está desenvolvendo o projeto anual 
Arte... por Toda Parte!

A Caminhada Ecológica promovida pela Creche Municipal Margarida Gabinal foi uma 
das atividades significativas do projeto anual 
Arte... por Toda Parte!
 que levou crianças, professores e responsáveis para um passeio diferente 
próximo da creche.

[FOTO]

Equipe da Creche Margarida Gabinal e responsáveis acompanhando a Caminhada 
Ecológica.

Para a unidade escolar, a questão ambiental precisa ser abordada com muita 
seriedade. Assim, atividades como a Caminhada Ecológica visam despertar desde 
cedo a consciência pela preservação através da observação do meio ambiente, 
visando uma educação para uma vida sustentável.

[FOTO]

Crianças levando cartazes mostrando o mundo que queremos e o que não queremos.

As crianças levaram cartazes em defesa do meio ambiente e puderam desenvolver 
atividades artísticas durante a caminhada, mostrando que há 
Arte...por Toda Parte! 
Reutilizando folhas de jornal, elas soltaram a imaginação e pintaram à vontade, 
usando diversas cores de tintas. Parte dos registros fotográficos foram feitos 
pelas próprias crianças. 

[FOTO]
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Os fotógrafos mirins da Creche Margarida Gabinal em ação, com direito a colete 
especial.

A caminhada ecológica teve por objetivo transmitir aos pequenos conceitos e 
valores sobre meio ambiente, biodiversidade e a importância de conviver em 
harmonia com o ecossistema. Desperta, assim, o interesse em colaborar com o 
processo de conservação do meio ambiente, garantido uma melhor qualidade de vida
para todos.

[FOTO]

Turmas separadas em grupos para começar a 
Arte... Por Toda Parte!

[FOTO]

Crianças soltando a imaginação e reaproveitando folhas de jornal para pintarem.

Tanto a família como a creche tem a responsabilidade, hoje, de participar da 
construção de valores básicos da consciência cidadã da criança, para que ela, no
futuro, tenha hábitos éticos, sadios e responsáveis quanto à preservação e 
desenvolvimento sustentável.

Atividades como a Caminhada Ecológica da Creche Municipal Margarida Gabinal 
favorecem o olhar diferenciado dos pequenos para o ambiente que os cerca, 
mostrando que é possível cuidar, preservar e reutilizar para um futuro melhor 
para todos.

Contato:

[FOTO]
tweet

Postado por 
Roberta Vitagliano - Representante Rioeduca 7ªCRE
Comentar
 (0)
Indicar para amigo(a)

       Comentário enviado com 
 sucesso, aguardando moderação.
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Comentário

X Fechar

Nome:

Email:

Home Page:

Comentário:

         Sua 
 indicação foi enviada com sucesso!

Indicação

X Fechar

Nome

projetos
(334)

7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 12/07/2013
<TÍTULO>
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FECEM - 10ª CRE

<TAGS>
Tags: 
10ªcre.

No dia 28 de junho ocorreu no Teatro da Cidade das Crianças Leonel Brizola, na 
10
 CRE, o Festival da Canção das Escolas Municipais (FECEM), que contou com a 
participação de dez Unidades Escolares, envolvendo alunos e professores.

O FECEM é um Projeto da Secretaria Municipal de Educação (SME) que acontece há 
25 anos com o objetivo de mostrar as atividades musicais que são desenvolvidas 
pelos professores e alunos das Unidades da Rede Municipal de Ensino. Reconhece, 
assim, a escola como um espaço de criação musical que proporciona uma 
experiência artística cultural.

O Teatro teve a plateia ornamentada com notas musicais e capas de discos de 
vinil de alguns dos nomes mais conhecidos da nossa m
sica popular brasileira. A atmosfera de 
discoteca
 proporcionou um ambiente diferenciado e chamou a atenção de todos que na 
plateia sentavam para assistir às apresentações.

 Ornamentação do FECEM da 10
 CRE.

Palco do FECEM da 10
 CRE.

Como regulamento, as Unidades podiam participar com composições individuais ou 
em grupos de cinco componentes, em que o professor poderia participar 
estimulando os alunos nas fases de criação e apresentação musical. As inscrições
foram organizadas pela Gerência de Educação (GED).

O J
ri foi composto por cinco jurados, sendo dois representativos da m
sica popular e/ou erudita, um professor de M
sica , um professor de Língua Portuguesa e, no mínimo, um representante da 
E/SUBE/CED 
 Extensividade, que estará presente nas regionais das E/CREs.

Os jurados tinham a missão de assistir às doze apresentações e avaliar critérios
de melodia, letra, harmonia, interpretação e afinações vocal e instrumental. As 
canções foram compostas por temas livres.

As Unidades Escolares participaram com grupos de alunos de todos os segmentos, 
sendo as escolas ordenadas por sorteio. São elas:
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E. M. Liberdade (Sempre ao seu lado e Ao meu lado);

E. M. Myrthes Wenzel (A nossa realidade);

E. M. Professor Castilho (Indecisão); 

E. M. Rep
blica Árabe da Síria (Coração Apaixonado);

E. M. Emiliano Galdino (Hoje); 

E. M. Leocádia Torres (Gente diferente);

E. M. Manoel Porto Filho (Rap cultural e Sonhos Perdidos);

E. M. Princesa Isabel (Pimeiro amor);

E. M. Deborah Mendes de Moraes (Prisioneiro ou livre?);

CIEP Roberto Morena (Os Maias me enganaram).

 Alunos participantes do FECEM da 10
 CRE.

O Festival foi apresentado pelos Professores Alexandre Rodrigues (Assistente da 
Gerência de Educação e M
sico) e Tamiris Carvalho (Professora de Inglês da Rede), que conduziram o 
espetáculo com muita alegria e interação com a plateia. As Unidades Escolares 
participantes lotaram o Teatro com torcidas e, a cada apresentação, paravam para
assistir, aplaudir e dançar.

Professores Alexandre Rodrigues e Tamiris Carvalho apresentando o FECEM da 10
 CRE.

Antes de cada apresentação, os Professores Alexandre e Tamiris liam para a 
plateia o 
release
 das m
sicas, ou seja, liam a história daquela composição... Quem foi o autor, os 
motivos da inspiração para a composição e o resumo da letra a ser apresentada.

Após as apresentações, os Jurados se reuniram para eleger a apresentação que 
mais alcançou os critérios de avaliação estipulados pelo Festival. Enquanto os 
jurados decidiam, os professores que coordenaram esses trabalhos nas escolas se 
juntaram e fizeram uma apresentação de cerca de quarenta minutos para a plateia,
com sucessos da nossa m
sica popular brasileira.
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Ao retorno dos Jurados, um representante de cada Unidade Escolar foi chamado ao 
palco acompanhado de um aluno para receber um troféu em homenagem à participação
no XXV Festival da Canção, em que foi ressaltada a import
ncia do evento, independentemente do resultado, visto que o mesmo só foi 
possível devido ao trabalho que é desenvolvido diariamente nas escolas, pela 
Direção, pelos professores e pelos alunos.
Premiação E. M. Emiliano Galdino.

Todos os representantes foram aplaudidos e cumprimentados pelos apresentadores 
do evento que, ao final da entrega dos Troféus de participação, anunciaram a 
canção que mais correspondeu aos critérios do Festival, naquela manhã... A 
premiada foi a 
Escola Municipa
l 
Emiliano Galdino
com a canção 
Hoje
, tendo como orientador o Professor Wilson Simonal.

Suelen Corrêa

é professora da rede municipal

e representante do Rioeduca da 10
CRE

suelencorrea@rioeduca.net

twitter: @suelencorrea29

[FOTO]
tweet
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10ªcre
(292)

<COMENTÁRIOS>

Belíssimo evento!
Parabéns a todxs os nossos alunxs!

Postado por 
Rosiane Espínola
 em 12/07/2013 10:47

Querida Suelen Corrêa, parabéns pela bela e objetiva postagem que retrata muito 
bem a etapa regional do XXV FECEM com a participação dos alunos das escolas da 
10ªCRE.
Postado por 
Sinvaldo do Nascimento Souza
 em 12/07/2013 12:12

Obrigada, querido amigo Sinvaldo Souza!!!
Postado por 
Suelen Corrêa
 em 12/07/2013 18:42

Excelente matéria realizada sobre o FECEM. Belo texto e imagens da apresentação.
Soube que foi um sucesso!
Parabéns Suelen Corrêa pelo trabalho realizado para o Rioeduca com certeza mais 
uma participante de comprometimento e  sucesso!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 16/07/2013 11:05

Muito obrigada pelo carinho e atenção, Helena! 
Postado por 
Suelen Corr^~ea
 em 30/07/2013 11:56
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 17/07/2013
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<TÍTULO>
Sala de Artes Cândido Portinari: Entre Brincadeiras e Muros!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.

As professoras de Artes Amir Regina e
Gabrielle Domingues da E. M. Professor Lauro Travassos apostaram em um projeto 
onde cores, formas e criatividade são um meio de envolver toda a comunidade 
escolar em diferentes aprendizagens.

Desse projeto nasceu a Sala de Artes C
ndido Portinari!

[FOTO]

Alunos da E. M. Professor Lauro Travassos observando os carimbos que foram 
feitos pelos responsáveis.

As professoras Amir Regina e Gabrielle Domingues são regentes de Artes Visuais 
na Escola Municipal Professor Lauro Travassos.

Juntamente com a equipe pedagógica da escola, essas professoras investiram em um
grande projeto: a criação de um novo espaço no ambiente escolar.

Esse novo espaço deveria proporcionar não só aos alunos, mas a toda comunidade 
escolar experiências e sensações que contribuam para o desenvolvimento de 
diferentes conhecimentos a respeito de si mesmo e do mundo.

Foi criada, então, a Sala de Artes C
ndido Portinari da Escola Municipal Professor Lauro Travassos.

[FOTO]

A exposição de trabalhos no auditório da escola.

É importante saber que a Sala de Artes é um espaço educacional que visa o 
desenvolvimento artístico, expressivo e crítico do aluno.

É fundamental ter um ambiente que seja propício para explorar as diferentes 
linguagens artísticas e que também seja um espaço integrado à escola, com 
projetos que envolvam outras disciplinas.

 Gabriellle Domingues, Professora de Artes.

[FOTO]

Uma releitura das obras de Portinari que retratam a sua inf
ncia.
<TÍTULO>
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Por que Portinari?

A Sala de Artes tem um nome que homenageia um grande artista!

A escolha do artista C
ndido Portinari surgiu de seu contexto político, sua participação no Movimento 
de Arte Moderna, na Semana de Arte Moderna realizada em São Paulo e, 
principalmente, sua inf
ncia presente nas telas.

As obras de Portinari permitem a observação dos elementos visuais utilizados, 
presentes nas orientações curriculares de artes visuais: tais como ponto, linha,
forma, cores, estilização, naturalismo.

Em linguagens visuais: desenho, pintura, escultura, gravura.

Em movimentos artísticos como: o Cubismo, o Modernismo e a Pintura Muralista 
presente em tal contexto histórico.

[FOTO]

Oficina de Carimbo para os pais.

O Projeto Portinari ficou dividido em duas temáticas de acordo com as turmas:

1
, 2
 e 3
 anos: Portinari e seus temas infantis - A Inf
ncia e a Brincadeira.

4
 e 5
 anos:
A Pintura Muralista de Portinari e suas referências e o mural Guerra e Paz de 
Portinari.

Os responsáveis também tiveram um dia exclusivo para participar

No dia 12 de junho, os pais foram convidados para uma oficina na escola.

Aqueles que compareceram 

conheceram não só o projeto da unidade, mas também tiveram a oportunidade de 
aprender um pouco sobre as

obras de Portinari participando da

Oficina de Carimbos.

Foram mostradas imagens de pinturas em azulejo do artista Portinari, os motivos 
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utilizados, suas influências, cores e lugares onde essas pinturas estão 
presentes.
Após uma conversa sobre esses conte
dos, os pais começaram a trabalhar e produzir os seus carimbos.

[FOTO]

Alunos visitando a exposição.

A professora Vania Videira, que é a diretora da escola, falou ao Rioeduca da 
emoção dos alunos ao entrarem no auditório e reconhecerem seus singelos 
trabalhos expostos como verdadeiras obras de arte!

E o projeto não para por aí, pois e

stá prevista uma visita ao Museu da Chácara do Céu, onde os alunos poderão 
entrar em contato com as pinturas de Portinari que fazem parte do acervo, entre 
outros pintores brasileiros e europeus. Aproveitarão também o jardim do espaço, 
que favorece momentos l
dicos, além da vista privilegiada da cidade do Rio de Janeiro.

[FOTO]

Partindo da esquerda: Dina Lucia, Coordenadora Pedagógica, Suely Coordenadora do
Projeto Portinari, Vania Videira, Diretora da E. M. Prof. Lauro Travassos, 
Gabrielle Domingues, Profesora de Artes, e professora Valdineia, da Gerência de 
Educação da 8
 CRE.

O Rioeduca parabeniza toda a comunidade da Escola Municipal Professor Lauro 
Travassos pela realização do projeto!

Se você deseja saber mais sobre este projeto, clique abaixo e faça uma visita ao
Blog

Sala de Artes C
ndido Portinari

Professora Neilda Silva - Rioeduca 8
 CRE

neildasilva@rioeduca.net

Twitter: 
@Prof_Neilda

[FOTO]
tweet
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8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns as professoras de Artes Amir Regina e Gabrielle Domingues da E. M. 
Professor Lauro Travassos e toda a equipe por este belo projeto artístico 
desenvolvido!!!! É a 8ª CRE!
Postado por 
Helena (by troia)
 em 17/07/2013 00:02

Muito bom quando a comunidade se envolve com a escola e participa! Parabéns, 
Lauro Travassos! Boa matéria, Neilda!
Postado por 
Adriano Sales
 em 17/07/2013 08:31

Todas as escolas deveriam ter Salas temáticas! Espaços de Artes Visuais, Artes 
Cênicas, Música e tudo o que pode formar o aluno culturalmente: ESCOLA DOS 
SONHOS!!! Gostei. É isso aí!
Postado por 
Rafael Lacerda
 em 17/07/2013 15:19

É fantástico o trabalho dessa escola. Bonito ver toda a comunidade 
envolvida.Parabéns a toda equipe!
Postado por 
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Shirlei Videira de Deus
 em 17/07/2013 20:13

Nessa Escola todo mundo dá show!!!  Parabéns a toda equipe!!!
Postado por 
MARIA ALICE
 em 17/07/2013 20:44

Gente, a cada dia a 8ª CRE tem coisas melhores para nos mostrar. Tudo isso 
graças ao melhor Portal do Rio de Janeiro: RIOEDUCA! Conheci a professora 
Neilda, falamos sobre sua paixão pela redação deste portal e me encantei pela 
profissional que ela é! Parabéns a todos!
Postado por 
Vanessa Mello
 em 18/07/2013 20:34
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 24/07/2013
<TÍTULO>
X . 0 . X . 0 . X

     APAGUE ESTA LINHA E DIGITE SEU TEXTO

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 17/07/2013
<TÍTULO>
O Prazer de Ler Literatura

<TAGS>
Tags: 
professor.

Na era da internet, em que o virtual ganha cada vez mais espaço, o professor 
precisa ser um 
encantador de livros
.
É necessário transpor barreiras oferecendo suportes variados, vinculando a 
aprendizagem à utilização dos livros.

Ler é estar dentro de si e desafiar o espaço descolado e ainda tão próximo
, Tasca (2007).

De maneira geral, a prática da leitura na escola está diretamente ligada às 
questões didáticas com objetivos imediatos como ortografia, vocabulário, 
interpretação e a própria leitura em si.

É também necessário buscar essas e outras razões para trabalhar com literatura, 
que dizem respeito ao prazer que a literatura pode nos dar e a nossa condição 
não só de professores, mas de leitores.
(BALDI, Elizabeth.
 Leitura nas séries iniciais: uma proposta para a formação de leitores em 
literatura
. Porto Alegre: Editora Projeto, 2009).

[FOTO]

A leitura de literatura para os alunos não precisa ser necessariamente fácil. É 
claro que o conhecimento prévio do que será oferecido (lido) procurando 
objetivar as necessidades de determinada faixa etária é importante, mas isso não
significa restringir opções.
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As diversas tipologias textuais presentes no dia a dia, auxiliares no processo 
de letramento de leitura e escrita, não fornecem necessariamente o prazer pela 
leitura de literatura.

O papel da escola, ou melhor, do professor, no sentido de introduzir e ampliar a
leitura de literatura para com seus alunos, é o preenchimento dessa lacuna 
existente.

[FOTO]

Professora Simone da E.M. Leonardo da Vinci (8
 CRE) num momento de rotina de leitura com a sua turma de terceiro ano.

Além dos espaços da Sala de Leitura ou biblioteca, o professor pode criar um 
ambiente em Sala de Aula com um acervo de títulos variados para que atendam a 
todos os gostos, renovando com novas obras sempre que possível. Pode propor, 
inclusive, que sejam utilizados outros espaços da Unidade Escolar para deleite 
da leitura.
Saiba mais em:
http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/pratica-pedagogica/bibliotec
a-como-organizar-espaco-leitura-581620.shtml

[FOTO]

Utilização do pátio na E.M. Zacarias de Góis (8
CRE): 
mais uma proposta de ambiente diversificado.

Ler para os alunos, contar histórias, envolvê-los sutil e gradativamente no 
fantástico mundo da literatura, pode se transformar numa tarefa encantadora e 
desafiadora. 

Além de ouvir histórias todos os dias, os alunos precisam sentir. Oferecer-lhes 
livros, deixar que escolham, que toquem e troquem, que cuidem e mergulhem fundo 
em cada leitura contribuirá imensamente para a sua formação.

Então! Proporcione essa viagem aos seus alunos!

Taís Ferraz Duarte é Professora da Rede Municipal

     e colaboradora do Portal Rioeduca

     E-mail: 
taisduarte@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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professor
(1)

<COMENTÁRIOS>

Concordo. O professor deve proporcionar aos alunos o prazer de ler, para que ele
associe a leitura a algo agradável. PARABÉNS pela reportagem! Sou da 5ª CRE.
Postado por 
Ana Márcia da Silva Vieira
 em 17/07/2013 07:56

Tais, a escola realmente tem que ocupar esse espaço de possibilidades de 
oferecimentos e contatos com a literatura, com o ler... Do encontro entre 
leitor, autor,  o que se lê, e o que se passa na cabeça de ambos, vai muito além
do aprisionamento didático, escolarizado! É um espaço sagrado , onde mentes, 
seres mais libertos, criativos, são gerados.Muito bom, parabéns pela 
sensibilidade no tratar, no foco,da quetão de ler também por fruição!!( 7ª CRE )
Postado por 
Leniita
 em 20/07/2013 21:37

Muito bom ver as imagens das escolas da 8ª CRE vinculadas à esta matéria!! 
Então, vamos lá, vamos aos livros, sempre!
Postado por 
Neilda
 em 22/07/2013 08:24
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Com a leitura aprendemos muito. Viajamos, criamos cenários,personagens... Assim 
nossa mente está sempre em atividade. Ler é td de bom! Parabéns prima, amei!
Postado por 
Denise
 em 23/07/2013 13:49
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 22/07/2013
<TÍTULO>
Projeto Meu Amigo

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, troféurioeduca.

A professora regente da Sala de Leitura Dejanira Urbano, do CIEP Anton 
Makarenko, realizou o projeto 
Meu Amigo
 com os alunos do 4
 ano. Além de trabalhar a educação ambiental, esse projeto também 
teve como foco as questões de leitura e escrita dos alunos do reforço escolar. 
Vamos ver como tudo aconteceu?

O 
CIEP Anton Makarenko
, situado na Estrada Botafogo, em Costa Barros, funciona em horário integral. 
Ele atende da Educação Infantil ao 5
 ano, além dos projetos Realfabetização 

1
e 4

 Ano NCM (Nenhuma Criança a Menos).

Com o passar do tempo, Costa Barros foi crescendo tanto em relação à violência 
quanto em relação à população e ao ac
mulo de lixo. Hoje, o bairro conta com um complexo de favelas, como: Chapadão, 
Pedreira, Lagartixa, Quitanda, Final Feliz, Terra Nostra, entre outras. Além 
disso, é considerado o segundo bairro mais pobre da cidade do Rio de Janeiro.

Os alunos do CIEP Anton Makarenko convivem diariamente com todos estes fatores. 
Buscando proporcionar uma educação formadora de seres humanos autônomos, 
participativos na sociedade e capazes de mudar a realidade em que vivem, a 
professora da Sala de Leitura
Dejanira Urbano

realizou o reforço escolar dos alunos da turma 1.402 através da pedagogia de 
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projetos. Ela contou com a ajuda das estagiárias 
Suelen de Almeida

(Laboratório de Informática) e 
Aline de Jesus 

(Reforço Escolar) para organizar a construção dos conhecimentos em torno de 
metas previamente definidas.

A equipe pedagógica do CIEP Anton Makarenko utilizou o projeto como uma forma de
dar vida ao conte
do, tornando a escola mais atraente para os alunos do Reforço Escolar.

[VÍDEO]

O trabalho dos professores do CIEP Anton Makarenko é deles com os alunos e não 
consigo mesmos. O papel desses educadores, em suas intervenções, é o de 
estimular, observar e mediar, criando situações de aprendizagem significativa.

Iremos conhecer, a partir de agora, uma demonstração dessa aprendizagem a partir
do 
Projeto Meu Amigo

. Vamos conhecê-lo?

Projeto Meu Amigo

[FOTO]

Para que possamos ter, no futuro, um mundo mais limpo e rico em recursos 
naturais, a preservação do meio ambiente é muito importante. A preocupação com o
meio ambiente e a conscientização deve envolver toda sociedade, inclusive nossas
crianças que devem observar o meio ambiente com curiosidade, entendendo que 
fazemos parte dele, que somos capazes de transformar e, acima de tudo, 
conservar.

A atividade proposta, a seguir, pode ser feita com alunos da educação infantil 
ao ensino fundamental. Porém, como
a escola tem vivenciado
um momento em que todas as turmas estão voltadas para a apropriação e ampliação 
da produção textual e da leitura,
a equipe decidiu
interdisciplinar os encontros entre sala de leitura, informática e reforço 
escolar de forma mais l
dica e prazerosa através da confecção do boneco ecológico.

Objetivos:
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Desenvolver a competência da leitura e escrita;

Conscientizar os alunos para com o meio ambiente;

Abordar a import
ncia da água para os seres vivos;

Apresentar o processo de germinação do vegetal e suas etapas;

Despertar a consciência dos alunos para a ecologia;

Reconhecer a identidade em interação com o meio;

Incentivar o trabalho p

ara organização individual e coletiva;

Levar o aluno a aprender como se desenvolve a competência textual;

Promover a responsabilidade e a oportunidade de cuidar de um ser vivo.

Material:

Meia-calça fina usada;

300 gramas
de serragem;

100 gramas de alpiste;

Canetas hidrocor;

Tintas;

Olhinhos de plástico ou botões;

Potinhos 

de iogurte.

Como fazer:

Corte uma perna da meia-calça do tamanho aproximado de um palmo e coloque o 
alpiste bem no centro da meia, complete com a serragem 
mida. Quando terminar de encher, amarre e corte o que sobrar;

Comece a modelar o bonequinho em forma de bola;

Puxe um pouco a meia e amarre fazendo o nariz do bonequinho e o formato das 
orelhas;
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Em seguida, cole os olhinhos ou botões e faça a boca do bonequinho, montando-os 
com o gosto da criança;

Os potinhos de iogurte servirão como base para os bonequinhos para que, quando 
regados, não 

deixem escorrer água. Esses potinhos podem ser decorados de acordo com o gosto 
da criança;

Depois de pronto, o bonequinho deve ser molhado todos os dias para que as 
sementinhas nasçam dando origem aos cabelinhos dos bonecos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Desenvolvimento:

Em um primeiro momento, os alunos foram levados
ao laboratório de informática para pesquisarem em equipe o significado do termo 
Ecologia. Após a pesquisa, tiveram que debater o significado numa roda de 
conversa informal e, em duplas ou trios, transcreverem para o
Diário de
 Bordo a pesquisa.

Em outro momento, de posse dos materiais necessários, eles
voltaram ao laboratório de informática e começaram 
a construção do boneco ecológico. Utilizamos o laboratório de informática para 
dinamizá-lo como ferramenta pedagógica no processo de ensino-aprendizagem, dando
suporte ao projeto, e a

presentando a informática como um recurso que pode e deve ser incorporada à 
prática educativa, sensibilizando os alunos
para a
import
ncia
dessa ferramenta
para o desenvolvimento das habilidades.

O projeto boneco ecológico
Meu Amigo
foi intitulado em conjunto com as crianças. Cada aluno confeccionou seu próprio 
boneco dando um nome para ele (criando uma identidade). Cada aluno tinha um 
diário exclusivo onde relatava os acontecimentos com seus bonecos, tais como 
tempo de crescimento, quantas vezes regou, tempo de crescimento do cabelo, 
enfim, relatando desde a fase inicial até a final. Depois de algumas semanas, 
cada aluno levou seu boneco para casa.
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Culmin
ncia:

Uma exposição foi feita no CIEP Anton Makarenko,
juntamente com os relatos sobre o desenvolvimento dos bonequinhos de cada aluno.

Avaliação:

As professoras avaliaram a participação dos alunos durante a realização do 
projeto e na exposição final.

Como vimos, a equipe do CIEP Anton Makarenko está de parabéns! Especialmente a 
professora Dejanira e as estagiárias Suelen e Aline, por exercerem com os alunos
uma pedagogia baseada no amor.

Amor que move os sonhos de cada criança rumo a um futuro digno. Educar com amor,
no sentido que o termo exige: desenvolver, cultivar, fazer brotar, elevar e 
fazer crescer, não de maneira unilateral, mas de forma integral.

Vocês estão um passo à frente para atingir esse grandioso objetivo! É um orgulho
ter uma escola com profissionais comprometidos com a educação carioca. Parabéns!

Você gostou do projeto realizado pelo CIEP Anton Makarenko? Aproveite e deixe o 
seu comentário! Ele é muito importante para nós! Até a próxima semana!

Professora Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca na 6
 Cre

Twitter: @Paty_PFF

Facebook: Patrícia Fernandes

E-mail: 
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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6ªcre
(247)

troféurioeduca
(32)

<COMENTÁRIOS>

Muito legal este Projeto de Reforço Escolar!! As crianças aprenderam de forma 
divertida!! Adorei os bonequinhos!!! Parabéns a toda Equipe do CIEP Anton 
Makarenko, principalmente para a Professora de Sala e as estagiárias!
Postado por 
Alessandra Cardoso
 em 22/07/2013 10:00

Parabéns a professora Dejanira Urbano e do belo trabalho através da pedagogia de
projetos. Parabéns as estagiárias Suelen de Almeida e Aline de Jesus. As fotos 
estão lindas e expressam a grandeza do trabalho de vocês. PARABÉNS!!! 
Postado por 
Christiane Penha
 em 22/07/2013 10:04

Um projeto magnífico, que demostra o quanto temos profissionais qualificados e 
comprometidos com a educação das nossas crianças, que a bem da verdade são o 
nosso futuro e merece toda nossa dedicação, por esse motivo parabenizo a equipe 
desse projeto.
Postado por 
Camilo
 em 22/07/2013 17:07

Já trabalhei no CIEP ANTON MAKARENKO e fico feliz ao ver tanto carinho neste 
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trabalho. As crianças precisam e merecem. Parabéns à toda a equipe! Um abraço
Postado por 
Carla
 em 22/07/2013 17:35

Achei muito interessante esse projeto na escola onde a minha mãe é diretora.
Estão todos de parabéns !!!
Postado por 
Bruno Coutinho Lima
 em 22/07/2013 18:53

nunca duvidei da capacidade dos alunos e do   corpo pedagógico do ciep. parabéns
pelo trabalho. 
Postado por 
rosimeri
 em 24/07/2013 09:24
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 16/07/2013
<TÍTULO>
CONAE 2014 - Conferências Intermunicipais de Educação

Conferências Intermunicipais de Educação

Etapas preparatórias para a Conferência Nacional de Educação (CONAE/2014)

As conferências municipais e/ou intermunicipais de educação são eventos 
realizados com

a finalidade de cumprir uma das etapas preparatórias para Conferência Nacional 
de Educação (CONAE/2014).

Em 2013, vêm sendo realizadas de março a maio. A mobilização e a coordenação 
desses eventos nos municípios são conduzidas pelos Fóruns Estaduais de Educação 
(FEE) e Fóruns Municipais de Educação (FME) ou por comissões organizadoras das 
conferências, nos locais onde não há o FME.

As contribuições e propostas elaboradas nas conferências municipais e/ou 
intermunicipais de educação serão analisadas e debatidas durante as conferências
estaduais de educação que devem ocorrer a partir do mês de junho.

As deliberações resultantes das conferências estaduais serão levadas à 
CONAE/2014 pelos delegados eleitos pelos segmentos e setores por eles 
representados.

A CONAE é um espaço democrático aberto pelo Poder P
blico e articulado com a sociedade para que todos possam participar do 
desenvolvimento da Educação Nacional.
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Acompanhe o Calendário das Conferências Municipais e/ou Intermunicipais de 
Educação.

CONAE Rio - Clque na imagem e faça a sua inscrição.

[FOTO]

Regimento da Conferência Municipal de Educação da Cidade Rio de Janeiro

(arquivo em versão DOC)

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 19/07/2013

Página 5535



RIOEDUCA 2
<TÍTULO>
Ouvindo e Contando, Estou só Começando

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, educaçãoinfantil.

O projeto 
Ouvindo e Contando, Estou só Começando
 surgiu do programa 
Minha Primeira Biblioteca
, da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Ele envolve toda a 
comunidade e tem por objetivo inserir alunos e responsáveis em um ambiente 
letrado, a fim de formar futuros leitores.

A 
Creche Municipal Zilka Salaberry 
atende cerca de 150 alunos entre quatro meses e três anos e onze meses (berçário
e maternal). No andar superior, encontram-se as salas do maternal, a secretaria,
a cozinha, a lavanderia, um pátio coberto, o parquinho e a horta comunitária. 
Também funciona o lactário e as salas do berçário. 

Todas as salas possuem ar-condicionado, ventilador de parede, TV de 29 
polegadas, rádio com CD e aparelho de DVD.

As salas das turmas do Maternal possuem o Cantinho da Leitura com variado acervo
de livros infantis e um colchonete para cada aluno. Essas salas foram 
ambientadas para funcionar como oficinas no período da tarde, sendo utilizadas 
num sistema rodízio de atividades: Brinquedoteca, Videoteca, Sala de Artes e 
Sala de M
sica.

A Creche Municipal segue a seguinte rotina de trabalho: entrada das crianças às 
sete horas com desjejum, atividades de rotina na rodinha, atividades pedagógicas
e recreativas livres e/ou dirigidas ao ar livre, banho, almoço, escovação de 
dente, repouso, lanche, atividades nas salas/oficinas, arrumação das crianças, 
jantar e saída às dezessete horas.

A comunidade atendida pela creche é extremamente carente, apresentando uma 
grande quantidade de famílias numerosas e desestruturadas, em que o convívio com
o alto índice de violência é uma realidade indiscutível. As mães, em sua 
maioria, são muito jovens e devido ao seu baixo nível de escolaridade, poucas 
estão inseridas no mercado de trabalho formal.

Mesmo assim, a procura por uma vaga na creche é muito grande, seja pelas 
dificuldades financeiras ou pela própria inexperiência e despreparo das mães. Em
geral, elas não demoram a engravidar novamente, o que tende a agravar cada vez 
mais a situação de carência dessas famílias.

[VÍDEO]
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As mães que têm seus filhos atendidos nessa creche criam uma expectativa muito 
grande em relação ao trabalho desenvolvido com seus filhos, acreditando que a 
mesma poderá suprir integralmente toda e qualquer necessidade das crianças; 
inclusive no que diz respeito às atribuições pertinentes à família.

Muitas destas mães ainda não possuem uma clara compreensão sobre o seu papel e 
responsabilidades em relação aos filhos. Além disso, muitas crianças não possuem
qualquer vínculo com a figura paterna, visto que os pais são desconhecidos, 
ausentes, omissos ou ainda possuem outra família dentro da mesma comunidade.

O trabalho com a comunidade é desenvolvido no sentido de oferecer-lhes diversas 
alternativas para que seus membros se tornem cidadãos atuantes, conscientes e 
participativos dentro e fora dos muros da creche. A cada dia, o trabalho 
educativo se amplia, pois ele traz novas experiências e aprimora tudo o que 
obteve bons resultados, visando atender às necessidades da comunidade da melhor 
forma possível.

Ele enfoca também uma participação solidária e atuante dos seus responsáveis, 
num trabalho conjunto, contando com a intervenção dos mesmos nas tomadas de 
decisões e na interação com o Projeto Político Pedagógico. Projeto esse que visa
o desenvolvimento global da criança, na construção de um indivíduo com 
consciência crítica e capacidade de ação.

Tendo em mente todas essas questões, a Creche Municipal Zilka Salaberry criou o 
projeto 
Ouvindo e Contando, Estou só Começando
. Vamos conhecer o projeto e ver como ele está transformando a vida de alunos e 
professores, estimulando a criatividade, o espírito inventivo e formando uma 
geração de leitores.

Ouvindo e Contando, Estou só Começando

O projeto 
Ouvindo e Contando, Estou só Começando
 visa inserir a criança em um ambiente letrado, incentivando e despertando nela 
o gosto pela leitura, a fim de formar futuros leitores. O projeto surgiu do 
programa 
Minha Primeira Biblioteca
, da Secretaria Municipal de Educação (SME) e envolve toda a comunidade escolar.

[FOTO]

Em primeiro lugar, a equipe pedagógica apresentou o projeto aos responsáveis, 
convidando-os a participarem com seus filhos. Essa foi a forma encontrada pela 
creche para ajudar os pais a valorizarem a leitura, foco principal do projeto.

Os objetivos traçados pela equipe foram os seguintes:
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Levar os responsáveis a perceberem a import
ncia da leitura em suas vidas e na dos filhos a fim de desenvolver a 
criatividade e a potencialidade de cada um;

Criar o hábito da leitura, desde a primeira inf
ncia, buscando formar leitores autônomos e críticos;

Incentivar os responsáveis a lerem junto com seus filhos, criando um momento 
prazeroso e enriquecedor para ambos;

Apreciar os diferentes tipos de leitura apresentando livros variados;

Perceber as m
ltiplas possibilidades que a leitura proporciona;

Ouvir e contar histórias a fim de desenvolver a memória visual e auditiva, 
levando-os
 ao imaginário e à criatividade;

Conduzir os responsáveis a abraçarem o projeto, dando continuidade em casa ao 
que for iniciado na creche, envolvendo-os de tal forma que haja aprendizagem de 
ambas as partes (pais e filhos);

D

espertar o gosto pela leitura de modo a cuidarem com carinho dos livros, 
preservando-os.

[FOTO]

Colocando o Projeto em Prática

Os responsáveis conheceram os objetivos e a import
ncia
do projeto para o futuro dos seus filhos. Um livro foi apresentado a eles e a 
história foi contada. Depois desse momento, várias perguntas foram feitas, 
levando-os
 a recontarem a história ouvida. Algumas perguntas foram feitas com o objetivo 
de envolvê-los: Podia ter sido diferente? Que final você daria à personagem? 
Você acha que a personagem agiu certo?

Em um segundo momento, outro livro foi oferecido aos pais e uma din
mica diferente foi realizada. Cada página do livro foi mostrada com muita 
tranquilidade para que eles pudessem apreciar as cenas. Foi solicitado que eles 
escrevessem ou desenhassem o que estava acontecendo nas imagens que acabaram de 
observar. Por 
ltimo, eles tinham que contar a história escrita ou desenhada por cada um.
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Essa din
mica foi realizada para estimulá-los a fazerem o mesmo com seus filhos. Os 
responsáveis combinaram com a direção da creche o melhor dia da semana para 
levarem os livros para casa e realizarem a mesma experiência vivenciada por 
eles.

Os responsáveis conheceram a Sala de Leitura, onde manusearam os livros e 
observaram como eles são arrumados. Essa visita serviu como exemplo para 
organizarem um espaço em casa para guardarem os livros que as crianças receberam
do programa 
Minha Primeira Biblioteca
.

Oficinas de Contação de Histórias serão ministradas pelas educadoras com o 
objetivo de fazer com que os pais possam desenvolver habilidades de ler para 
seus filhos de forma prazerosa, motivadora e interessante.

No Sarau do Livro, realizado uma vez por semana nas turmas, é utilizado um ba
 contendo fantasias, fantoches e diversos livros. No final da contação de 
história, as crianças têm acesso a todos esses objetos. E aí a imaginação e a 
criatividade são colocadas em prática.

A cada sexta-feira, cinco crianças de cada turma levam dois livros para casa 
dentro das sacolas literárias. Os livros são lidos pelos responsáveis para a 
criança. Na segunda-feira, os livros retornam e as crianças contam as histórias 
na roda de leitura. Vários trabalhos são realizados com os alunos a partir dos 
livros levados para casa e da contação feita pelos alunos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

A leitura, como o projeto demonstra, é uma atividade frequente na Creche 
Municipal Zilka Salaberry. Incentivar o desenvolvimento de comportamentos 
leitores, antes mesmo da turma aprender formalmente a ler, é um grande passo 
para a formação de futuros leitores.

O hábito de ler, oferecido pelo projeto 
Ouvindo e Contando, Estou só Começando
, aproxima crianças e responsáveis do mundo letrado. A leitura alimenta o 
imaginário de pais e filhos e o processo de aprendizagem será estimulado 
naturalmente.

Acredite! Não é perda de tempo ler para quem ainda não aprendeu a falar. Vamos 
colocar essa ideia em prática?

Parabéns a toda equipe da Creche Municipal Zilka Salaberry por desenvolver com 
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seus alunos e responsáveis um projeto de tamanha relev
ncia social e pedagógica. Para alguém se interessar por livros na vida adulta, é
fundamental que a palavra escrita esteja a seu alcance desde cedo.

Deixe um comentário sobre o projeto realizado pela Creche Municipal Zilka 
Salaberry. Sua opinião é muito importante para nós! Até a próxima semana!

Professora Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca na 6
 Cre

Twitter: @Paty_PFF

Facebook: 
patricia_pff@yahoo.com.br

E-mail: 
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

6ªcre
(247)

educaçãoinfantil
(100)
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns a Creche pelo incentivo à leitura e literatura infantil. O trabalho 
está bem fundamentado em Bakhtin e ainda fizeram uma aproximação da leitura que 
alimenta o imaginário de pais e filhos, trazendo reflexos positivos no processo 
de aprendizagem. PARABENS!!!
Postado por 
Christiane Penha
 em 22/07/2013 10:00
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 18/07/2013
<TÍTULO>
Vernissage Pintores do Amanhã

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, projetos, eventos.

A arte tem papel fundamental na formação do conhecimento e requer grande 
consideração no sentido de ser valorizada desde o início da vida da criança. 
Isso porque, ao desenhar, ela desenvolve a autoexpressão e atua de forma afetiva
com o mundo através da utilização de cores, formas, tamanhos, símbolos, etc.

Arte é uma coisa imprevisível, é descoberta, é uma invenção da vida. 

(...)
A arte existe porque a vida não basta
.

Ferreira Gullar

[FOTO]

O desenvolvimento pleno

da criança na primeira inf
ncia apresenta direta relação entre o conhecimento e a compreensão que esta 
venha a ter do mundo das artes, uma vez que só o ser humano é capaz de produzir 
cultura, de deixar legado histórico e cultural para outras gerações.

[FOTO]

A Arte ganha import
ncia dentro do 

Página 5541



RIOEDUCA 2
espaço escolar à medida que
fomenta a criatividade e a autonomia, a prática dialógica, a construção de um 
coletivo que valorize a diversidade e fortaleça o indivíduo. Assim, faz-se 
fundamental despertar nas crianças o gosto pela pintura e pelas artes.

Sob essa pespectiva, o Espaço de Desenvolvimento Infantil Professor Moacyr de 
Góes apresenta todo o 
glamour 
das produções artísticas de seus Pintores do Amanhã. É dessa forma que arte é 
levada às crianças, ou seja, através do c

ontato com diversas formas de arte e cultura, ouvindo e experimentando, em 
contato direto com o maior n
mero de elementos reais para efetivamente contribuir com a experiência 
individual de cada criança, tornando realmente considerável e produtiva a 
imaginação infantil.

Levar as crianças a conhecerm e valorizarem a Arte é, na verdade, incentivar a 
descoberta da vontade em si próprio, é fazer o indivíduo se perceber como
sujeito vivo, capaz de escolhas e mudanças, é descobrir o potencial de expansão 
interior e de ação exterior.

[FOTO]

O ser humano que conhece a Arte tem uma experiência de aprendizagem ilimitada, 
adquire dimensão do sonho, dá força comunicativa aos objetos a sua volta, dá 
sonoridade instigante à poesia, envolve-se com criações musicais, cores e 
formas, gestos e luzes, que buscam o sentido da vida. E, dessa forma, chega ao 
desenvolvimento pleno de suas habilidades, valores e conhecimentos.

Parabéns à equipe do
Espaço de Desenvolvimento Infantil Professor Moacyr de Góes, por promover o
movimento da aprendizagem vivida de maneira
saudável, tendo como meta alcançar a autoidentificação de cada criança na
construção constante do ser.

Para saber mais, conheçam o
http://edimdgmare.blogspot.com.br/

Ana Accioly é Professora da Rede Municipal e

Representante Rioeduca da 4
 Coordenadoria Regional de Educação

E-mail: anaaccioly@rioeduca.net

Twitter: @Ana_Accioly

Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por 
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! 

Entre em contato com o
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 representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe
.

COMPARTILHE E COMENTE!

[FOTO]

projetos
(334)

eventos
(210)

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Lindo! Parabéns à equipe do EDI Prof. Moacyr de Góes pelo excelente trabalho e 
pela dedicação!
Postado por 
Erika
 em 18/07/2013 11:14

Parabéns pelo trabalho!Mesmo diante das adversidades é possível ressurgir com 
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iniciativas e trabalhos tão envolventes.Nossas crianças e nossa Maré merecem, 
bjks da Carmen - Dir. CIEP M. Gustavo Capanema 
Postado por 
CARMEN LUCIA FERREIRA
 em 18/07/2013 23:55

Excelente trabalho! Parabéns aos professores que se empenharam para a realização
da atividade! São exemplos assim que nos motivam mais e mais a acreditar e 
buscar desenvolver o potencial de nossos pequenos!
Postado por 
Professora Maria Helena
 em 19/07/2013 09:48
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 23/08/2013
<TÍTULO>
Processo Seletivo Articuladores da Educopédia - Resultado

<TAGS>
Tags: 
seleção.

Publicado Resultado do Processo Seletivo para Articuladores da SUBTE

Confiram o resultado do processo seletivo, clicando na imagem abaixo:

[FOTO]

De acordo com o edital publicado no Processo Seletivo dos Articuladores, os 
candidatos que obtiveram o primeiro lugar na classificação serão chamados 
através de e-mail para se apresentarem com a documentação para iniciar a função.

Os demais candidatos farão parte do quadro reserva durante o peíodo de 01 ano e 
poderão ser chamados, se houver carência de vaga,

Agradecemos a participação de todos os candidatos.

     Atenciosamente,

     Susan Rocaha

     Equipe SUBTE - Subsecretaria de Novas 
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Tecnologias Educacionais

[FOTO]
tweet

seleção
(3)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns para os novos Articuladores da SUBTE!!!
Postado por 
Petronilha Alice Almeida Meirelles
 em 23/08/2013 20:19
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 30/08/2013
<TÍTULO>
Espaço Brincar na Escola Municipal  J. Carlos 
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<TAGS>
Tags: 
5ªcre, projetos.

A Escola Municipal J. Carlos abraçou um projeto criado pela professora Jacira da
Costa, da disciplina de Educação Física, com objetivos de trabalhar no 
relacionamento corporal e na comunicação afetiva 

a psicomotricidade

.

A Escola Municipal 05.14.012 J.Carlos desenvolveu o Projeto 
Espaço Brincar: A Psicomotricidade na Escola Municipal J. Carlos 
 Atenção Primária em Psicomotricidade na Formação do Sujeito na Inf
ncia
, com objetivos de melhorar o sistema educativo por 

iniciativa da professora Jacira da Costa, de Educação Física. 

A professora nos relata o projeto através da observação, interação, intervenção 
e conclusão sobre seu estudo, dada a import
ncia da prática psicomotora. O trabalho visa objetivos de melhorar o sistema 
educativo ao introduzir a psicomotricidade junto ao grupo de trabalho da Unidade
Escolar e está sendo desenvolvido desde o ano de 

2012.

[FOTO]

Espaço Brincar

O projeto possibilitou-nos uma reflexão sobre a proposta pedagógica que leve em 
consideração as contribuições da psicomotricidade em um contexto biopsicossocial
e educacional das crianças de forma desafiadora. Tem a finalidade de garantir a 
assistência nesses aspectos, na intenção de se trabalhar no relacionamento 
corporal e na comunicação afetiva. Oportuniza tais atividades que, muitas vezes,
podem ser de acesso limitado ou privado do livre brincar, bem como, retomar as 
vivências que apresentaram falhas, ou não foram vivenciadas, ou fases que foram 
inadequadamente incorporadas. Além de acompanhar o desenvolvimento dos alunos 
nos aspectos psicomotores e conduzir ao descobrimento do próprio corpo, de suas 
capacidades na ordenação dos movimentos e do mundo que o rodeia para a formação 
do sujeito na inf
ncia
, diz a professora Jacira da Costa.

[FOTO]

Após algumas pré-observações nas turmas da Unidade Escolar podemos perceber, 
inicialmente, que entre as crianças existe uma variedade de comportamentos 
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comuns possuindo um precário suporte psicomotor associado aos diversos graus ou 
tipos de dist
rbios psicomotores,

 problemas de linguagem e de fala, e de expressão, dificuldades de aprendizagem 
e disfunções de comportamento (condutas antissociais) que se encerram em um 
reflexo através de: 

dispraxia;

sincinesias;

disgnosias;

dislalia;

dislexia;

disgrafia;

discalculia, entre outros. 

Sendo assim, supomos que essas dificuldades poderiam estar relacionadas com o 
desenvolvimento psicomotor, podendo ser caracterizadas, a princípio, por 
apresentarem dificuldades na aprendizagem nas seguintes áreas:

linguagem compreensiva e expressiva,

aspectos sócio-afetivo e motricidade
. 

A partir disso, a Unidade Escolar se propôs a criar o projeto que é desenvolvido
e aplicado desde o ano de 2012, atendendo inicialmente a um p
blico-alvo na faixa etária que compreende as idades de 6/7 anos a 12/13 anos, 
alunos do primeiro segmento do Ensino Fundamental
, relata a professora Jacira da Costa.

[FOTO]

E continua: 
O projeto é realizado através de uma intervenção psicomotora pelo ato do brincar
espont
neo. Além de contar com a participação de todos, visando à inclusão. Ele ocorre 
no pátio da escola em um espaço improvisado, amplo e aberto, a fim de facilitar 
a movimentação do grupo... 

Em cada contexto social observamos que existem diferentes perspectivas, 
atitudes, teorias e olhares frente ao brincar. Podemos afirmar que as 
brincadeiras são expressões de cada momento histórico, social, político e 
cultural, de um determinado contexto temporal e espacial. Contudo, verificam-se,
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na atual conjuntura, alterações sociais e econômicas em que são visíveis na 
própria concepção de sociedade educação e sujeito. Em consequência, muda-se 
também a concepção de ser criança e de inf
ncia, alterando também os tipos de brinquedos infantis e o conceito do brincar
.

[FOTO]

Na foto acima, o 
Jogo Simbólico - Fugir do Jacaré
 mostra uma brincadeira que foi criada pelos próprios alunos, em que consistia 
em 
fugir do jacaré
. Em seguida, o jacaré foi 
morto
, é claro, de 
mentirinha
.

Em conclusão torna-se imprescindível a prática psicomotora, especialmente na 
escola. A maior parte das crianças que participa da prática psicomotora durante 
o seu período escolar é mais disponível e criativa, como também mais do que 
aquelas que nunca tiveram essa oportunidade.

Há uma disponibilidade para receber todo tipo de atividade, criar e adquirir 
conhecimentos culturais.

Finalmente, justificam-se pela prevenção, compensação e pela reeducação de 
disfunções psicomotoras, que podem impedir que um problema ligeiro se transforme
num problema mais sério
, finaliza a professora.

[FOTO]

A professora Jacira da Costa é graduada em Educação Física pela UFRJ, 
Pós-Graduada em Educação Psicomotora pelo IBMR, Pós-Graduanda em Educação 
Especial e Inclusiva pela UCAM/IAVM, Psicomotricista (ABP N
mero 305) e Brinquedista (ABBri), também é Psicomotricista, Brinquedista (ABBri)
e colaboradora voluntária do projeto Brincante - IPPMG/EEFD/UFRJ.

Parabéns à equipe de professores envolvidos nesse trabalho psicomotor, 
especialmente à rofessora Jacira Costa que nos contatou com a finalidade de 
compartilhar esse projeto.

Acessem o blog da E. M. J. Carlos, através do link 
http://emjcarlos.blogspot.com.br/

Regina Bizarro_ Representante do Rioeduca/5
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CRE

         E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

         Twitter:
@rebiza

         

Facebook: Regina Biza

         

Rioeduca/5
CRE no Facebook:

https://www.facebook.com/groups/rioeduca5cre/

[FOTO]

projetos
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(334)

5ªcre
(268)

<COMENTÁRIOS>

ÓOh, que exemplo de cidadania. Faltam, sem dúvida, projetos como este.
Gostaria de parabenizá-los, todos!
Abraços,
Sá
Postado por 
Victor Sá
 em 31/08/2013 17:22

Venho através deste, agradecer a todos pela divulgação do meu Projeto no post do
Rioeduca (5ª CRE). Fico muito feliz em saber que esse trabalho está sendo 
apresentado, divulgado e reconhecido através deste blog. Acredito que isso pode 
se transformar em um dos grandes incentivos para que se criem outras produções 
ricas e transformadoras em outras escolas e profissionais da educação. 
Atenciosamente e obrigada! Jacira. 
Postado por 
Jacira da Costa
 em 02/09/2013 22:26
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 18/07/2013
<TÍTULO>
Sempre Vinicius, Sarau da Visconde

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, cidadedeleitores, leitura.

A professora Lucia Helena Torres da Sala de Leitura da Escola Municipal Visconde
do Rio Branco, da 9
 CRE, organizou um Sarau em homenagem ao centenário do nosso poeta maior 

Vinicius de Moraes.

Foi numa linda manhã de julho que tivemos a chance de presenciar um encontro de 
alunos, professores e responsáveis, todos envolvidos com a poesia e m
sica de Vinicius.

[FOTO]
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Quem nos relata sobre o projeto é a professora Lucia Helena, que contou com a 
participação dos colegas e alunos para que o Sarau fosse um sucesso.

[FOTO]

Desde o início do ano pensei em fazer um Sarau. Sempre me pareceu importante que
os alunos conhecessem um pouco da História do grande mestre Vinicius de Moraes.

[FOTO]

Primeiro levei a proposta para o professor Daniel da turma NJM. Imediatamente 
ele abraçou a causa, ficou tão empolgado que disse que ia conversar com a turma 
e que tentaria incluir as letras das m
sicas de Vinicius de Moraes em suas aulas de m
sica.

[FOTO]

Ele começou a sensibilizar seu grupo de alunos, mas quando a ideia se difundiu, 
apareceram alunos de outras turmas para participar do grupo musical. Em seguida,
após as escolhas das m
sicas, começaram os ensaios, sempre fora do horário de aula. Pouco a pouco o 
sonho foi se tornando realidade, porém só foi possível porque a Escola Visconde 
do Rio Branco tem em seu quadro um professor comprometido em mudar a história de
seus jovens alunos.

[FOTO]

Agradeço ao professor Daniel por seu esforço e dedicação, à participação dos 
alunos: João Victor, Alessandra, Isabella, Débora, Renan, Wagner, Christopher, 
Marcele e J
lia. 
s minhas amigas Patrícia Andrade, Shana, Sidileia, Marcelle, que me ajudaram a 
realizar esse evento.

O Sarau contou com a participação de alunos e professores que leram as poesias e
cantaram as m
sicas de Vinicius. Vamos ver alguns momentos:

[FOTO]

Aluna Julia da turma 1701.

[FOTO]
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Patrícia Andrade, estagiária da E. M. Mafalda (convidada).

[FOTO]

Aluna Marcele da turma 1702.

[FOTO]

Aluna convidada da E. M. Cora Coralina.

[FOTO]

Diretora adjunta Rita de Cássia.

[FOTO]

Professora Lucia Helena e coordenadora Marcelle.
[VÍDEO]

Depoimentos dos alunos e professores durante o Sarau:

[FOTO]

Aluno Wagner 
 Turma 1802

Eu gostei muito do Sarau de Poesias, dos poemas recitados, das m
sicas que cantamos, da história de Vinicius de Moraes. Antes de começar a 
ensaiar, eu nem sabia quem era Vinicius de Moraes. Hoje em dia, eu não consigo 
tirar as suas m
sicas da minha cabeça. A parte que eu mais gostei foi quando o grupo cantou a 
primeira e a 
ltima m
sica. A primeira, por que nós estávamos com medo e a 
ltima é a m
sica que ficou mais linda. Eu acho que fizemos um ótimo trabalho.

[FOTO]

Aluno João Victor da turma 1902.

Participar do Sarau foi uma experiência incrível, nunca havia participado de um 
evento tão gostoso. A cada poema recitado, a cada texto lido, a cada m
sica tocada e cantada, as conversas sobre Vinicius, enfim, foi uma experiência 
maravilhosa que eu quero guardar por toda a minha vida.

[FOTO]
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Professora Shana Mara de Geografia.

Enquanto professora, achei maravilhoso o evento e a participação dos jovens. Foi
uma experiência importante para os alunos, para a escola e para as famílias 
desses jovens. Conhecer a m
sica, a poesia e as melodias de Vinicius de Moraes os ajudam a conhecer o belo e
a expandir seus horizontes.

[FOTO]

Professora Sidileia de S. da Silva da Educação Infantil,

     EDI Maria Luiza Jobim de Queiroz 10
 CRE (convidada).

Trabalhar com Vinicius tem sido um grande desafio. No início foi de expectativa,
pois pareceu impossível, já que este trabalho seria feito na creche, com 
crianças de dois a quatro anos de idade. Mas está dando certo e o retorno tem 
sido muito positivo. Os alunos estão levando seu aprendizado para a família e 
surpreendendo os pais quando identificam uma m
sica da autoria de Vinicius de Moraes.

No início eu pensei em desistir, mas ao conviver com o grupo e com o professor 
Daniel, que me deu a maior força, resolvi ficar e encarar esse desafio e gostei.

Aluna Alessandra da turma 1902.

Isabella, Débora e Renan foram un
nimes em dizer que foi maravilhoso. Desde os ensaios até a realização do evento.

Alunos da turma 7702.

Prof
 Márcia Cristina Alves Representante da 9
 CRE

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet

Página 5553



RIOEDUCA 2

9ªcre
(227)

leitura
(14)

cidadedeleitores
(7)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 23/07/2013
<TÍTULO>
Navegando com Vinicius de Moraes em um Mar de Sensibilidade

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, meioambiente, artesvisuais.
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No ano do centenário de Vinicius de Moraes, a Escola Municipal Almirante Barroso
está desenvolvendo um projeto que valoriza a m
sica e a literatura presentes na obra desse grande poeta.

A Escola Municipal Almirante Barros possui cerca de 470 educandos. Nestes estão 
incluídos alunos da Educação Infantil ao 6
 Ano Experimental, duas turmas de crianças com Transtorno Global de 
Desenvolvimento e três alunos incluídos.

O Projeto Político Pedagógico da unidade escolar tem como objetivo 
Educar para convivência pacífica, harmônica, feliz. Educar para o respeito, para
a troca de experiências, para o exemplo no trato com o outro e consigo mesmo. 
Educar para que todas as vicissitudes sejam enfrentadas com galhardia
 (Gabriel Chalita).

Com a chegada dos professores de Artes Visuais e M
sica na escola, e contando também com a colaboração de voluntários com formação 
em Artes, a equipe docente, na elaboração do plano anual, elegeu como forma de 
integrar cultura e conhecimento o tema 
Centenário de Vinicius de Moraes
.

[FOTO]

O projeto 
Navegando com Vinicius de Moraes num Mar de Sensibilidade
 está sendo desenvolvido ao longo do ano letivo de 2013 e tem com objetivos 
enfatizar o trato rom
ntico, a espiritualidade, a liberdade e as sutilezas, com os quais o 
poetinha
 se destacou na literatura e na m
sica. Com isso, busca-se investir na formação de seres humanos solidários, 
abertos ao diálogo para solucionar conflitos e contribuir para as transformações
que a sociedade atual impõe.

As turmas começaram o projeto ouvindo e conhecendo um pouco do trabalho do 
poeta. Os alunos da Educação Infantil e do 1
 ano estiveram imersos no universo da Arca de Noé e seus personagens.

As turmas 1.501 e 1.503 estão trabalhando a sensibilidade de criação 
desenvolvendo o tema 
Da janela, Vinicius vê o Corcovado... e nós vemos...

[FOTO]

[FOTO]
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Os alunos da turma 1.502 estão utilizando o viés da contribuição para o meio 
ambiente, dando um novo aspecto à calçada da escola. Nessa atividade de 
reconstrução do canteiro da calçada da escola, está sendo trabalhada a 
responsabilidade do individuo com o meio ambiente e com o meio em que vive, 
buscando a ideia de preservar para ter e usufruir. Já as turmas do 3
 e 4
 anos iniciaram a descoberta da poesia com Vinicius. E os alunos das classes de 
Transtorno Global de Desenvolvimento (TGD) estão interagindo nas atividades 
propostas das diversas turmas.

[FOTO]

[FOTO]

Agradecimentos à professora Márcia Nunes, Coordenadora Pedagógica da unidade 
escolar, por enviar o material para publicação. E parabéns a todos os 
profissionais da escola por desenvolverem atividades que envolvem o conhecimento
da literatura, m
sica e a integração entre os alunos.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Renata Carvalho 
 Professora da Rede e representante da 2
CRE, no portal Rioeduca

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet
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2ªcre
(192)

meioambiente
(95)

artesvisuais
(68)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns!!! lindo trabalho.

Postado por 
elizete
 em 23/07/2013 10:46
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 19/07/2013
<TÍTULO>
25º Aniversário da E. M. Emiliano Galdino - 10ª CRE

<TAGS>
Tags: 
10ªcre.

A Escola Municipal Emiliano Galdino, da 10
 CRE, comemorou mais um ano desde a sua criação, no dia 10 de julho. São 25 anos
de existência, dedicados ao atendimento à comunidade e à formação educacional.

A cerimônia de confraternização de mais um ano direcionado à Educação desta 
Unidade Escolar foi organizada com muito carinho pelos Gestores, Docentes e 
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Alunos, que fizeram um roteiro de apresentações e agradecimentos para todos que 
fizeram e fazem parte dessa história...

A Unidade, que recentemente ganhou uma quadra coberta, aproveitou o espaço para 
receber toda a comunidade escolar com toda pompa, colocando cadeiras no 
ambiente, palco e ornamentação ao redor.

Para dar início à referida celebração, a Bandeira do Brasil foi hasteada no 
mastro e todos se colocaram de frente para cantar o Hino Nacional. 

Quadra da E.M. Emiliano Galdino. 

O Diretor Adjunto Átila Hernandes hasteando a Bandeira do Brasil.

Posteriormente, a Diretora Andréa Fernandes convidou todos os Docentes e 
homenageados para compor a mesa de cerimônia. Os primeiros Gestores da Unidade 
estavam presentes e foram saudados com um belíssimo poema, declamado pelo 
Diretor Adjunto Átila Hernandes.

Ser líder

Passado e presente...

     Presentes todos,

     Presente a todos...

Uma jovem:

     Vinte e cinco primaveras...

     Várias histórias, tantas lutas, 
conquistas diversas... 

Incessantemente unidas

     Mãos que construíram

     Mãos que ajudaram a construir
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     Mãos que continuam construindo...

     Mãos, mães, mulheres

Ser líder:

     Carinho,

     Amor,

     Dedicação,

     Trabalho...

     Muito trabalho...

Gerir,

     Gerar,

     Gestação,

     Gestão... 

Garra, coragem, determinação.

     O que constrói um líder?

     O que um líder constrói?

Não.

     Não há receitas nem mágicas.

A vocês, verdadeiras guerreiras

     Tenazes e capazes
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     Admiração, respeito e carinho

As bodas são de prata,

     Vocês, de ouro...

Átila Hernandes Lourenço

Os Diretores da E. M. Emiliano Galdino:

Átlia Hernades (Diretor Adjunto) e Andréa Fernandes (Diretora Geral).

Dando prosseguimento à cerimônia, a biografia de Emiliano Galdino foi contada 
pelos Professores Edvaldo e Margaret que, em homenagem ao Patrono, convidou os 
alunos da turma 1602 para dançar uma m
sica de festa junina, festa tão adorada por Emiliano.

E falando em festa, a Unidade Escolar tem muito o que comemorar! Atual vencedora
do Festival da Canção das Escolas Municipais (FECEM) da 10
 CRE, o grupo que trouxe mais esse título para a escola fez uma belíssima 
apresentação, emocionando a todos os presentes.

Alunos vencedores da Etapa Regional do FECEM da 10
 CRE.

O encerramento dessa celebração comemorativa foi recheado de alegria, emoção e 
presenças das mais ilustres pessoas que contribuíram e contribuem para o 
crescimento da Unidade Escolar no dia a dia.

Parabéns aos Gestores!

Parabéns ao Corpo Docente! Parabéns a toda Comunidade Escolar!

Suelen Corrêa

é professora da rede municipal

e representante do Rioeduca da 10
CRE

suelencorrea@rioeduca.net

twitter: @suelencorrea29
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[FOTO]
tweet

10ªcre
(292)

<COMENTÁRIOS>

Querida Suelen, muito obrigado! Que carinhosas palavras. A publicação ficou 
excelente, de muito bom gosto. Fiquei muito emocionado por você ter publicado o 
poema e, principalmente, por ter mencionado nossa querida escola no Rio Educa. É
um trabalho árduo, o retorno todavia é gratificante. Agradeço demais por sua 
parceria, por seu carinho e por sua confiança no trabalho de todos da Emiliano 
Galdino.
Postado por 
Átila Hernandes Lourenço
 em 24/07/2013 09:21

Eu é que agradeço a imensa parceria! Estou aqui justamente para isso...Para 
divulgar mais ainda através do RioEduca o trabalho e conquista das nossas 
Unidades Escolares. Cada Equipe Gestora está de parabéns pelo trabalho fabuloso 
desenvolvido! Abraço carinhoso a todos! ;-)
Postado por 
Suelen Corrêa
 em 30/07/2013 12:00
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Parabéns a Escola Municipal Emiliano Galdino por mais este ano de existência que
realiza transformação na vida dos nossos alunos.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 05/08/2013 23:11
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 29/07/2013
<TÍTULO>
Tradição Viva no Arraiá dos Poetinhas

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

O Espaço de Desenvolvimento Infantil Avenida dos Desfiles 1, localizado no 
Sambódromo, realizou no dia 10 de julho o
Arraiá dos Poetinhas
. O evento destacou a diversidade cultural das diferentes regiões do país.

[FOTO]

Mural de destaque sobre o 
Arraiá dos Poetinhas
.

Durante o 
ltimo bimestre, foram desenvolvidas atividades voltadas para o estudo da obra de

Vinicius de Moraes 
e o elemento articulador: as 
Festas Juninas
. Tanto as danças quanto os trabalhos efetuados em sala de aula, sala de leitura
e oficina transmídias foram pautados no Projeto Pedagógico Anual deste ano:
Embarcando na Arca com Vincius de Moraes: Lendo para você eu demonstro o meu 
AMOR

O objetivo do projeto era mostrar que as Festas Juninas, comemoradas nos quatro 
cantos do país, é um instrumento de educação de grande valor. Nas conversas e 
rodinhas, prática pedagógica diária, as professoras explicaram aos pequenos que 
embora em quase todo o país as festas tenham fogueiras, danças, comidas típicas 
e bandeirinhas, cada região brasileira as representa com peculiaridade.

[FOTO]

Crianças em roda realizando atividades de Artes.
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Um Pouco Mais Sobre as Festas Juninas

A tradição de festejar o dia de São João veio de Portugal. As comemorações se 
iniciam no dia 12 de junho, véspera do dia de Santo Antônio e terminam no dia 
29, dia de São Pedro. O auge da festa acontece entre os dias 23 e 24, dia de São
João. 

[FOTO]

Ilustração de quadrilha junina.

A quadrilha, tão famosa em todas as nossas festas, é uma dança francesa que 
surgiu no final do século XVIII e tem suas raízes nas antigas contradanças 
inglesas. Ela foi trazida ao Brasil no início do século XIX, passando a ser 
dançada nos salões da corte e da aristocracia. Com o passar do tempo, a 
quadrilha passou a integrar o repertório de cantores e compositores brasileiros 
e tornou-se uma dança de caráter popular. Hoje, todos nós participamos e nos 
alegramos nas quadrilhas em escolas e festas!

O 
Arraiá dos Poetinhas

[FOTO]

Comunidade Escolar no 
Arraiá do Poetinha
.

O Brasil é um país rico em acervo cultural e é essencial que as crianças 
conheçam a identidade de nosso povo. É através das manifestações folclóricas que
as tradições e costumes de um povo perpetuam, preservando, desse modo, sua 
identidade para futuras gerações. O EDI está comprometido com a Educação 
Infantil e com os valores da nossa comunidade. O Projeto 2013 e o 
Arraiá dos Poetinhas
 incentivaram a comunidade escolar a valorizar os festejos juninos como forma de
representar a riqueza cultural do Brasil.

Para saber mais sobre o 
arraiá
 e os demais projetos do EDI, acesse 
AQUI 
o blog da unidade.

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o
 representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe
. *

Professora Rute Albanita

Representante Rioeduca.net da 1
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 Coordenadoria Regional de Educação

ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: 
@Rute_Albanita

COMPARTILHE E COMENTE!

[FOTO]

projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Terça-feira, 23/07/2013
<TÍTULO>
Filme Selecionado para o Anima Mundi 2013 - 11ª CRE

<TAGS>
Tags: 
11ª cre, anima mundi, dunshee de abranches.

Os alunos do 9
 ano da E. M. Dunshee de Abranches, da 11
 CRE, produziram um curta de animação intitulado 
Óculos Mágicos
 através do projeto Anima Escola em 2012, sob orientação da professora Maria 
José de Carvalho. O filme foi selecionado para participar do ANIMA MUNDI 2013!

Caracterizada como projeto interdisciplinar, a proposta lançada nas aulas de 
História envolveu as disciplinas de Português e Geografia. O ponto de partida do
projeto foi a leitura da obra 
A Luneta Mágica em Quadrinhos
, lançamento da Editora Panda Books em 2009. Esta, por sua vez, revela-se como 
uma leitura de outra obra, a de Joaquim Manoel de Macedo, publicada pela 
primeira vez no século XIX.

[FOTO]

A partir daí, os estudantes-leitores analisaram e produziram novas histórias, 
desvelando nelas a sua visão de mundo. A mensagem de Macedo sobre como a 
realidade deve ser vista/lida/interpretada/vivida foi vivenciada pelos alunos no
processo de trabalho.

A metodologia de trabalho adotada enfatizou o uso didático das novas Tecnologias
de Informação e de Comunicação na produção de filmes e foi oferecida pelo 
Projeto Anima Escola, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação do Rio 
de Janeiro no curso de capacitação tecnológica para professores.

O cronograma do trabalho foi desenvolvido nas seguintes etapas: Pesquisa (março 
e abril); Roteiro (maio); Storyboard (junho); Elaboração dos cenários e 
personagens (agosto); Filmagem (setembro); Edição (outubro).

[FOTO]

Selecionado para dois Festivais Internacionais de Animação (Anima Mundi e Visões
Periféricas) o curta 
Óculos Mágicos
 será exibido no próximo mês de agosto.

Texto: Professora de História Maria José de Carvalho da E.M. Dunshee de 
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Abranches.
[VÍDEO]

Clique aqui e Assista ao filme selecionado

Conheça, a seguir, as outras nove unidades da Rede P
blica Municipal do Rio de Janeiro com animações selecionadas para participar do 
Anima Mundi 2013:

1
 CRE:

     1) GEC Rivadávia Correa: 
Abaporu Carioca
 (Professora: Janete Bloise);

     2) N
cleo de Arte Av. dos Desfiles: 
Apoteose de Romeu e Julieta
.

2
 CRE:

     1) CIEP Presidente Agostinho Neto: 
Sonho
 (32 alunos da turma 1403).

3
 CRE:

     1) E.M. George Sumner: 
Curupira 
 Boto Cor de Rosa 
 Iara 
 A Mula sem Cabeça
 (Alunos do quinto ano, turma 1501).

5
 CRE:

     1) E.M. Quintino Bocai
va: 
Mentes que Voam
 (Professora: Rosiane de Jesus).
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6
 CRE:

     1) E.M. Mário Piragibe: 
CineMario
 (Professora: Imaculada Conceição).

7
 CRE:

     1) E.M. São Sebastião: 
Bruxos na Vassoura
 (Professora: Amara Leandro);

     2) E.M. Comunidade Vargem Grande: 
Chico
 (Professora: Isabel Domingues).

8
 CRE:

     1) CIEP Poeta Cruz e Souza: 
Tukano
 (Professora: Daniele do Nascimento Rodrigues).

Parabéns à professora Maria José de Carvalho, aos alunos do 9
 ano e à toda equipe da E.M. Dunshee de Abranches pelo excelente trabalho e por 
representar muito bem a 11
 CRE no ANIMA MUNDI 2013!

Laura Fantti Davilla Serpa

     Representante Rioeduca da 11
 CRE

Facebook:
http://www.facebook.com/laura.fanttidavilla

Site:
http://lauradavill1.wix.com/rioeduca11cre

Twitter:
https://twitter.com/laurafanttini

E-mail:
 lauradavilla@rioeduca.net
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[FOTO]
tweet

11ª cre
(25)

anima mundi
(1)

dunshee de abranches
(1)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 08/08/2013
<TÍTULO>
IDERIO 2012 - GEC Mário Paulo de Brito 
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<TAGS>
Tags: 
5ªcre, iderio.

A Escola Municipal 05.14.022 Mario Paulo de Brito foi uma das dez escolas que 
melhoraram seu desempenho em 2012, apresentado através do IDERIO _ Índice de 
Desenvolvimento das Escolas do Rio de Janeiro, que mostra as melhores metas do 
ensino estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação.

A Secretaria Municipal de Educação divulgou, em junho passado, os resultados do 
Índice de Desenvolvimento da Educação do Rio de Janeiro (IDERIO) de 2012.

Entre as 10 primeiras escolas da rede municipal de ensino que melhoraram seu 
desempenho em comparação ao ano anterior, está a 
Escola Municipal Mario Paulo de Brito
 localizada em Vista Alegre
, 

numa área da zona norte onde a maior parte da sua população é de classe média

. Alunos e professores mantém um bom relacionamento diário, num ambiente 
acolhedor deste Ginásio Experimental Carioca.

Nos 
Ginásios Experimentais Cariocas
_GECs, os alunos estudam em horário integral, com mais tempos de aulas de 
Português, Matemática, Ciências e Inglês. As salas de aula são temáticas, contam
com professores em dedicação exclusiva e têm uma biblioteca com acervo atraente 
e adequado aos adolescentes. Este projeto propõe que os alunos sejam 
acompanhados por um professor tutor, que os auxiliam na construção de um projeto
de vida.

[FOTO]

Em 2010, ainda como escola de meio período, o 
GEC Mario Paulo de Brito
 conseguiu no IDERIO, Anos Finais, o resultado de 4,8. Para 2012 a meta seria de
5,2, mas, com o trabalho insistente e cooperativo de toda a equipe, chegou-se ao
resultado de 6,1.

Fomos perguntar como chegaram a esse sucesso e a equipe da direção explica, em 
breves palavras, que essa determinação é trabalhada diariamente.

Acreditamos que a razão do 
nosso sucesso
 está na determinação de todos e crença na possibilidade de mudar a realidade a 
partir de uma ação pedagógica planejada em equipe. Nós, da MPB, não abrimos mão 
das reuniões das equipes, do planejamento semanal, da tutoria dos alunos, das 
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provas unificadas, dos simulados semanais e do acompanhamento do processo de 
aprendizagem, rigorosamente registrados em gráficos e planilhas que são 
analisados a cada encontro
.

[FOTO]

Equipe do GEC Mário Paulo de Brito

em foto tirada exclusivamente para o Portal Rioeduca. A frente, de blusa 
listrada lilás e vermelha, está a professora Silvia Amorim, diretora da escola.

Para alcançar a excelência acadêmica temos um horário diferenciado com 5 tempos 
de Educação Física, aulas de Informática e Matemática Financeira, Português II e
Matemática II, além de 2 tempos na sala de Leitura
 relata a direção da escola.

[FOTO]

Valorizamos o potencial de cada jovem, decidimos tudo em equipe e ajustamos as 
diferenças em consultorias individuais. Vencemos os obstáculos enfrentando-os, 
organizando o espaço escolar, buscando a parceria das famílias e o diálogo
, finaliza esse relato de sucesso, a equipe do GEC Mario Paulo de Brito.

[FOTO]

Parabéns a Comunidade do GEC Mário Paulo de Brito!

Agradeço a direção na pessoa da professora Silvia Amorim e, especialmente, a 
professora Jaqueline de Salles

, diretora adjunta, pela gentileza da intermediação do relato enviado. 

Regina Bizarro_ Representante do Rioeduca/5
CRE

     E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

     Twitter: @rebiza

     Facebook: Regina Biza

Rioeduca/5
CRE no Facebook:

https://www.facebook.com/groups/rioeduca5cre/
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<COMENTÁRIOS>

Esta equipe é maravilhosa,fico orgulhosa de ser gestora deste GEC.BJSSS
Postado por 
SILVIA SANTOS AMORIM
 em 10/08/2013 18:23
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 15/08/2013
<TÍTULO>
IDERIO 2012 - E. M. Itália 
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A E. M. Itália é referência em educação numa área onde poderia obter menores 
resultados. Mas com o estabelecimento de metas de toda equipe e o empenho de 
toda a comunidade escolar, ela está entre as dez melhores escolas do IDERIO 
2012.

A Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro divulgou no mês de junho os
resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação do Rio de Janeiro (IDERIO) 
de 2012. O IDERIO é medido através dos resultados da Prova Rio, uma avaliação 
externa aplicada aos alunos do 3
 e 7
 anos.

Nele, muitas escolas sobressaíram, como é o caso da Escola Municipal Itália, 
localizada no bairro de Rocha Miranda, que ficou entre as dez escolas de toda 
rede que melhoraram seu desempenho em comparação com a avaliação anterior.

Fomos buscar como a unidade conseguiu chegar nesse resultado, através da 
diretora geral professora Marta Martins de Oliveira.

Obtivemos um resultado de sucesso com o empenho de toda a comunidade escolar. 
Não oferecemos horário integral, nem somos Escola do Amanhã. Atendemos a mais de
1400 alunos distribuídos em 38 turmas de 6
 a 9
 ano. Os alunos trabalham textos variados, levam para casa outros livros, além 
do livro escolhido por eles para a produção textual. Quando um ou outro aluno 
não está bem na parte escrita, leva livros extras para uma leitura dirigida.

[FOTO]

A professora Marta explica que 
há também o contraturno, em que alunos com problemas em algumas disciplinas, ou 
mesmo com conceito global I, vêm para aulas de reforço no turno contrário ao 
dele. É feito um trabalho diferenciado com o aluno resolvendo exercícios extras,
solucionando problemas e leitura diversificada com interpretação
.

[FOTO]

Sobre as avaliações oficiais da SME, a professora diz que 
o aluno é avaliado a todo o momento com testes, provas, atividades em sala de 
aula e de casa. O caderno pedagógico é obrigatório e corrigido diariamente, além
do livro didático e folhas avulsas
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Finalizando, a professora Marta diz: 
A Sala de Leitura acompanha semanalmente os problemas de alunos com conceito I e
R em Reforço em Língua Portuguesa
.

[FOTO]

Portanto, vê-se claramente que esse entrosamento da equipe não poderia dar outro
resultado como esse de sucesso:

Resultado da E. M. Itália em 2010: 5,7. Para 2012, a escola traçou a meta de 
6,0, atingindo o resultado de 6,1.

Parabéns à equipe da E. M. Itália pelo desempenho alcançado no IDERIO 2012 e em 
todas as empreitadas que a escola participa. 

Fazem parte desta superequipe: a professora Marta Martins de Oliveira, diretora;
Jorgina Maria de Santana, diretora-adjunta; Maria Lucia Porto do Nascimento e 
Rogerio Nascimento Renzetti, na Sala de Leitura e os professores do reforço, 
Amaury Gomes de Almeida, Jorge Nunes Chagas e Maria da Graça Silva Caravelos.

Regina Bizarro_ Representante do Rioeduca/5
CRE

     E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

     Twitter: @rebiza

     Facebook: Regina Biza

Rioeduca/5
CRE no Facebook:

https://www.facebook.com/groups/rioeduca5cre/

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns a toda equipe da EM Itália e responsáveis que transformam e formam 
nossos jovens diariamente, alcançando o sucesso que estamos constatando.
Abraços a todos.
Maria Helena Costa
Postado por 
Maria Helena Costa
 em 15/08/2013 11:02

A Escola Municipal Itália está de parabéns assim como toda sua equipe por 
desenvolverem um trabalho maravilhoso com os alunos
Postado por 
Helena(by troia)
 em 15/08/2013 19:02
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 30/07/2013
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Participação Especial na História do Rioeduca

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos.

O portal Rioeduca está completando três anos de publicações agora em agosto. Uma
das escolas que se destacou nas primeiras publicações da 7ª CRE foi a Escola 
Municipal Professora Helena Lopes Abranches.

A Escola Municipal Helena Lopes, localizada em Jacarepaguá, atende diariamente 
cerca de 1.100 crianças da Educação Infantil ao 5º ano, além de turmas de 
projetos especiais. A unidade escolar aparece em quatro publicações de 2010, no 
início do portal Rioeduca, quando as publicações começaram, aos poucos, e foram 
aumentando gradativamente. Além disso, é a primeira escola da 7ª CRE, que 
aparece com 
tag
.

[FOTO]

A Escola Professora Helena Lopes Abranches presente nas primeiras publicações do
portal Rioeduca. 

Para se ter uma ideia, em 2010, o portal Rioeduca contou com 46 publicações nos 
seis primeiros meses de existência. Hoje em dia, o portal conta com mais de 
cinquenta publicações por mês, já tendo inclusive 135 publicações em um único 
mês (outubro/12 e julho/2011).

Confira agora abaixo, um pouco do trabalho realizado pela escola em 2013

Com o projeto “Construindo uma escola de paz e sucesso”, a Escola Municipal 
Helena Lopes Abranches busca melhorar a convivência no ambiente escolar, 
desenvolver experiências de atenção, cuidado, escuta, troca, respeito, 
valorização e oportunidade.

[FOTO]

Alfabeto criado com valores para a boa convivência na escola e fora dela.

Para isso, a equipe organizou o projeto de leitura “Ler: presentear palavras e 
emoções” que tem a proposta de encontros para leitura. Buscou-se aproveitar o 
conteúdo de diversos livros para desencadear atividades que pretendem incentivar
a leitura na família e na escola, desenvolver a sensibilidade e a autoestima, 
estimular o diálogo e ativar a criatividade e o pensamento, os laços afetivos, 
promover valores, atitudes e comportamentos de uma cultura de paz. 

[FOTO]
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Homenagem às mães. O encontro iniciou-se com uma reflexão sobre a importância da
família na vida da criança: proteção, atenção, cuidado e amor e a influência do 
adulto na formação dessa criança que reproduz o que aprende no convívio com o 
outro. 

As poesias de Vinicius de Moraes também foram utilizadas como ferramenta para o 
processo de Alfabetização e Letramento, além de brincar com as palavras, 
declamar poesias, vivenciar emoções, exercitar a fantasia e a imaginação. Essas 
poesias podem ser cantadas, o que torna o projeto mais encantador, pois leva 
alegria à sala de aula.

[FOTO]

Alunos cantando e dramatizando a música "O pato", de Vinicius de Moraes, na aula
de música com a professora Isaura.

Esse projeto propõe atividades nas diferentes áreas, envolvendo todos os 
professores da turma, ressaltando as artes visuais, o movimento, as artes 
plásticas, a música, o conhecimento de mundo, o conhecimento de si e do outro.

Vivemos num contexto de crescente degradação dos laços sociais, caracterizado 
pelo aumento das diferentes formas de violência e de exclusão social, onde as 
relações humanas tornam-se cada vez mais complexas e conflituosas. São grandes 
os desafios que nos convidam a encontrar soluções urgentes para a restauração 
dos laços sociais. 

Temos uma proposta de cultura pela paz que pressupõe a compreensão da resolução 
de conflitos através do diálogo, do respeito, da colaboração e da 
responsabilidade. Para isso, organizamos também o Café Literário com pais e 
alunos, além de estudos de casos em sala de aula abordando temas variados: 
amizade, tolerância, paz, gratidão, respeito, justiça, união e honestidade.

Proposta da Escola Municipal Professora Helena Lopes Abranches

[FOTO]

Café Literário com os responsáveis da turma 7601, da professora Valéria Dib, com
a participação do Bairro Educador.

Clique na imagem abaixo e confira a primeira publicação com 
tag 
da 7ª CRE da Escola Helena Lopes

[FOTO]

A Escola Municipal Helena Lopes Abranches, pertencente à 7ª Coordenadoria 
Regional de Educação e foi uma das escolas que, logo no início do portal 
Rioeduca, enviou seus trabalhos para publicações. Gostaríamos de agradecer pela 
participação especial e tão importante naquele momento e também para a história 

Página 5576



RIOEDUCA 2
do nosso portal.

Contato:

[FOTO]
tweet

Postado por 
Roberta Vitagliano - Representante Rioeduca - 7ªCRE
Comentar
 (0)
Indicar para amigo(a)

       Comentário enviado com 
 sucesso, aguardando moderação.

Comentário

X Fechar

Nome:

Email:

Home Page:

Comentário:

         Sua 
 indicação foi enviada com sucesso!

Indicação

X Fechar

Nome
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 24/07/2013
<TÍTULO>
Caçadores de Estrelas no Ciep Padre Paulo Corrêa de Sá

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.

Caçadores de Estrelas
 é o projeto do Ciep Padre Paulo Corrêa de Sá. 

Estrelas de longe e de bem perto dão lições de superação, esperança, trabalho e 
sucesso! São inspiração para alunos cada vez mais dispostos a fazerem a 
diferença.

[FOTO]

Alunos do 2
 ano são inspirados pelo Campeão Ayrton Senna.

O Ciep Padre Paulo acredita na formação do aluno de maneira integral, tendo o 
conhecimento como um alicerce, que auxiliará na construção de um ser capaz de 
aprender, crescer, amar, respeitar, cooperar, valorizar!

Essas ações dignificam o homem, tornando-o um modelo e um referencial de 
pessoa de bem
.

Seguindo essa linha de pensamento, o Ciep Padre Paulo desenvolve em seu Projeto 
Político Pedagógico ações voltadas para o Amor, a Fraternidade, o Respeito e a 
Amizade. É o AFRA: por um mundo melhor!
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A escola está voltada para o resgate dos valores positivos e da criação de laços
afetivos no processo de ensino-aprendizagem. Para tal, pretende-se que a escola 
seja percebida como um

espaço de valorização do ser humano!

Uma escola não é somente um local de conhecimento, não é somente um local de 
aprendizagem, onde tem professores, paredes... Uma escola é, essencialmente, um 
conjunto de relações humanas.

Moacyr Gadoti

[FOTO]

Alunos da turma 1301, da professora Rosana Carrijo, apresentando os quesitos 
para se alcançar o sucesso.

Neste ano, o Ciep Padre Paulo realiza o projeto 
Caçadores de Estrelas!

Personagens reais do mundo, da comunidade e da família servirão de inspiração, a
fim de enriquecer e despertar sonhos!

Conhecer a história de vida de pessoas que usaram princípios e valores como base
para suas vidas pode proporcionar desde já algumas mudanças de atitude dos 
alunos diante do mundo e, principalmente, no dia a dia da escola.

Os modelos das personalidades que serão apresentadas ajudarão a traçar e 
valorizar o perfil comum dessas pessoas, de tal forma que inspire a superação de
dificuldades, a descoberta e o desenvolvimento do potencial de cada um, que será
colocado a serviço dos grupos com os quais convive.

[FOTO]

O Jogador de Futebol Zico é a inspiração da turma de Classe Especial da 
professora Monique Torres.

Tão importante quanto brilhar para o mundo é ser reconhecido pelas ações 
positivas que se realizam na comunidade em que se vive.

Isso é o que dá ainda mais força e import
ncia ao projeto, pois tanto brasileiros conhecidos no mundo, quanto 
personalidades do bairro onde está o Ciep, terão seu espaço nas ações do 
projeto.

Tal fato aproxima os alunos do despertar para o sonho e para a certeza de que 
podem realizar grandes coisas a partir de pequenas ações em prol do grupo.

Quem brilha hoje na escola e no bairro, um dia não poderá ser referencial para o
país?

[FOTO]
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As maiores estrelas do Ciep Padre Paulo: seus alunos!

A estrela mais brilhante no Ciep Padre Paulo Corrêa de Sá é o aluno! Para ele 
são pensadas todas as ações, projetos e oportunidades de aprendizado e 
desenvolvimento.

Caçadores de Estrelas, por fim, terá como objetivo a autodescoberta!

A luz que irradiará do coração de cada um de nós, se juntará com tantas outras 
formando um 
nico facho de luz plena e absoluta que nos guiará ao sucesso.

Trecho do texto enviado em nome da Equipe do Ciep Padre Paulo

O Rioeduca parabeniza toda a equipe do Ciep Padre Paulo pelo projeto!

Sua escola pode ser a próxima a estar aqui no Rioeduca!

Entre em contato.

Professora Neilda Silva - Rioeduca 8
 CRE

neildasilva@rioeduca.net

Twitter: @Prof_Neilda

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Lindo projeto!! Parabéns para todo o Ciep!!
Postado por 
Aline
 em 26/07/2013 23:42

Parabéns para esta escola linda!!! Adorei.
Postado por 
Victoria Cristina
 em 27/07/2013 15:23

É preciso sempre em busca do melhor nesta vida! Caçar o sucesso, caçar a paz, 
caçar o conhecimento, o desenvolvimento... CAÇAR ESTRELAS! Excelente!!
Postado por 
Nilza Francisca
 em 29/07/2013 12:04

Parabéns ao Projeto  Caçadores de Estrelas realizado no Ciep Padre Paulo Corrêa 
de Sá. A equipe pedagógica realizou um belo trabalho com este resgate de 
estrelas!

 
Postado por 
Helena(by troia)
 em 04/08/2013 21:37

Gostaria de parabenizar a todos pelo lindo projeto!!! Vcs são estrelas especiais
iluminadas por Deus !!!Beijos em todos, saudades!!!

Postado por 
Andrea Aparecida
 em 17/08/2013 08:17
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 24/07/2013
<TÍTULO>
Interação como Caminho para o Sucesso!
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<TAGS>
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8ªcre.

A Escola Municipal Leonardo da Vinci vive o segundo ano consecutivo de um 
projeto que busca o sucesso da aprendizagem através da parceria feita entre 
responsáveis, alunos e equipe pedagógica. 

O Rioeduca apresenta o projeto 
Interação Família e Escola!

[FOTO]

Alunos e responsáveis participando do Dia do Brincar, na E.M. Leonardo da Vinci.

A Escola Municipal Leonardo da Vinci vem desenvolvendo trabalhos que buscam a 
interação da família com a escola.

Este projeto é um dos principais pilares no crescimento e desenvolvimento dos 
alunos, visto que é comprovada a import
ncia do envolvimento da família nos processos educacionais da escola para que 
estes tenham maior êxito. 

As ações são planejadas para promover uma interação din
mica, capaz de influenciar no desenvolvimento da aprendizagem.

Contação de histórias, reforço escolar, envolvimento na elaboração do Projeto 
Político Pedagógico e discussões sobre os problemas da escola, buscando soluções
participativas, são um diferencial quando a família está inserida nesses 
processos.

[FOTO]

Responsáveis participando de oficinas de bonecas artísticas e fantoches.

Com o intuito de compartilhar experiências e saberes, a Escola Leonardo da Vinci
vem implementando as seguintes propostas:

 Dia do Brincar! Nesse dia, as atividades contam com a participação ativa de 
professores, funcionários, alunos e familiares. Todos envolvidos em brincadeiras
que os aproxima e proporciona momentos muito prazerosos;

 Reuniões Regulares. Nessas reuniões, acontece a explanação de temas 
esclarecedores sobre paternidade e maternidade responsável. Esse tema é de 
grande valor para relacionamentos mais saudáveis em casa, que trazem reflexos no
ambiente escolar;

 Oficinas. As oficinas são desenvolvidas com os responsáveis. O objetivo é que a
produção das oficinas seja revertida para utilização dos alunos e familiares.
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[FOTO]

A família sempre presente em diferentes ações da E. M. Leonardo da Vinci.

O conhecimento torna a alma jovem e diminui a amargura da velhice.

Colhe, pois, a sabedoria. Armazena suavidade para o amanhã.

 (Leonardo da Vinci)

A participação da família vai muito além do estar presente, é preciso se fazer 
representar, tornar parte e, enfim, contribuir ativamente para uma escola cada 
vez mais democrática e melhor para todos.

O projeto Interação Família e Escola, da E. M. Leonardo da Vinci, está em seu 
segundo ano consecutivo proporcionando uma escola mais viva e feliz!

[FOTO]

Pais e alunos participando da Contação de Histórias na E. M. Leonardo da Vinci.

O Rioeduca parabeniza toda a comunidade da Escola Leonardo da Vinci pelo 
projeto!

Você gostou?

Então compartilhe e comente!

Este espaço é para conhecer você, professor!

Entre em contato conosco.

Compartilhe os projetos da sua escola!

Professora Neilda Silva - Rioeduca 8
 CRE

neildasilva@rioeduca.net

Twitter: 
@Prof_Neilda

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

ADOREI!! PARABÉNS!!!
Postado por 
Vilma
 em 24/07/2013 18:21

Parabéns!!!
Postado por 
Adriano
 em 24/07/2013 20:16

Parabéns a Equipe da Escola Municipal leonardo da Vinci pelo exelente trabalho, 
a Família deve participar ativamente nos projetos escolares , contribuindo assim
para motivar os alunos, diminuir evasões, e comprir seu papel na sociedade.   
Postado por 
SERGIO ALMEIDA
 em 31/07/2013 11:09

A equipe escolar da Escola Municipal Leonardo da Vinci está de parabéns pela 
realização deste projeto que faz a união de escola e família! 
Postado por 
Helena(by troia)
 em 04/08/2013 22:26
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<TÍTULO>
Colhendo Frutos... Somos a E. M. Eusébio de Queiroz!

<TAGS>
Tags: 
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A Escola Municipal Eusébio de Queiroz compartilha com sua comunidade a conquista
de seus alunos do 3
 ano no IDERIO.
A escola ficou em primeiro lugar entre as escolas da 8
 CRE e se reafirma cada vez mais como uma escola para crianças, antes de tudo, 
felizes!

Em 2012, os alunos das escolas da Prefeitura do Rio de Janeiro realizaram a 
Prova Rio.

Foram avaliados alunos do 3
 e 7
 anos.

Os resultados dessas provas geram o IDERIO, que é o 
Índice de Desenvolvimento da Educação do Rio de Janeiro
.

Esse resultado é muito importante para que as escolas percebam como está o 
aproveitamento de seus alunos com relação às demais escolas da rede.

Cada escola tem sua meta para alcançar, com base nos resultados anteriores, 
dentre outros fatores.

[FOTO]

A Escola Municipal Eusébio de Queiroz está entre as cinco escolas com melhor 
desempenho no 3
 ano em 2012.

A escola que atende do EI ao 5
 ano está situada em Padre Miguel, na 8
 CRE.

Ano passado, a 
nica turma de 3
 ano da escola foi atendida pela professora Liliane Martins, que atualmente é a 
Coordenadora Pedagógica da unidade.

Seu empenho, dedicação e trabalho trouxeram como resultado um excelente 
aproveitamento, comprovado pelo IDERIO.
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[FOTO]

Mestre Alan Abrãao e os alunos na Oficina de Capoeira.

É muito gratificante ver o resultado tão positivo de nossas crianças!

Toda a escola ficou muito contente!

Eliane Souto, Diretora Adjunta da E. M. Eusébio de Queiroz

[FOTO]

Alunos na Oficina de Letramento.

Na Escola Eusébio de Queiroz, os alunos têm oportunidades para a livre expressão
e a criatividade. Essas oportunidades acontecem também através de atividades 
desenvolvidas pelo projeto Mais Educação. 

Nas oficinas do projeto, os alunos brincam e participam de atividades esportivas
e artísticas.

Essas atividades são muito importantes para a aprendizagem e o desenvolvimento 
de outras tantas habilidades.

O resultado do IDERIO veio somente para consolidar o pensamento que é comum a 
toda a equipe da escola, que é o de 
trabalhar juntos
, acreditando sempre na capacidade que cada aluno tem de aprender!

A diretora da escola, professora Márcia Cristina dos Santos, mandou confeccionar
uma faixa com as informações sobre a colocação da escola no IDERIO.

O sentimento de dever cumprido foi dividido com toda a comunidade!

[FOTO]

Fachada da Escola Municipal Eusébio de Queiroz.

O Rioeduca parabeniza a Escola Municipal Eusébio de Queiroz e deseja que outras 
metas e desafios sejam superados!

* 
* 
*

Professor, compartilhe suas ações conosco!

Entre em contato com o Rioeduca!

Professora Neilda Silva - Rioeduca 8
 CRE
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neildasilva@rioeduca.net

Twitter: @Prof_Neilda

[FOTO]
tweet

8ªcre iderio
(1)

<COMENTÁRIOS>

Essa escola tem uma diretora maravilhosa! Uma pessoa carismática, 
inteligentíssima e comprometida. Parabéns para todos da escola e, em especial, 
para Márcia! 
Postado por 
Robson Cavalcanti
 em 07/08/2013 13:26

PARABÉNS PELO TRABALHO!!!!
Postado por 
Vilma Maria (E.M. Ayrton Senna da Silva)
 em 07/08/2013 18:41
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Fiquei muito satisfieta em ver o resultado da E.M. Eusébio de Queiroz. Estou há 
muito afastada, mas essa é uma escola que faz parte da minha história. Um lugar 
onde tive o prazer de trabalhar e, por isso não posso deixar de parabenizar a 
equipe atual de direção, os professores, funcionários e os alunos. 
Um grande abraço a toods.
Postado por 
Margareth Almeida
 em 07/08/2013 18:53

Alcançar uma meta ,vai além de  receber um prêmio... É sentir a imensa 
satisfação do nosso trabalho ter florescido e estarmos saborendo doces frutos , 
é muito gostoso! Parabéns a equipe  ,que permaneçam olhando para o Alvo 
principal: 
UMA EDUCAÇÃO  PÚBLICA DE QUALIDADE!
Postado por 
Bete Ribas
 em 07/08/2013 22:57

Premiar é reconhecer que o trabalho feito foi além do que a simples obrigação da
tarefa. É reconhecer que a equipe se organizou, empenhou-se, acreditou e não 
mediu esforços para chegar lá! Parabéns para E.M. Eusébio de Queiroz pela 
conquista! Parabéns, Rioeduca, por compartilhar e valorizar o trabalho das 
escolas! 
3
Postado por 
Nilza
 em 08/08/2013 08:27
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 21/08/2013
<TÍTULO>
Aula de Hoje: O Desporto!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.

A Copa Dias Martins foi um evento importante para integrar a comunidade escolar.
As atividades desenvolvidas dentro de um contexto educativo e cooperativo 
valorizaram o trabalho em grupo e o respeito entre todos os participantes.

[FOTO]

Alunos da E. M. Dias Martins divididos em equipes.

A prática esportiva como instrumento educacional está cada vez mais presente na 
rotina das escolas da Prefeitura do Rio de Janeiro.
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O desporto presente no planejamento das atividades da escola visa ao 
desenvolvimento integral das crianças.

É importante capacitar o sujeito para lidar com suas necessidades, desejos e 
expectativas, bem como com as necessidades, expectativas e desejos dos outros. 
E, isso, as atividades esportivas proporcionam aos seus praticantes.

[FOTO]

Alunos participando do hasteamento das bandeiras na abertura da Copa Dias 
Martins.

O civismo é um sentimento que deve ser semeado a todo instante. É importante 
aprender desde muito cedo a cultivar o amor e o respeito aos Símbolos Nacionais 
e, em especial, à Bandeira Nacional.

A escola é o local mais apropriado para esse aprendizado.

Na Copa Dias Martins os alunos participaram do hasteamento da bandeira do Brasil
ao som do Hino Nacional.

Compartilhar o sentimento de orgulho por ser brasileiro foi a primeira lição do 
dia!

[FOTO]

Alunos da Escola Dias Martins em apresentação de dança.

A Copa Dias Martins promoveu a participação de todos os professores e 
funcionários da escola! Foi um evento especial que certamente ficará na memória 
de cada criança.

Os alunos participaram com entusiasmo das modalidades do evento. Houve empenho 
tanto nas atividades coletivas quanto nas individuais.

Os alunos foram divididos em quatro grandes grupos, identificados por cores. 
Alunos da Educação Infantil ao 5
 ano participaram de competições de futebol, queimado, cabo de guerra e outros.

O sentimento que mais prevaleceu na escola durante as atividades esportivas foi 
a alegria do envolvimento e da participação!

[FOTO]

Entusiasmo dos alunos da E. M. Dias Martins.

Nossos atletas, comandados pelo professor Marcos, de Educação Física, deram um 
show de bola
 em solidariedade inclusiva. Tio Marcos explicou as regras dos jogos e o 
espírito esportivo que deve reinar durante as competições.

Trecho retirado do blog da E. M. Dias Martins.
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O Rioeduca agradece a contribuição de Edméa de Castro, Diretora Adjunta da E. M.
Dias Martins, pela realização dessa matéria.

Para saber mais sobre a escola, acesse 
aqui
 o Blog da Dias Martins!

* 
* 
*

Você gostou desta publicação?

Não deixe de compartilhar e comentar!

* * *

Professor, aproveite este espaço que é feito para você!

Procure o representante do 
Portal Rioeduca
 em sua Coordenadoria e participe!

Professora Neilda Silva - Rioeduca 8
 CRE

neildasilva@rioeduca.net

Twitter: @Prof_Neilda

[FOTO]
tweet
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8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todos pelo belo trabalho!!! Ééééé da oitava!!!!!
Postado por 
Jô Cruz
 em 21/08/2013 07:19

Linda escola! Parabéns a todos!
Postado por 
Adriana
 em 21/08/2013 19:09

Eu faço parte desta equipe, parabéns a todos  e obrigada a profª Neilda pelo 
apoio.
Postado por 
maria edméa torres de castro
 em 24/08/2013 18:33

Impossível não se encantar pela escola Dias Martins. Professores comprometidos, 
parceiros e motivados. Direção competente e amiga e eu faço parte desse time de 
sucesso.Obrigada professora Neilda pela publicidade.
Postado por 
Lucimara Mareli
 em 26/08/2013 21:12
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 08/08/2013
<TÍTULO>
Capacitação para Professores Regentes do Projeto 4º Ano NCM

A CED oferecerá aos Professores Regentes que atuam em turmas de 4
 ano do Projeto Nenhuma Criança a Menos mais um encontro para reflexões sobre 
AVALIAÇÃO E MATEMÁTICA

[FOTO]
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Todos os professores deverão participar no dia previsto para sua E/CRE, no turno
da manhã ou da tarde, de acordo com seu turno de trabalho na escola.

FORMULÁRIOS DE INSCRIÇÃO POR CREs

(disponível de 01/08/2013 até 5 dias antes da realização do encontro)

2
 CRE

3
 CRE

4
 CRE

5
 CRE

6
 CRE

7
 CRE

8
 CRE

9
 CRE

10
 CRE

11
 CRE

Em caso de d
vidas, entre em contato com sua CRE ou com os telefones 2273.4200 2976.2325 
(Fátima Cunha ou Elisabete Alves).

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 24/07/2013
<TÍTULO>
Cantinho Vivo na Sala de Aula

<TAGS>
Tags: 
professor, meio ambiente, ciências.

 Cultivar plantas dentro de sala de Aula com os alunos é uma maneira 
interessante e divertida de estudar Ciências!

Elaborar um projeto de construção do 
Cantinho Vivo
 juntamente com a equipe pedagógica da escola pode render bons frutos.

De maneira descontraída, porém sempre planejada, construir com os alunos 
canteiros e vasinhos dentro de sala de aula proporcionará muito além dos conte
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dos preestabelecidos de Ciências Naturais, aproximando-os da Natureza e 
mobilizando-os em relação à Preservação Ambiental.

[FOTO]

Cuidado e respeito à Natureza precisam ser cultivados desde criança.

A abordagem e o que se pretende explorar com a criação do 
Cantinho Vivo
 vai depender do ano de escolaridade, da sondagem sobre as condições externas e 
ambientais, assim como da listagem e da captação dos recursos necessários para a
execução.

São várias as propostas que podem ser desenvolvidas quando não se dispõe de um 
espaço com solo como num jardim por exemplo, como a organização de jardineiras e
vasos utilizando o plantio através de mudas ou sementes, hortas ou jardins 
suspensos, jardim sensorial, terrários, entre outros. Veja mais em:

Por que é importante plantar?

[FOTO]

Terrário e vasinhos suspensos feitos a partir de garrafas pet.

(Fonte das imagens: www.rioeduca.net; 
www.revistaescola.com.br;www.institutorecicle.org).

Através da organização do projeto 
Cantinho Vivo
, integrando-o às demais disciplinas como Língua Portuguesa, Geografia, 
História, Matemática e Artes, o desenvolvimento desse será muito mais rico.

Podem ser trabalhados:

discussão e registro dos recursos necessários para execução do projeto;

captação de recursos que pode ser feita através da solicitação de doações de 
mudas, sementes, jardineiras, cascalhos;

registro da observação diária do desenvolvimento das plantas; 

identificação e resolução do problema, quando eventualmente algo dá errado, 
como, por exemplo, uma planta morrer; 

exploração de ambientes e condições climáticas onde as plantas cultivadas se 
desenvolvem podendo ser através de aula passeio e documentário;

preparação de receitas, desde o momento da colheita até a execução do prato,
utilizando-se de algumas unidades de medidas
, passando inclusive pela higienização;

utlização de matéria-prima advinda dos próprios vegetais para criações 
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artísticas.

[FOTO]

Alunos devidamente organizados para preparação de uma receita.

[FOTO]

Topiaria feita a partir de sementes, pedrinhas e lascas de galhos.

Além de proporcionar aos alunos um pouco do contato com a Natureza, que muitas 
vezes acaba não sendo possível nas áreas urbanas, o cuidado e a preservação das 
plantas, enquanto ser vivo indispensável para a manutenção de vida do planeta, 
são noções indispensáveis.

Registrar as ações através de fotos durante o desenvolvimento das tarefas 
propostas e propor uma exposição aberta à visitação expondo o trabalho valoriza 
a todos os envolvidos e certamente renderá bons frutos.

Taís Ferraz Duarte é Professora da Rede Municipal

     e colaboradora do Portal Rioeduca

     E-mail: 
taisduarte@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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ciências
(5)

professor
(1)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 31/07/2013
<TÍTULO>
Voltando no Tempo...

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, blogdasescolas, creches.

O portal Rioeduca comemora três anos de existência e, nesse tempo, trouxe muitas
experiências de escolas e professores da 3
 CRE que com competência e excelência fazem muita diferença na Educação da Rede 
Municipal do Rio de Janeiro.

O portal Rioeduca é um espaço de construção colaborativa que conta com a 
participação de todos que fazem parte do processo de aprendizagem das crianças 
da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro.

Acreditando que a troca de experiências é uma forma efetiva de aprendizagem e 
que sempre estamos nos reinventando em busca de uma educação de excelência. 
Muitas escolas e professores expõem seus trabalhos e projetos com o intuito de 
dividir esses saberes com a Rede.

A primeira postagem exibida da 3
 CRE, em 16/03/2011, mostrava a import
ncia do brincar na primeira inf
ncia. A equipe da Creche Odetinha Vidal de Oliveira fazia isso com muita 
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responsabilidade.

Verifiquem na primeira postagem do Rioeduca: 

http://www.rioeduca.net/blogViews.php?bid=14
id=717

[FOTO]

E agora em 2013, ainda utilizando o blog para divulgar seus trabalhos e 
projetos, a Creche Municipal Odetinha tem como tema do projeto político 
pedagógico a m
sica na nossa cultura e distribuiu os ritmos em subprojetos que estão sendo 
trabalhados ao longo do ano.

Nos meses de fevereiro, março e abril, o subprojeto 
Nossas raízes: ritmos carnavalescos e samba
 foi desenvolvido com m
sicas e muitas atividades que abordaram o maracatu, o axé, o samba de roda, o 
samba-enredo, o frevo, e as marchinhas.

[FOTO]

A animação das crianças foi contagiante e através da m
sica desenvolveram seu aspecto motor, sua linguagem e a socialização de maneira 
divertida, fazendo o brincar como responsabilidade do desenvolvimento da inf
ncia.

[FOTO]

Em maio, junho e julho, desenvolveu-se o subprojeto 
Ai, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais - ritmos nordestinos...
 e abordaram o baião, o sertanejo, o carimbó, o xaxado, o xote, etc. O cantor 
Luiz Gonzaga, 
O Rei do Baião
, foi o personagem principal nas atividades que trouxeram muita riqueza no 
desenvolvimento das crianças.

É de extrema import
ncia a aplicação da m
sica na educação. Pois ela possibilita, em qualquer faixa etária, que a criança 
evolua no domínio do seu corpo, desenvolvendo e aperfeiçoando suas 
probabilidades de movimentação, desvendando novos espaços, superando seus 
limites e possibilitando equilíbrio em desafios referentes aos aspectos sociais,
afetivos, motores e cognitivos.
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Nessa turminha, a confecção e a brincadeira com a sanfona deu ritmo à 
brincadeira, mostrando o instrumento utilizado pelo 
Rei do Baião
 de forma l
dica.

[FOTO]

[FOTO]

E quando se trata do ritmo nordestino e do nordeste do Brasil, essa nuance 
expressa possibilidades riquíssimas de se trabalhar a expressão da cultura desse
povo que muito contribui para a riqueza cultural no nosso país.

A m
sica e os ritmos nordestinos marcaram presença em nossas interações, construções
individuais e coletivas, danças e brincadeiras. Os ritmos diversificados como 
forró, baião, sertanejo, carimbó, xaxado e xote, bem como de personalidades que 
fizeram história na manifestação cultural, fizeram parte do subprojeto.

Dentre os muitos, Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, foi apresentado aos nossos 
pequenos por meio de in
meras atividades, as quais promoveram a valorização cultural nordestina e 
brasileira.

[FOTO]

[FOTO]

As turmas se empenharam e fizeram lindos murais para enfeitar a escola. Tudo foi
registrado em forma de vídeo. Não deixem de assistir!!

[VÍDEO]
Vídeo 1
[VÍDEO]
Vídeo 2
[VÍDEO]
Vídeo 3

Parabéns à Creche Municipal Odetinha por ser a primeira escola da 3
 CRE a ter sua experiência divulgada no portal Rioeduca, um canal de interação 
entre os funcionários, responsáveis e alunos da rede que tem como principal 
objetivo, nesses três anos de existência, a construção de uma educação de 
excelência no Município do Rio de Janeiro.
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E não vamos deixar de acompanhar o restante do projeto no blog da Creche 
Odetinha: 
http://cmodetinha.blogspot.com.br/.

Escolas e professores, não deixem de compartilhar atividades ou projetos no 
nosso Portal Rioeduca. Procure o representante de sua CRE!!

Clique 
aqui
 para conhecer seu representante.

Prof
 Elidia Correia

Representante 3
CRE no Rioeduca

elidiacorreia@rioeduca.net

Twitter:
 @ElidiaCorreia

Facebook: 
Elidia Correia

e 

Grupo Rioeduca/3
 CRE

[FOTO]
tweet
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3ªcre
(223)

creches
(89)

blogdasescolas
(22)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 02/08/2013
<TÍTULO>
Jornada Pedagógica - Polo II

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, 5ªcre, 6ªcre, 7ªcre, blogdasescolas, educaçãoinfantil.

A Jornada Pedagógica da Educação Infantil 2013 aconteceu nos dias 15, 16 e 17 de
julho em três Polos. Com ênfase em um assunto novo para muitos, o evento está 
trazendo grandes descobertas para agregar ao processo de ensino-aprendizagem da 
primeira inf
ncia: a Neurociência.

No Polo II, na Universidade Estácio de Sá de Madureira, ficaram reunidas as 3
, 5
, 6
 e 7
 CRE. Através da exposição de lindos trabalhos, foi mostrada toda a revolução 
que acontece na Educação Infantil da Rede Municipal.

As escolas, creches e EDIs mostraram muita criatividade e comprometimento pelo 
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processo de ensino-aprendizagem de seus alunos, enfeitando os corredores da 
universidade com trabalhos que demonstram a vontade e o amor em auxiliar no 
desenvolvimento da primeira inf
ncia.

[FOTO]

[FOTO]

Nos dias da jornada, aconteceram din
micas que levavam à reflexão e à sensibilização ao tema que seria abordado 
naquele dia. A participação dos grupos foi essencial para que tudo ocorresse 
melhor do que o planejado.

[FOTO]

As palestras foram realizadas na MultiRio e assistidas em tempo real nos polos, 
onde os profissionais não hesitaram em participar com perguntas e comentários 
que foram respondidos com toda clareza e objetividade que demonstrou a 
palestrante.

A educadora e Neurocientista Ana Lucia Campos mostrou o que é a neurociência, 
como ela pode nos ajudar a entender o desenvolvimento das crianças na Educação 
Infantil, e como nossas intervenções como educadores são importantes para a vida
desses pequenos.

[FOTO]

A Jornada foi um sucesso e todos ganharam com a interação que foi proporcionada.
Parabéns à equipe e a todos os educadores que fazem parte do desenvolvimento da 
Educação Infantil na Rede Municipal do Rio de Janeiro!

[FOTO]

Escolas e professores, não deixem de compartilhar atividades ou projetos no 
nosso Portal Rioeduca. Procure o representante de sua CRE!!

Clique 
aqui
 para conhecer seu representante.

Prof
 Elidia Correia
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Representante 3
 CRE no Rioeduca

elidiacorreia@rioeduca.net

Twitter:
 @ElidiaCorreia

Facebook: 
Elidia Correia

e 

Grupo Rioeduca/3
 CRE

[FOTO]
tweet

5ªcre
(268)

6ªcre
(247)
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3ªcre
(223)

7ªcre
(192)

educaçãoinfantil
(100)

blogdasescolas
(22)

<COMENTÁRIOS>

A Jornada Pedagógica da Educação Infantil é uma grande celebração dos 
profissionais da EI. É um momento para reflexões, estudos, trocas e muita 
festa!!! Eu adooorooo!!!!
Postado por 
Alessandra Savaget
 em 02/08/2013 16:05

Gosto muito de estar no Polo II nos dias de Jornada Pedagógica. Gosto de 
conversar com os educadores, gosto de ver o sorriso dos participantes durante as
dinâmicas, gosto do movimento de aprender e ensinar que acontece nos corredores 
e nas salas, gosto de conhecer os mediadores porque me identifico com eles, 
gosto de olhar para as minhas colegas cansadas no final da jornada e dizer que 
Valeu
. Andréa Aquino
Postado por 
ANDRÉA AQUINO
 em 03/08/2013 20:38

Parabenizo os idealizadores e a todos aqueles que colaboraram para que a Jornada
acontecesse... precisamos dessas trocas de experiências pois nos permitem ter 
novas refexões e ações.
Postado por 
Christiane Penha
 em 05/08/2013 13:24
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 25/07/2013
<TÍTULO>
Educação, Caminho Para o Futuro

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescola.

Página 5603



RIOEDUCA 2

Em concord
ncia com o Projeto Político Pedagógico, a Escola Municipal Raymundo Corrêa, da 9
 CRE, realizou a festa 
Educação, Caminho para o futuro
.

O bimestre teve como tema 
Cantando e poetizando com Vinicius de Moraes
, em homenagem ao centenário de nascimento do poeta. Para a culmin
ncia das atividades desenvolvidas ao longo do semestre, a escola preparou uma 
grande festa que contou com a colaboração de toda a equipe escolar e com o apoio
dos responsáveis, como poderemos observar nas imagens a seguir:

[FOTO]

A 
turma 1.402
, da 
professora Simone
, apresentou a m
sica 
Pela luz dos olhos teus
, de Vinicius de Moraes, e mostrou que nossas amizades e todos aqueles que nos 
cercam podem ser cativados por um olhar carinhoso.

[FOTO]

A 
turma 1.502
, da 
professora Cláudia
, mostrou a import
ncia de nos mantermos alegres pois, como diz a m
sica: 
É melhor ser alegre que ser triste, alegria é a melhor coisa que existe, é assim
como a luz no coração.
 M
sica: 
Samba da bênção
, de Vinicius de Moraes.

[FOTO]

A m
sica da 
turma 1.201
, da 
professora Helenita
, fala sobre a imaginação criativa utilizando as cores. 
Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino 
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uma linda gaivota voar no céu.
 M
sica: 
Aquarela
, de Vinicius de Moraes e Toquinho.

[FOTO]

Depois de ouvirmos sobre a alegria das cores, vamos ouvir sobre o amor: 
O mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor!
. Os alunos da 
turma 1.301
, da 
professora Mérilin
, dançaram a m
sica 
Garota de Ipanema
, de Vinicius de Moraes e Tom Jobim.

[FOTO]

A 
turma 1.202
, da
 professora T
nia
, mostrou como o caderno pode ser um bom amigo, pois ele nos acompanha em toda a
nossa caminhada escolar. Assim como diz a m
sica: 
Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o bê-á-bá, em todos os 
desenhos coloridos vou estar...
. M
sica: 
O Caderno
, de Vinicius de Moraes e Toquinho.

[FOTO]

Os alunos da 
turminha EI 10
, da 
professora Fernanda
, mostraram a força e a coragem do leão, o grande rei das florestas. M
sica: 
Leão
, de Vinicius de Moraes.

[FOTO]

A 
turma 1.302
, da 
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professora Lucia
, trouxe uma mensagem nos mostrando que tudo deve ser feito com muita vontade e 
paixão. Os momentos de nossas vidas sempre têm o que nos ensinar e por isso... 
a vida tem sempre razão
. M
sica: 
Sei lá
, de Vinicius de Moraes.

[FOTO]

Os gatinhos e gatinhas da
 turma 1.101
, da 
professora Monique
, mostraram seus saltos e pulinhos. M
sica: 
O gato
, de Vinicius de Moraes.

[FOTO]

Muitos patinhos circularam pela festa... 
Lá vem o pato, pata aqui, pata acolá!
 A 
turminha EI 20
, da 
professora Marluc
i, trouxe a m
sica 
O pato
, de Vinicius de Moraes.

[FOTO]

A 
turma 1.501
, da 
professora Ana Paula
, dançou 
Ela é carioca
, de Vinicius de Moraes e Tom Jobim, e mostrou que 
ninguém tem carinho assim para dar
.

[FOTO]

Quem quer ver a foca ficar feliz? A 
turminha 1.102
, da 
professora Luciana Sousa
, mostrou como fazer uma foquinha feliz em 

Página 5606



RIOEDUCA 2
A foca
, de Vinicius de Moraes.

[FOTO]

Para encerrar nossa festa, a 
turma 1.401
, da 
professora Luciana Goulart
, dançou a m
sica 
Era uma casa
, de Vinicius de Moraes. 
Mas era feita com muito esmero, na rua dos bobos, n
mero zero
.

Parabéns a toda equipe da E. M. Raymundo Correa pela bela festa e por 
compartilhar conosco esse momento de alegria e de culmin
ncia de um projeto tão bem desenvolvido.

Conheça esta e outras atividades da E. M. Raymundo Corrêa, clicando na imagem 
abaixo.

[FOTO]

Prof
 Márcia Cristina Alves Representante da 9
 CRE

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

blogdeescola
(73)

<COMENTÁRIOS>

Fiquei muito feliz em ver divulgado o lindo trabalho realizado na Escola 
Raymundo Corrêa! parabéns a toda equipe, aos responsáveis e especialmente aos 
nossos alunos!
Postado por 
Rosilea
 em 25/07/2013 11:58

Foi uma festa abençoada todos participaram e deram o melhor de si para que a 
festa fosse um sucesso . Parabéns equipe 
FAMÍLIA 
 Raymundo Corrêa
Postado por 
Lucia Maria 
 em 27/07/2013 23:21

Excelente trabalho realizado pela equipe e por todos os alunos. Lindo de se ver 
e conhecer...Isso nos orgulha mais em mais e nos motiva a cada dia a acreditar 
que existem profissionais comprometidos e conscientes de seu papel na 
educação.Parabéns!!!
Postado por 
Professora Maria Helena
 em 27/07/2013 23:35
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quinta-feira, 25/07/2013
<TÍTULO>
Coquetel Cultural

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, projetos.

Trabalhar as tradições nordestinas com os alunos e a comunidade não é só 
promover o respeito à história do povo, mas também conhecer a diversidade 
cultural da sociedade brasileira, destacando as suas tradições.

A educação tem papel relevante nesse movimento de reconstrução, pois precisa
propiciar meios para soterrar o paradigma conservador vigente e com ele o 
processo de injustiça, a visão individualista e competitiva, a violência e o
desrespeito aos direitos humanos.
 Teoria e Prática da Libertação: Uma Introdução ao Pensamento de Paulo Freire, 
II (2006, p.16). 

[FOTO]

Privilegiar o contato com a cultura de outras regiões visa a construção de uma 
escola que busca a formação articulada e
globalizada, com uma visão de totalidade e fundada em uma educação 
transformadora da realidade social de mundo, sendo esse o verdadeiro processo de
transformação pela Educação.

Nesse processo, ressalta-se que a comunidade se faz presente nos eventos 
realizados
pela escola e existe um elo de respeito m
tuo, de di

álogo, de valorização e de import
ncia do bom relacionamento entre todos os envolvidos no processo de 
ensino-aprendizagem, bem
como entre escola-família-comunidade.

Diversidade cultural no contexto escolar

[FOTO]

É preciso que a Educação esteja em seu conte
do, adaptada ao fim que se
persegue, ou seja, permitir ao homem chegar a ser sujeito consciente de suas 
ações, construir-se como pessoa, transformar o mundo, estabelecer com os outros 
homens relações de reciprocidade, fazendo a sua cultura e a sua história.

No 
ltimo dia 15 de julho a E/SUBE/4
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CRE realizou mais uma vez a Grande Festa Julina do PEJA. Estavam presentes: 
Escola Municipal Montese, Escola Municipal Clóvis Beviláqua, Escola Municipal 
Brasil, Ministro Lafayette de Andrada, Escola Municipal Rep
blica do Líbano, Escola Municipal Clotilde Guimarães, CIEP Leonel de Moura 
Brizola e, estreando no Arraial, o CEJA Maré e a Escola Municipal Suíça, que 
sediou a festança!

[FOTO]

Como em todos os anos, o objetivo deste 
encontrão
 dos alunos do PEJA não é só o fator integração dos alunos, professores, direção
e funcionários, mas também a questão de marcarmos tradicionalmente os festejos 
dos meses junho e julho. A comemoração das festas juninas é uma herança 
portuguesa no Brasil, acrescida ainda dos costumes franceses que a elas se 
mesclaram na Europa.

As festas juninas somam hoje contribuições culturais de vários povos que aqui se
estabeleceram com o passar do tempo. E pode-se dizer que é um verdadeiro 
coquetel de culturas
 já que o Brasil é um país muito rico em acervo cultural. É de fundamental 
import
ncia conhecê-lo, para que possamos compor a identidade de nosso povo, neste caso
do nosso aluno. Através das manifestações folclóricas, mantêm-se vivas as 
tradições e os costumes de um povo, preservando, desse modo, sua identidade para
futuras gerações. Sobre a questão, em sua maioria, o aluno do PEJA é nordestino 
e esse momento é de grandes lembranças boas e saudosistas.

Este ano, além da presença da Gerente da GED, Professora L
cia, e da Professora Nancy, o Arraial do PEJA teve a presença do Coordenador da 
E/SUBE/4
CRE, Professor Eduardo Fernandes. Foi um enorme prazer tê-lo juntos com todos.

Texto - Professora Fátima Barros - Gestora da Unidade

A escola por sua especificidade tem o dever de desenvolver práticas de reflexão 
e de
conscientização a partir de situações e atitudes reais do dia a dia que levem 
não só os seus alunos, mas também a comunidade escolar em geral a observar que 
toda e qualquer intoler
ncia devem deixar de existir,
interferindo nestas e resgatando a paz enquanto valor em todas as dimensões da 
vida humana.

Parabéns à 
equipe da Escola Municipal Suíça por promover na instituição a
formação continuada como espaço de ação-reflexão-ação, na busca de qualificação 
humano
para o desenvolvimento de ações concretas no cotidiano.
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Ana Accioly é Professora da Rede Municipal e

Representante Rioeduca da 4
 Coordenadoria Regional de Educação

E-mail: anaaccioly@rioeduca.net

Twitter: @Ana_Accioly

Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por 
sua escola.

Aproveite este espaço que é feito para nós! 

Entre em contato com o
 representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe
. *

COMPARTILHE E COMENTE!

[FOTO]

projetos
(334)
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4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns à 4ª CRE, ao PEJA, aos participantes, principalmente ao CEJA MARÉ, 
participação ativa !!
Postado por 
Adonias Ribeiro
 em 25/07/2013 08:24

Estou a quatro anos trabalhando na E. M. Suíça e fiquei muito satisfeita de ver 
o trabalho realizado pela unidade registrado no Rioeduca. Gostaria de deixar 
registrado que todo o sucesso e objetivos alcançados se deve a uma equipe unida 
e à excelente gestão de nossa diretora Fátima Barros que não mede esforços para 
que tudo aconteça.
Postado por 
Jandira Lazzari
 em 25/07/2013 14:23
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 06/08/2013
<TÍTULO>
O Sucesso do CIEP Professor Lauro de Oliveira Lima

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos.

O CIEP Professor Lauro de Oliveira Lima, antes conhecido como Lindolpho Collor, 
alcançou a melhor nota entre as Escolas do Amanhã,
na Prova Rio (IDE-Rio 2012).

Localizado no Rio das Pedras, em Jacarepaguá, O CIEP Lauro de Oliveira Lima 
pertence à 7
 Coordenadoria Regional de Educação e atende diariamente cerca de 2.700 alunos. 
O CIEP, primeiro lugar entre as Escolas do Amanhã na Prova Rio (nos anos finais 
do ensino fundamental) também alcançou a segunda melhor nota entre as escolas 
municipais, sendo a terceira unidade escolar no ranking.

[FOTO]

A unidade escolar desenvolve o Projeto Politico Pedagógico
Dos Filhos Deste Solo És Mãe Gentil
 . Por estar inserido dentro de uma comunidade com raízes principalmente 
nordestinas, o projeto da escola está voltado para o resgate dessa cultura. No 
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ano de 2013, a escola está trabalhando o tema:
 Identidade Carioca com Raízes Nordestinas
.

A diretora geral Heloísa Teixeira dirige o CIEP com o maior quantitativo de 
alunos da rede municipal. Unidade esta que, em 2013, está completando 21 anos de
atividades escolares com a mesma diretora geral.

Mas afinal, qual o segredo do resultado alcançado pelo CIEP Lauro de Oliveira 
Lima?

Como representante do Rioeduca na 7
 CRE, conversei com a diretora geral Heloísa Teixeira. Ela conta que atribui o 
resultado ao trabalho da equipe, com profissionais empenhados e dedicados. A 
unidade escolar também utiliza os cadernos pedagógicos e enriquece o 
conhecimento através de livros do MEC. 

A diretora também explica que Projetos como 
Capoeira na Escola, um Passeio pelas nossas Raízes
 motivam a presença dos alunos na unidade escolar. As crianças aprendem de forma
l
dica, em que ocorre o incentivo e o interesse pela leitura e por outros 
conhecimentos através da interdisciplinaridade que o projeto proporciona, 
favorecendo o desenvolvimento global dos alunos.

Fotos da Culmin
ncia do Projeto Político Pedagógico

1
 Semestre

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

O uso do cordel em sala de aula também possibilita um trabalho interdisciplinar,
onde ocorre uma busca histórica por nossas raízes, um resgate cultural que 
permite trabalhar com diversos conte
dos presentes nas diferentes disciplinas. A parceria com a Sala de Leitura e a 
Educação Musical possibilitou também a criação de um cordel coletivo e a 
apresentação na culmin
ncia do 1
 semestre.

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

O professor Daniel Santana, de Geografia, ao se referir sobre o sucesso 
alcançado no IDE-Rio 2012 fala que: 
A força da experiência aliada à atenção aos novos talentos, nos leva à segurança
para executarmos a nobre arte de ensinar.

O CIEP Professor Lauro de Oliveira Lima tem um Projeto Político Pedagógico 
voltado a elevar a autoestima dos alunos, fazendo com que acreditem no potencial
de cada indivíduo e da própria comunidade. A valorização da cultura nordestina e
local funciona como ponte para reflexão, ampliação, sistematização e 
(re)construção de conhecimentos favorecendo o letramento através do uso de 
diferentes tipos de leitura e registro.

A unidade escolar também conta com uma direção comprometida, gerenciada pela 
experiência da diretora Heloísa Teixeira. Uma equipe de professores que 
desenvolve projetos com empenho e dedicação, visando ao desenvolvimento e à 
aprendizagem significativa e global dos alunos. Esses fatores favoreceram o 
sucesso do resultado alcançado pela unidade escolar no IDE-Rio 2012.

[FOTO]

Parabéns à direção e à equipe do CIEP Professor Lauro de Oliveira Lima pelo 
resultado alcançado!

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca/sobrenos.php

Roberta Vitagliano

é professora da rede municipal 

e representante do Rioeduca da 7
CRE

robertavitagliano@rioeduca.net
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twitter: @robertacarmina

[FOTO]
tweet

projetos
(334)

7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 30/07/2013
<TÍTULO>
Rio, de Braços Abertos (Post transf. blog Professor)

<TAGS>
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Tags: 
2ªcre, entrevistas.

Em comemoração aos três anos do portal Rioeduca, essa publicação faz referência 
à Classe Hospitalar Jesus, que foi uma das primeiras matérias publicadas pela 2
 CRE nesse portal no ano de 2010.

A professora Renata Carvalho, representante do portal Rioeduca na 2
 CRE, entrou em contato com a professora Elizabeth Leitão Ramos Luiz, regente da
Classe Hospitalar Jesus, que concedeu uma entrevista contando a história das 
Classes Hospitalares e também sobre o trabalho realizado em sua unidade.

Atualmente, a Classe Hospitalar Jesus é regida pelas professoras 
Elizabeth Leitão Ramos Luiz e Priscila Vieira Corantini. Elisabeth é professora 
da rede municipal de ensino desde 1976, ingressando na Educação Especial como 
professora da Classe Hospitalar Jesus em 1985. Priscila é professora da rede 
municipal de ensino com admissão em 1995, ingressando na Educação Especial em 
1999, nos segmentos da itiner
ncia, classe especial e, há 8 anos, na Classe Hospitalar.

[FOTO]

Da esquerda para a direita: Professoras Priscila e Elizabeth.

Rioeduca:
 Professora Elizabeth, conte-nos um pouco sobre a história das Classes 
Hospitalares e também sobre a Classe Hospitalar Jesus.

Professora Elizabeth:
Pensar em Classe Hospitalar, historicamente, nos leva à Paris, onde o trabalho 
se consolidou para alcançar o universo de crianças afetadas por doenças, mais 
precisamente tuberculose. Impedidas de participar de atividades escolares, 
principalmente durante a 2
 Guerra Mundial, a Classe Hospitalar permitiu às crianças e adolescentes 
mutilados o acesso à educação
.

O atendimento a crianças e adolescentes internados no então Hospital Geral Jesus
iniciou-se em 14 de agosto de 1950 com a designação da professora de ensino 
primário da rede p
blica Lecy Rittmeyer atendendo a reiterados pedidos do diretor do hospital, na 
época, David Pillar. Cabe ressaltar que, atualmente, o eixo de sustentação desse
trabalho é o diálogo entre a Secretaria Municipal de Sa
de e a Secretaria Municipal de Educação no sentido de melhor atender aos 
cidadãos em seus direitos básicos à educação e à sa
de. Hoje, a Classe Hospitalar Jesus é referência nacional nessa modalidade de 
atendimento pedagógico, funcionando ininterruptamente há 62 anos. Tem 
acompanhamento pedagógico da Educação Especial do Rio de Janeiro/ Instituto 
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Helena Antipoff.

[FOTO]

Rioeduca:
 Como funciona o atendimento na Classe Hospitalar Jesus?

Professora Elizabeth:
O atendimento educacional das crianças e adolescentes da rede de ensino em 
ambiente de tratamento de sa
de, hospitalizadas, é realizado por professores da rede municipal de ensino do 
Município do Rio de Janeiro, requisitadas pela Educação Especial e lotadas na 
Escola Municipal 02.09.014 General do Exército Humberto de Souza Mello /2
 CRE.

A Classe funciona de segunda à sexta-feira em dois turnos, executando atividades
letivas em sala de aula e nos leitos do hospital sob orientação da equipe de sa
de com relação à atenção e à condição clínica dos pequenos pacientes. O objetivo
é promover uma articulação entre os currículos concebidos e vividos através de 
uma organização pedagógica como planejamento, capacitação, planos de estudos, 
entre outras. Possui a intenção de facilitar a reinserção do aluno hospitalizado
à sua escola de origem, escola onde a criança tem a sua matrícula escolar.

[FOTO]

Rioeduca:
 Qual o projeto pedagógico planejado para o ano de 2013?
Professora Elizabeth:

Existe uma din
mica peculiar no processo pedagógico no que diz respeito ao Projeto Pedagógico 
instituído pela Classe Hospitalar Jesus anualmente. Em 2013, considerando o 
momento do Rio de Janeiro, como anfitrião de eventos de visibilidade mundial, 
elegemos o Projeto 
Rio, de Braços Abertos
, com a finalidade de promover uma prática pedagógica contempor
nea e significativa para a sociedade, com uma visão inclusiva.

[FOTO]
Rioeduca:

 Sabemos que a Classe Hospitalar Jesus possui um blog. Como surgiu a ideia de 
criar esse ambiente virtual?

Professora Elizabeth:
Em 2010, surgiu a ideia de criar uma estratégia para divulgar o trabalho e suas 
potencialidades e a professora Karla Bastos, por dominar a ferramenta, inaugurou
o blog.
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O conte
do do espaço virtual é atualizado periodicamente com o objetivo de manter os 
visitantes, alunos e pesquisadores informados sobre a din
mica e gestão do trabalho no ambiente da Classe Hospitalar Jesus.

[FOTO]

Conheça as matérias sobre a Classe Hospitalar Jesus publicadas no Rioeduca em 
2010 e 2011.

Classe Hospitalar Jesus Recebe Medalha Pedro Ernesto
.

Classe Hospitalar Jesus
.

Conheça mais sobre o trabalho da Classe Hospitalar Jesus visitando seu blog:

http://classehospitalarjesus.blogspot.com.br/

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook
.

Renata Carvalho 
 Professora da Rede e representante do Rioeduca, na 2
CRE

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet

Página 5618



RIOEDUCA 2

2ªcre
(192)

entrevistas
(28)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns, ótima matéria! Em 2006 tive um aluno (de 5 anos) atendido pela Classe 
Hospitalar Jesus.  Parceria fundamental! Excelente trabalho! 

Postado por 
Rita de Cássia S Conceição
 em 30/07/2013 12:36

Beth e Priscila, Parabéns pelo lindo trabalho que vocês realizam.Vocês estão 
sempre de braços abertos para garantir um rio de sorrisos das crianças. Vocês 
fazem a diferença.
Grande Beijo. 
Postado por 
Morgana Rezende ( E/2ªCRE/GED)
 em 31/07/2013 22:29
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 06/08/2013
<TÍTULO>
Homenageando Vinicius de Moraes
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<TAGS>
Tags: 
2ªcre, artesvisuais.

A professora de Artes Viviane Rodrigues realizou com seus alunos da Escola 
Municipal Presidente João Goulart um projeto sobre a vida e a obra do poeta e 
compositor Vinicius de Moraes.

Viviane Maria Rodrigues é professora de Artes na Rede Municipal de Educação 
desde 1995. Formada pela UERJ em Educação Artística com habilitação em História 
da Arte, leciona na Escola Municipal Presidente João Goulart com turmas do 
primeiro e do segundo segmento do Ensino Fundamental.

O projeto sobre Vinícius de Moraes, desenvolvido com as turmas 1.401, 
1.501,1.701, 1.801, 1.901 e 1.902, está de acordo com o Projeto Político 
Pedagógico da escola que tem como eixo norteador o tema 
Mudanças
. Para o trabalho no ano de 2013, foi escolhido o tema centenário do nascimento 
de Vinicius de Moraes.

[FOTO]

O objetivo do projeto para 2013 é levar os alunos a conhecer um pouco da vida e 
da obra de Vinicius, tornando-os capazes de se expressar e homenagear pelo 
desenho a obra deste poeta e compositor.

Após mostrar aos alunos vídeos baixados do Youtube sobre a vida de Vinicius, 
suas canções e poesias, a professora Viviane começou a trabalhar a confecção de 
desenhos que representam esse universo. Para as turmas do primeiro segmento 
foram apresentadas m
sicas da colet
nea 
Arca de Noé
 através de vídeos também disponíveis na internet.

Os alunos da turma 1.401 escolheram a imagem que mais gostaram no vídeo. A 
professora congelou a tela e a partir de então eles reproduziram o que viram 
além de cantarem enquanto desenhavam as m
sicas da Arca de Noé.

Na turma 1.501, os alunos assistiram a vídeos sobre a vida Vinicius e, em dupla,
a partir de uma caricatura do rosto do poeta, completaram o corpo do desenho 
imaginando ser ele. O objetivo, além de trabalhar o universo de Vinicius, era 
também trabalhar a proporção e a interação do conte
do com outro colega.

Página 5620



RIOEDUCA 2
[FOTO]

Na turma 1.701, os alunos, após verem os vídeos do musical 
Arca de Noé
, utilizaram uma caricatura do poeta e a completaram com desenhos que 
simbolizavam suas m
sicas e poesias.

Nas turmas de oitavo e nono ano, que são os anos finais do Ensino Fundamental, a
professora Viviane trabalhou diversas caricaturas e deixou livre a representação
após exibição do vídeo sobre a vida de Vinicius. Nesse trabalho, os educandos 
puderam acrescentar elementos visuais que eles achassem interessantes à 
caricatura do poeta, por exemplo, como ele seria quando era jovem, como se 
vestiria hoje, o time que torcia e outros.

[FOTO]

[FOTO]

As atividades desenvolvidas durante o projeto foram muito interessantes para os 
educandos, que deixaram seus depoimentos sobre o assunto.

A aula de Artes é maravilhosa. Os trabalhos foram muito legais e divertidos. Eu 
e muitas outras pessoas sabemos que temos que pintar forte e muitas outras 
coisas que a tia já ensinou. Eu adoro a aula de Artes.

Marcus Vinicius, turma 1.501.

A princípio foi um desafio, pois não estava acostumada a desenhar. E com o 
desenvolvimento do trabalho eu comecei a perceber o quão magnífico estava 
ficando, e como foi interessante pesquisar sobre Vinicius de Moraes.

A estrutura do desenho foi baseada em uma colagem do rosto de Vinicius de Moraes
em uma cartolina, e nós terminamos o desenho com o corpo de Vinícius, violão e 
até mesmo com ele compondo m
sicas.

O documentário sobre Vinicius de Moraes que a professora Viviane Rodrigues nos 
apresentou foi de pleno entendimento e de grande ajuda para fazermos o trabalho.

.

     Deu um pouco de trabalho, mas valeu a 
pena e ainda nos ajudou na interação com o grupo.
Os desenhos ficaram bem caprichados e quem participou gostou.
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Lauramar Oziel da Silva Araujo, turma 1.901.

Parabéns à professora Viviane Rodrigues pela realização desse projeto que 
homenageia Vinicius de Moraes misturando arte e poesia.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Renata Carvalho 
 Professora da Rede e representante do Rioeduca, na 2
CRE

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet

2ªcre
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(192)

artesvisuais
(68)

<COMENTÁRIOS>

Também sou Pedagoga e sempre me encantou os trabalhos desenvolvidos pelos alunos
da Prof Viviane Rodrigues.Desde pequena seus trabalhos foram capas de apostilas 
pedagógicas para professoras de JI do Município do Rio de Janeiro .PARABÉNS!
Postado por 
Zoé Rodrigues
 em 07/08/2013 01:41

Parabéns professora Viviane!!!! O seu trabalho e de toda equipe da João Goulart 
contribui para que estas crianças possam acreditar que existem outras maneiras 
de ver e se relacionar com/no mundo. Vocês estão fazendo a diferença!
bjs
Morgana 
Postado por 
Morgana Rezende
 em 27/08/2013 01:26
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 23/07/2013
<TÍTULO>
Material de Acompanhamento do Projeto 4º Ano Nenhuma Criança a Menos

<TAGS>
Tags: 
nenhumacriançaamenos.

As fichas de acompanhamento que se seguem são destinadas aos professores 
itinerantes das Coordenadorias Regionais de Educação que acompanham o Projeto 4
 Ano Nenhuma Criança a Menos nas Unidades Escolares.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet

nenhumacriançaamenos
(1)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Terça-feira, 23/07/2013
<TÍTULO>
Informativo Multirio - 23 de julho
Cidade de Leitores 
fala sobre o enredo de busca e reencontro
Personagens que vão em busca de pessoas e memórias, reencontro que serve de mote
para rever a própria vida. Esse é o enredo que conduz as obras em debate no 
programa desta quinta-feira (25). A apresentadora Leila Richers entrevista a 
jornalista, escritora e crítica de cinema Maria Silvia Camargo e a diretora de 
cinema Petra Costa. 
Quando Ia Me Esquecendo de Você 
é o romance de estreia de Maria Silvia Camargo e mostra o reencontro de duas 
amigas de inf
ncia. Já Petra Costa mergulhou no que denominou 
memória inconsolável
 para realizar o documentário 
Elena
, sobre a irmã com quem conviveu até os 7 anos. 
Cidade de Leitores 
é exibido na quinta-feira, às 13h20, na 
BandRio
.

Ideias e Caminhos
 estreia conte
dos de Educação Artística
O curso de aperfeiçoamento de professores começa a trabalhar a série 
Artes, Artistas e Arteiros 
nesta quarta-feira (24). No episódio 
A Terra gira, o tempo passa
, mostram-se obras de famosos pintores a partir de informações sobre a origem e 
a execução dos quadros. 
Ideias e Caminhos 
também apresenta as produções 
Palavra Puxa Palavra,
 para alunos do 6
 ao 9
 anos, que estimula o ler e o produzir leituras, e 
Matemática Sem Segredos
, que aborda conte
dos para o 3
 ano de forma prática e criativa. A série de capacitação é produzida para 
auxiliar os professores, com dicas práticas de utilização da programação da 
MultiRio como apoio às aulas. Assista a 
Ideias e Caminhos
 às quartas-feiras, às 12h, 16h, 20h e meia-noite, na 
Web TV:
(
www.multirio.rj.gov.br/webtv
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).
A MultiRio não tem um perfil oficial no Facebook. Informações sobre a Empresa 
você encontra no 
Portal MultiRio
 e na nossa página no Twitter. Se você já faz parte desta rede social, seja um 
seguidor:
www.twitter.com/multirio
.

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>

Página 5626



RIOEDUCA 2
Terça-feira, 23/07/2013
<TÍTULO>
xxx

     APAGUE ESTA LINHA E DIGITE SEU TEXTO

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 13/08/2013
<TÍTULO>
Rio, Eu gosto de Você!

<TAGS>
Tags: 
2ªcre.
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A Escola Municipal

General Euclydes de Figueiredo
escolheu o Rio de Janeiro como tema de seu projeto didático para o ano de 2013. 
A escola tem desenvolvido diversas atividades que homenageiam a cidade 
maravilhosa.

Este ano a Escola Municipal

General Euclydes de Figueiredo

está trabalhando o projeto 
Rio, Eu Gosto de Você
, tendo em vista os eventos sediados na cidade do Rio de Janeiro em 2013 e os 
próximos eventos, que são a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016.

O projeto inclui o conhecimento histórico do Rio de Janeiro, reflexões sobre as 
atitudes da população carioca em relação ao meio ambiente, além de trabalhar a 
responsabilidade social e a contribuição da população carioca para a 
continuidade do título de Cidade Maravilhosa.

O objetivo do projeto 
Rio, Eu Gosto de Você
 é, ao longo do ano letivo, fazer passeios culturais com alunos e seus 
responsáveis para que possam conhecer melhor as possibilidades que a cidade 
oferece, além de despertar atitudes positivas no sentido de preservar os espaços
que nos são oferecidos.

Neste ano a unidade escolar já realizou uma visita ao Museu de Arte do Rio de 
Janeiro com as professoras Lia, de História, e Mirza, de Língua Portuguesa, 
acompanhadas dos alunos do oitavo e nono anos do Ensino Fundamental. E também à 
Floresta da Tijuca com as professoras Tereza e Claudia. 

[FOTO]

Em maio, para comemorar o Dias das Mães, a equipe pedagógica da escola organizou
um passeio cultural ao Museu Nacional/UFRJ, que está vinculado ao Ministério da 
Educação, sendo a mais antiga instituição científica do Brasil e o maior museu 
de história natural e antropológica da América Latina. A visita ao museu incluiu
os alunos e seus responsáveis.

Antes da visita ao Museu Nacional, a unidade escolar recebeu um rico material 
enviado pela instituição, que incluía uma revista e um CD, que puderam ser 
trabalhados antecipadamente, despertando a curiosidade sobre o assunto. O Museu 
Nacional faz parte da história do Rio de Janeiro, já que no passado foi 
residência dos imperadores, e também é um importante espaço de produção e 
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popularização de conhecimento, fonte para a educação e ampliação cultural.

Após a visitação, a escola e os visitantes do museu realizaram um especial 
piquenique onde foi possível trabalhar o respeito ao ambiente praticando ações 
como não jogar lixo no chão e outras importantes para a conscientização 
ambiental. A coletividade também foi um tema trabalhado neste encontro, pois 
todos levaram comidas e bebidas para serem partilhadas. Além disso, aconteceram 
momentos de descontração com brincadeiras ao ar livre como: jogar bola, 
escorregar na grama, pular corda, andar de bicicleta e pedalinho, subir em 
árvores.

O passeio cultural em um dos pontos turísticos da cidade foi um sucesso entre os
responsáveis, que deixaram depoimentos sobre o evento.

Adorei, nos divertimos muito com a visita ao museu, o lanche com as professoras 
e os alunos no parque. Até passeamos de triciclo. Foi uma tarde maravilhosa.

Senhora Dirce 
 Avó da aluna Giovana da turma 1.401.

O passeio do dia das mães foi maravilhoso, um dia de muita alegria ao lado da 
minha filha. Foi uma tarde de muito lazer e organização. Foi uma ideia 
maravilhosa, passei uma tarde de alegria com minha filha. Tive a oportunidade de
passar o dia das mães ao lado da minha filha, porque trabalho e não tenho tempo 
de participar das festas que, muitas vezes, minha filha participa e não posso 
ir. Enfim, só tenho elogios e gostaria de agradecer por uma tarde tão 
maravilhosa.

Cicera Eliete 
 Mãe da aluna Ana Beatriz da turma 1.502

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

A professora Márcia Bet
nia, Coordenadora Pedagógica da escola, enviou ao portal Rioeduca um relato 
sobre o projeto didático da unidade escolar proposto para o ano de 2013.

A ideia do nosso projeto surgiu da necessidade de formarmos jovens preparados 
para participar ativamente dos eventos que a nossa cidade já sediou, como a Copa
das Confederações e a Jornada Mundial da Juventude, bem como os que ainda estão 
por vir: Copa de Mundo e Olimpíadas. Gostaríamos de proporcionar aos nossos 
alunos um conhecimento maior sobre a cidade em que eles vivem, seus pontos 
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turísticos, sua beleza natural, seus encantos e suas mazelas
.

No primeiro semestre a ênfase foi em torno da história da nossa cidade. A partir
das aulas-passeios realizadas com os educandos, houve uma discussão no ambiente 
escolar sobre como se pode melhorar a nossa cidade, quais as atitudes que podem 
ser tomadas para que a cidade fique melhor para os seus moradores e visitantes.

A professora Márcia Bet
nia nos conta que uma das maiores dificuldades para a realização desse projeto 
foi conseguir transporte gratuito, sendo assim, foi necessário usar transporte p
blico. O que por um lado foi bom, pois houve oportunidade de discutir sobre as 
dificuldades de locomoção.

Sendo assim, o objetivo principal do projeto é tornar o aluno um cidadão carioca
responsável. O projeto também está relacionado à campanha 
Rio Eu Amo, Eu Cuido
, mostrando aos educandos que podemos morar numa cidade melhor tomando atitudes 
importantes como não jogar lixo no chão, não destruir espaços p
blicos, ser mais gentil e educado com as pessoas, cobrar do governo ações mais 
efetivas para a população e outras ações que beneficiem nossa cidade.

No segundo semestre a escola pretende fazer uma culmin
ncia na quadra da escola com os trabalhos desenvolvidos pelos alunos: maquetes, 
pesquisas de opinião e outros.

Todos os professores estão envolvidos no trabalho, na organização das aulas 
externas e na sala de aula.

Parabéns à toda esquipe da E. M.

General Euclydes de Figueiredo,

pela realização de um projeto que envolve o conhecimento e a valorização de 
nossa cidade!

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Renata Carvalho 
 Professora da Rede e representante do Rioeduca, na 2
CRE

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net
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     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet

2ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pelo projeto! É de extrema importância que nossos pequenos conheçam 
nossa cidade como ela é!
Postado por 
Michelle Moreira
 em 13/08/2013 19:50

Parabéns equipe Euclydes Figueiredo! Tenham certeza que essas crianças não 
olharão a cidade da mesma forma.Esses momentos se tornarão inesquecíveis. Um 
grande abraço!

Postado por 
Morgana Rezende
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 em 27/08/2013 01:21
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 26/07/2013
<TÍTULO>
Colônia de Férias - Cidade das Crianças Leonel Brizola - 10ª CRE

<TAGS>
Tags: 
10ªcre.

Crianças fazendo atividades na água

Crianças fazendo atividades na terra

Crianças fazendo atividades no ar

Diante dessa alegria, as crianças do bairro de Santa Cruz encerraram o primeiro 
semestre escolar, comemoração mais do que merecida para que pudessem brindar o 
desenvolvimento alcançado até então e se preparar para começar mais um semestre,
com toda energia e força de vontade, com o objetivo de concluir mais uma etapa 
da vida escolar.

Suelen Corrêa

é professora da rede municipal

e representante do Rioeduca da 10
CRE

suelencorrea@rioeduca.net

twitter: @suelencorrea29

[FOTO]
tweet
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10ªcre
(292)

<COMENTÁRIOS>

Como morador do bairro de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro e 
professor lotado em uma escola municipal da 10ªCRE/SME, fico muito feliz sabendo
da intensa movimentação que vem ocorrendo na CIDADE DAS CRIANÇAS nos últimos 
meses. É preciso reconhecer e louvar iniciativas de tal porte, promovidas pela 
Prefeitura do Rio, em um bairro e região que sempre foram muito carentes por 
espaços e opções de lazer esportivo e cultural. Parabéns professora Suelen 
Corrêa por mais esta bela postagem.
Postado por 
Sinvaldo do Nascimento Souza
 em 29/07/2013 18:09

Sou suspeita, porque amo a 10ª CRE!!! Obrigada pelo carinho, querido amigo 
Sinvaldo! 
Postado por 
Suelen Corrêa
 em 30/07/2013 12:02

Esta foi uma excelente oportunidade de diversão aliada a educação. Todas as 
crianças recebendo atenção especial de pessoas especializadas. Parabéns Suelen 
vc está realmente realizando um belo trabalho.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 05/08/2013 23:08
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Segunda-feira, 29/07/2013
<TÍTULO>
O Segredo do Nosso Sucesso é Você!

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, rioeduca.

O Ciep Glauber Rocha - da 6
 Coordenadoria Regional de Educação - teve sua primeira matéria publicada no 
Portal Rioeduca no dia 25 de outubro de 2010. Veremos a seguir várias 
publicações dessa escola de grande sucesso na educação carioca e conheceremos um
pouco do caminho trilhado por ela.

O sucesso, normalmente, contempla aqueles que estão ocupados para procurar por 
ele
.

Henry David Thoreau

Este é um mês muito especial para o Portal Rioeduca, pois ele comemora três anos
de existência e de muito sucesso. A primeira postagem ocorreu no dia 30 de julho
de 2010. De lá para cá, já são aproximadamente 2.500 matérias publicadas.

A 6
 Coordenadoria Regional de Educação teve a sua primeira reportagem publicada no 
Portal Rioeduca no dia 25 de outubro de 2010. Ela teve como foco o 
Ciep Glauber Rocha

, localizado na Pavuna.

A reportagem publicada pela professora Ana Cláudia Caruso falou sobre a peça 
teatral 
Balada no Céu
, que foi representada pelos alunos da turma 1.301. A Coordenadora Pedagógica 
Márcia adaptou a fábula 
A Festa no Céu
, que também foi trabalhada pela estagiária Elisiane com os alunos. A peça foi 
um sucesso! A plateia se divertiu muito!
[VÍDEO]

Confira na íntegra como foi a primeira matéria da 6
 CRE no Portal Rioeduca clicando 
AQUI
!

Em março de 2011, a professora Imaculada Conceição publicou mais uma matéria 
sobre o Ciep Glauber Rocha. Nela foi mostrado o blog da escola, que é conhecido 
por todos devido a sua relev
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ncia para com seu p
blico.

O blog dessa unidade escolar apresenta características que o tornam um exemplo 
para os demais pois faz algo diferente na comunidade escolar: a escrita das 
postagens é feita com propriedade e domínio da língua; há regularidade e const
ncia na atualização do conte
do; apresenta as informações de maneira variada, expressando toda a sua 
criatividade.

A utilização do blog na escola vem possibilitando o enriquecimento das aulas e 
projetos através da publicação e interação de ideias na Internet. A diretora, 
Iolíris Paes, adequou esse instrumento aos objetivos educacionais para que o 
conhecimento fosse construído através da interação dos recursos tecnológicos e 
das capacidades individuais, criando um ambiente favorável para a aprendizagem.

[FOTO]

[FOTO]

Quer saber mais sobre o Ciep Glauber Rocha? Então, clique 
AQUI
!

O Portal Rioeduca homenageou o Ciep Glauber Rocha em abril de 2011 publicando um
vídeo de comemoração ao aniversário da escola. Ele mostra que a professora 
Iolíris e sua equipe transformaram a realidade encontrada com muito compromisso,
dedicação e respeito. Assista ao vídeo e se emocione com a 
história de sucesso
 dessa equipe

!

A visita do RJTV ao Ciep Glauber Rocha em maio de 2011 deixou toda comunidade 
escolar muito honrada. A equipe de reportagem foi conhecer o trabalho 
desenvolvido no Ciep que conseguiu se tornar uma referência a partir do trabalho
em parceria com os educadores e com as famílias que, diariamente, se envolvem no
processo de aprendizagem das crianças.

Durante a entrevista, a diretora da unidade escolar destacou que o segredo para 
que as crianças tirem notas tão boas e alcancem resultados positivos é, antes de
tudo, trabalhar a autoestima.

Com 28 anos de serviço p
blico e há 16 atuando no Ciep Glauber Rocha, a diretora afirmou que dentro da 
escola o ambiente é de paz e que os alunos contam com aulas de reforço, além de 
atividades de lazer, esporte e cultura.

Ao ver a reportagem na televisão, a comunidade começou a se manifestar, falando 
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de seu tempo de estudo na escola e agradecendo por tudo o que tinham vivido ali.
Foram momenos de muita emoção para todos que trabalham no Ciep Glauber Rocha.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Depoimento.

Depoimento de Denyson Douglas: 

Olá galera do Glauber! Fiquei muito feliz ontem quando vi a reportagem sobre 
essa grande conquista do Glauber. Para mim não é surpresa, pois sei que nessa 
escola há profissionais competentes. Tenho orgulho em dizer que estudei no CIEP 
Glauber Rocha sob direção de uma equipe maravilhosa (Ioliris, Inês e outros) e 
fui aluno da Professora Selma Leite. Nessa escola eu aprendi a base que me 
fortalece até hoje. E confesso que tendo passado por outras instituições de 
ensino, nunca vi uma que pudesse se comparar ao Glauber, a todo seu empenho 
pelos alunos. Sou muito grato a todo o pessoal do Glauber. Eu sou o Denyson, fui
estudante do CIEP Glauber Rocha 98/99. Hoje tenho 23 anos, trabalho e estou na 
faculdade, no 4
 período do curso de Administração. Muito obrigado a vocês que fazem parte da 
minha vida até hoje! Parabéns a toda a equipe pelo maravilhoso trabalho que 
realizam, e saibam que isso é muito importante para nós alunos
.

Em março de 2012, o Ciep Glauber Rocha foi motivo de uma reportagem da TV C
mara, no programa 
Acontece no Rio
, n
mero 43, de 16/03/2012. O programa teve como tema o implantação do turno 
nico em várias escolas da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, 
que estabelece que as crianças da Educação Infantil ao Ensino Fundamental fiquem
sete horas na escola, tendo um atendimento com ampliação da Matriz Curricular.

A TV C
mara mostrou as vantagens do turno 
nico para a aprendizagem dos alunos e o trabalho desenvolvido pelo Ciep que 
conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o primeiro lugar na Prova Rio - 
avaliação municipal que afere o aprendizado em Português e Matemática dos alunos
da rede.

Confira o vídeo do programa 
Acontece no Rio
 e saiba um pouco mais sobre a reportagem feita com os alunos, professores e 
funcionários do Ciep Glauber Rocha.
[VÍDEO]

Na matéria 
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Ciep Glauber Rocha 
 Ideb 2011: 1
 Lugar na Rede e 3
 Lugar no Brasil
, publicada em agosto de 2012 pela professora Patrícia Fernandes (atual 
representante do Rioeduca na 6
 CRE), são apresentadas as características que levaram essa escola ao sucesso. 
Uma delas é a liderança exercida pela diretora Iolíris Paes, conhecida por sua 
competência e empenho.

Nesta reportagem conhecemos um pouco mais do dia a dia do Ciep Glauber Rocha, 
uma das cinco melhores escolas do Brasil, e o seu hino que tem em sua composição
palavras significativas para o sucesso dos alunos: estudar, prazer, cultura, 
esporte, lazer, oportunidade e esperança.

Os professores e funcionários que ajudam a equipe gestora a alcançar resultados 
cada vez melhores foi apresentada ao mundo no Portal Rioeduca através dessa 
matéria.

A diretora da unidade relatou que as dificuldades encontradas no início do 
trabalho e as alternativas para sanar tais problemas: trazer os pais para a 
escola, incentivar a leitura e fazer o reforço escolar.

Para conhecer mais sobre a história dos personagens que fazem parte dessa 
história de sucesso, clique 
AQUI

!

[FOTO]

[FOTO]

Como vimos, transformar essa unidade escolar em um local de sucesso sempre foi 
uma aspiração da diretora Iolíris Paes e sua equipe. Quem já se aventurou por um
caminho assim sabe bem o quão difícil é chegar ao objetivo traçado. Os primeiros
passos dão a sensação de uma missão impossível.

Contudo, pessoas e equipes altamente empreendedoras não se abalam diante das 
dificuldades. Elas correm atrás das oportunidades, são proativas, estão sempre 
preparadas para receber novidades e valorizam o trabalho em conjunto.

Reconhecer que uma pessoa sozinha jamais será responsável pelo êxito de qualquer
empreendimento é ter em mente que formar uma equipe é obter resultados.

Parabéns a toda equipe do Ciep Glauber Rocha pelo excelente trabalho que 
realizam na educação carioca! O sucesso do Portal Rioeduca também depende de 
vocês!
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[FOTO]

O que você achou do trabalho realizado pelo Ciep Glauber Rocha? Que tal deixar 
um comentário? Sua opinião é muito importante para nós! Até a próxima semana!

Professora Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca na 6
 Cre

Facebook: patricia_pff@yahoo.com.br

Twitter: @Paty_PFF

E-mail: pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

6ªcre
(247)

rioeduca
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(69)

<COMENTÁRIOS>

Que bela matéria, parabéns a todos os profissionais envolvidos pelo sucesso no 
portal rioeduca.
Postado por 
Christiane Penha
 em 05/08/2013 13:28
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 30/07/2013
<TÍTULO>
Retrospectiva Rioeduca 3 anos - 11ª CRE

<TAGS>
Tags: 
11ª cre, aniversário rioeduca, 3 anos, retrospectiva.

Em 2013, o Portal Rioeduca completou 3 anos de existência e para comemorar nada 
como uma retrospectiva com reportagens das primeiras escolas a terem publicação 
em todas as CRE
s. Na 11
 CRE a E.M. Padre Anchieta foi a primogênita! Confira!

A primeira postagem exibida da Ilha do Governador foi em 06/06/2011, na antiga 4
 CRE, da E.M. Padre José de Anchieta localizada no Jardim Guanabara, que tratava
sobre os projetos de ciências realizados pelas turmas do 5
 ano com a professora Maria José, acarretando na criação do Blog da Tia Zezé 
meio esse onde os alunos colocavam suas experiências e trabalhos realizados.

Confira:
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?bid=14
id=1013

[FOTO]

E a escola continua de vento em popa! Em Junho os alunos da turma 1.602 tiveram 
uma experiência pra lá de l
dica! Aprenderam de forma deliciosa o tema frações matemáticas, cada aluno 
ganhou 1/8 de pizza, ao todo a turma provou 5 pizzas.

[FOTO]

Alunos do 6
 ano na aula de Frações Matemáticas com Pizza
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Vinícius de Moraes

Em 2013 a escola também tem trabalhado em cima do Centenário de Vinícius de 
Moraes, com exposição dos trabalhos dos alunos e dos professores por toda a 
escola, como pode ver abaixo:

[FOTO]

Trabalhos realizados pelos alunos comemorando o Centenário de Vinícius de Moraes

[FOTO]

Poemas, poesias e trabalhos manuais

Monteiro Lobato

No dia 23 de abril, Dia Internacional do Livro, a escola realizou encontro entre
dois grandes escritores brasileiros:
 Monteiro Lobato
 e 
Vinícius de Moraes
.

[FOTO]

Passar a tarde em Itapuã: Contação de histórias e colchonetes com livros para 
leitura

Com direito a personalização das alunas em Emílias e os alunos em Sabugos de 
Milho, os famosos Viscondes do Sítio do Pica Pau Amarelo.

[FOTO]

Caracterização dos alunos em homenagem a Monteiro Lobato

Ana Maria Machado

[FOTO]

Sala cheia para a Roda de Leitura - Ana Maria Machado

Por toda esta dedicação e brilhantismo alcançado pela equipe em prol da educação
de qualidade, que os alunos têm cada vez mais atingido resultados excelentes.

Veja o resultado da E.M. Padre José de Anchieta no IDEB 2011:

Ranking na Rede Municipal de 1.034 escolas - 28
 lugar

Na Ilha do Governador - 1
 lugar.
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Parabéns à equipe da E.M. Padre José de Anchieta, por propiciar um ensino de 
qualidade para seus alunos!

Laura Fantti Davilla Serpa

     Representante Rioeduca da 11
 CRE

Facebook:
http://www.facebook.com/laura.fanttidavilla

Site:
http://lauradavill1.wix.com/rioeduca11cre

Twitter: 
https://twitter.com/laurafanttini

E-mail: 
lauradavilla@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

11ª cre

Página 5641



RIOEDUCA 2
(25)

retrospectiva
(4)

3 anos
(1)

aniversário rioeduca
(1)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns!!!O trabalho desenvolvido é maravilhoso,todos integrados numa educação 
de qualidade.Parabéns a nossa Coordenadora Tania parte integrante desse 
trabalho.
Postado por 
Regina Helena
 em 30/07/2013 09:50

Ótimo ver nossa CRE nascer e se desenvolver. Mt bom esse trabalho retrospectivo,
enaltecedor eu diria. Parabéns a todxs!
Postado por 
Prof Michel Serpa
 em 30/07/2013 10:08
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 05/08/2013
<TÍTULO>
Ginásio Experimental Olímpico - O Segredo do Sucesso

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

O Ginásio Experimental Olímpico Juan Antonio Samaranch, localizado em Santa 
Teresa, está entre as 10 melhores escolas do Rio de Janeiro no ano de 2012. Para
desvendar o segredo desse sucesso, o Rioeduca pesquisou dados e curiosidades que
contribuem para que o GEO alcance a Educação de Excelência e a posição de 
destaque entre as escolas da cidade.

O GEO é uma escola em tempo integral vocacionada para o esporte. Ela integra 
formação acadêmica e esportiva e visa formar o Aluno-Atleta-Cidadão. Seu ensino 
é orientado por estratégias problematizadoras e por relações dialógicas e 
participativas que potencializam o protagonismo juvenil.
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[FOTO]

Alunos praticam natação no GEO.

Se és capaz de sonhar, és capaz de fazer.

Walter Elias Disney

No GEO, o aluno aprende o que lhe interessa e faz sentido para sua vida. A 
educação está inserida em um processo de 
ensino-aprendizagem
 em que todos aprendem e ensinam ao mesmo tempo. É importante valorizar os conte
dos e conhecimentos que o adolescente já possui.

Um dos motivos do sucesso do GEO são as ações que envolvem toda a comunidade 
pedagógica. Professores, famílias e alunos sabem de sua import
ncia para que a instituição consiga atingir as metas de um aprendizado de 
qualidade.

O Segredo do Sucesso: o Aluno-Atleta-Cidadão

[FOTO]

Alunos realizam atividade. Prazer e aprendizagem caminham juntas.

Aluno-Atleta-Cidação é aquele que adquire 
expertise 
acadêmica, esportiva e social. Ele é capaz de distinguir o que é necessário do 
que é imposto, tem um olhar crítico e busca tornar possíveis os ideais de uma 
sociedade mais justa e solidária. Certamente, esse é um dos segredos do sucesso!

Segredo do Sucesso: o Professor

[FOTO]

Equipe de professores do Ginásio Experimental Olímpico.

No GEO, o professor tem um papel essencial no processo de formação do nosso 
Aluno-Atleta-Cidadão e na efetivação do processo de desenvolvimento humano. Ele 
é o responsável por: 
Estimular a busca dos alunos por resultados no esporte e na vida, garantindo a 
aprendizagem; Atuar como facilitador da aprendizagem; Criar metodologias 
inovadoras de trabalho pedagógico com o esporte; Mediar as turmas, as situações 
e as relações em todos os espaços da escola; Utilizar o diálogo como principal 
forma de resolução de conflitos; Desenvolver os potenciais de seus alunos.

O Segredo do Sucesso na opinião da Professora T
nia Regina

Página 5643



RIOEDUCA 2
Para a Professora T
nia Regina, 
o sucesso está na equipe

constantemente envolvida no processo ensino-aprendizagem, que motiva os alunos à
cidadania, aos esportes, ao respeito a seu próximo e aos estudos.

[FOTO]

Para ela, as redes sociais facilitam ainda mais a comunicação entre escola e 
comunidade. Alunos e professores trocam avisos sobre a escola, competições e 
informações importantes.

T
nia conta que o gestor Edmilson participa de todos os momentos do GEO. Sua 
gestão é democrática e ele compartilha seu trabalho com os demais diretores e 
coordenadores do Ginásio.

[FOTO]

Diretor Edmilson em reunião com famílias do GEO.

A professora afirma que o grande diferencial do GEO é o compromisso e o amor que
a equipe tem pelo trabalho. Gestores e professores transformam atitudes em ações
que são os pilares para o sucesso do GEO de Santa Teresa!

Professora T
nia

Conheça os endereços virtuais do GEO, clicando nos links abaixo:

http://geojuanantoniosamaranch.blogspot.com.br/

 http://ginasioexperimentalolimpico.net/

 http://www.i9suasaladeaula.blogspot.com.br/

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o
 representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe
. *

Professora Rute Albanita

Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

ruteferreira@rioeduca.net
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     Twitter: 
@Rute_Albanita

COMPARTILHE E COMENTE!

[FOTO]

projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

O Ginásio Experimental Olímpico Juan Antonio Samaranch está de parabéns pelos 
projetos realizados na sua escola.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 05/08/2013 23:15
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

Página 5645



RIOEDUCA 2

<DATA>
Quarta-feira, 31/07/2013
<TÍTULO>
Energias Recarregadas para o Próximo Semestre

<TAGS>
Tags: 
professor.

Mês de julho, inverno, frio, e nada melhor do que uma pausa, mesmo que pequena, 
nas atividades para recarregar as energias.

De uns tempos para cá, temos a sensação de que o tempo corre cada vez mais 
rápido. E em relação ao primeiro semestre letivo não foi diferente.

Planejamentos, reuniões, relatórios, confecção e correção de provas, muitas são 
as atividades que envolvem o dia a dia dos profissionais da educação.

[FOTO]

Aquele que era muito esperado finalmente chegou: o 
recesso escolar
, mas num piscar de olhos chegará ao fim...

Independentemente de como foi planejado e se os planos correram da maneira como 
idealizado, uma coisa é certa: nada como uma pausa nas atividades escolares. 
Seja viajando ou descansando, assistindo a um filme ou lendo um livro, ou até 
mesmo aproveitando para colocar a casa em ordem para recarregar as energias.

[FOTO]

Os alunos nos surpreendem a cada dia!

Está chegando a hora de retornar à escola, rever os colegas de profissão, 
aqueles que com o tempo e certa afinidade tornaram-se amigos mais 
chegados
, arrumar o mural, planejar e finalmente reencontrar o motivo pelo qual 
escolhemos nossa profissão:
os alunos
!

Sejam bem-vindos, professores, ao segundo semestre letivo!

A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo
.

     Nelson Mandela

Página 5646



RIOEDUCA 2
Taís Ferraz Duarte é Professora da Rede Municipal

     e colaboradora do Portal Rioeduca

     E-mail: 
taisduarte@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

professor
(1)

<COMENTÁRIOS>

Vamos com muita energia e força para receber  os novos conhecimentos! Bom 
retorno a todos!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 03/08/2013 15:48
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 02/08/2013
<TÍTULO>
Escola Luis Carlos da Fonseca nos Três Anos do Portal Rioeduca

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, rioeduca.

Três anos se passaram desde que a professora Ana Claudia Caruso, representante 
do Rioeduca naquela época, apresentou a Escola Municipal 05.15.056 Luis Carlos 
da Fonseca, seus objetivos e projetos.

Este ano, o Portal Rioeduca comemora três anos de nascimento e a 5
 Coordenadoria Regional de Educação, através da sua representante, professora 
Regina Bizarro, parabeniza essa grande equipe na pessoa da professora Lilian 
Ferreira. 

Desde a criação do Portal, a equipe vem sendo coordenada com dinanismo, levando 
um entrosamento de espaços virtuais, como os blogs, a receberem um Troféu, 
justificando o sucesso de cada projeto pedagógico, cada atividade, cada trabalho
do professor da rede municipal publicado nesse portal. 

Três Anos do Portal Rioeduca na 5
 Coordenadoria Regional de Educação

Para comemorarmos os três anos do Portal Rioeduca, apresentamos a primeira 
publicação da 5
 CRE, datada de 30 de outubro de 2010 e criada pela professora Ana Claudia 
Caruso, representante do Portal naquele período, sobre a Escola Municipal 
05.15.056 Luis Carlos da Fonseca, dirigida, na época, pelas professoras Zilda M.
de Almeida e Adriane Dias.

Hoje, o professor Eduardo Pires Rodrigues é o diretor geral e Adriane Dias, 
diretora adjunta, função que oocupa desde a gestão anterior. Os dois 
professores,

com muita garra e disposição, tendo sua equipe como parceira, mantêm uma escola 
din
mica e compromissada com a ética, disciplina e cultura, práticas remanescentes 
de anos anteriores.

Rioeduca - Três Anos e a E. M. Luis Carlos da Fonseca

Nesses três anos de vida do Portal Rioeduca a escola divulgou alguns projetos 
interessantes que impactaram a vida escolar de seus alunos.
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Sob o titulo 
Uma Escola Vencedora!
 a E. M. Luis Carlos da Fonseca abriu o rol de publicações da 5
 CRE em outubro de 2010. 

Falando sobre o PPP 
EU + VOCÊ = NÓS, Preservando a Vida
, 

a equipe relatou que a escola mantinha parceria com o Instituto de Educação 
Carmela Dutra e com a Faculdade de Medicina Souza Marques, além de incentivar a 
atividade física e de recreação. Relataram também a participação da escola nos 
vários projetos e programas, como: Olimpíadas da Língua Portuguesa, Ciências 
Hoje, Mais Educação, Nenhuma Criança a Menos, PDE - Escola e PROINAPE. 

Os problemas enfrentados eram muitos, mas não perdiam o foco de sempre buscar a 
melhoria do ensino para a Unidade Escolar.

[FOTO]

Em 2011, criava-se o blog da E. M. Luis Carlos da Fonseca, apresentado ao mundo 
através do Portal Rioeduca, onde investir na transformação do coletivo, através 
do Projeto Político Pedagógico 
Seja um instrumento de transformação
, que foi o tema central dessa postagem.

[FOTO]

Em janeiro de 2012, a escola nos mostrou o 
Projeto África em Arte
, divulgando a história e a cultura afro-brasileira, despertando em seus alunos 
a curiosidade de participar de todos os momentos desse evento, além de obter a 
parceria do artista plástico Oton Teixeira.

[FOTO]

Mais uma vez, em agosto de 2012, a escola apresentou o 
Projeto Guerreiros da Paz
, em que buscou num grupo de alunos desenvolver artes marciais, sagrando-se 
campeã no 19
 Campeonato Estadual de Kung Fu em diversas categorias.

[FOTO]

Durantes esses três anos, a escola investiu mais na valorização do aluno, 
educando cada um em sua individualidade, sem perder o refencial de grupo.
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Parabéns à E. M. Luis Carlos da Fonseca, pelos projetos apresentados à Rede e ao
Mundo através do nosso Portal, além de tê-los como parceiros nas várias ações 
promovidas pelo Rioeduca, pois este é feito para aqueles que sonham e batalham 
por uma educação p
blica de excelência. Aqueles 
idealistas realistas
, que compreendem o verdadeiro valor de uma escola p
blica de qualidade, mas mantêm os pés no chão, com muita criatividade.

Visitem o blog da E. M. Luis Carlos da Fonseca 
http://emfonseca2011.blogspot.com.br/

Regina Bizarro_ Representante do Rioeduca/5
 CRE

     E-mail: reginabizarro@rioeduca.net

     Twitter: @rebiza

     Facebook: Regina Biza

Rioeduca/5
CRE no Facebook:

https://www.facebook.com/groups/rioeduca5cre/

[FOTO]
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5ªcre
(268)

rioeduca
(69)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 01/08/2013
<TÍTULO>
Doutel Coopera pela Água

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, .

Este ano foi declarado como o Ano Internacional de Cooperação pela Água pela 
UNESCO e o CIEP Armindo Marcílio Doutel de Andrade, da 9
 CRE, participou do Projeto desenvolvido pela E/SUBE/Coordenadoria de 
Educação/Extensividade - Projeto Ambienta Rio - A Escola Faz a Diferença.

O Projeto Doutel Coopera pela Água iniciou-se com as 
professoras Alessandra Lopes Loiola Yusa
 (Sala de Leitura) e 
Carla Elaine Ferreira
 (Educação Física), inscritas no 
Projeto Ambienta Rio - A Escola Faz a Diferença
, e teve a adesão de todos os professores da escola. Um belo trabalho de equipe!

[FOTO]

Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer a Estação de Tratamento de Água 
Guandu - CEDAE, fizeram pesquisas, murais, assistiram ao vídeo 
Caminho das Águas
 no CINECLUBE, conheceram livros que abordavam o tema na Sala de Leitura, 
assistiram à peça 
Água para que te quero?
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, apresentada pelas Classes Especiais e pelo 2
 ano, participaram da palestra feita pelo técnico da CEDAE que visitou a escola,
fizeram a cobertura jornalística das atividades desenvolvidas com fotos, vídeos 
e entrevistas para o jornal escolar e CINECLUBE e realizaram atividades do 
cotidiano escolar relacionadas à cooperação pela água.

As imagens das etapas desse trabalho podem ser vistas nas apresentações a 
seguir:

O projeto atingiu seus objetivos, pois houve uma mudança de comportamento 
percebida na própria escola, sendo estes alunos multiplicadores em sua 
comunidade também. Todos participaram: Direção, Coordenação, Sala de Leitura, 
Educação Física, Artes, Ensino Religioso, Inglês, Classe Especial, Educação 
Infantil, PEJA e Ensino Fundamental (1
 ao 6
 ano). Foi um grande aprendizado!

Conheça o Relatório acessando: 
Projeto Doutel Coopera Pela Água
.

Gostaríamos de compartilhar essa feliz experiência também através do vídeo que 
foi feito sobre o desenvolvimento do projeto e apresentado através do 
CINECLUBE/Sala de Leitura para todos da comunidade escolar.

Doutel Coopera pela Água - Filme
[VÍDEO]

As fotos do Projeto e da Culmin
ncia podem ser vistas na página do Facebook:

Projeto Cooperação pela Água

https://www.facebook.com/alessandra.lloiolayusa/media_set?set=a.436051706509338.
1073741851.100003135380903
type=3

Cooperação pela Água 
 Culmin
ncia

https://www.facebook.com/alessandra.lloiolayusa/media_set?set=a.413402935440882.
1073741840.100003135380903
type=1

Prof
 Márcia Cristina Alves, Representante da 9
 CRE
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     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet

9ªcre
(227)

(11)

<COMENTÁRIOS>

Fiquei muito feliz com a divulgação deste belo e bem-sucedido projeto do CIEP 
Armindo Marcílio Doutel de Andrade. A escola, realmente, faz a diferença! 
Parabéns aos profissionais e alunos!

Postado por 
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Alessandra Lopes Loiola Yusa
 em 01/08/2013 23:19
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 31/07/2013
<TÍTULO>
A Hora e a Vez do Esporte Escolar!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.

A escola pode ser um espaço para revelar diferentes habilidades, s
eja no 
mbito das artes ou dos esportes. In
meros talentos que se destacaram no mundo tiveram suas primeiras atuações em 
oportunidades promovidas pela escola.

Hoje o Rioeduca apresenta o time de futsal feminino que conquistou a medalha de 
ouro no 31
 Intercolegial do Rio de Janeiro: O time da E. M. José Maria Bello.

[FOTO]

O 31
 Intercolegial, uma promoção do Globo com patrocínio master de McDonald
s e apoio da Sportv, ocupou mais uma vez a agenda dos colégios do Estado do Rio 
de Janeiro.

O evento tem o objetivo de atrair jovens para a prática esportiva, o que acaba 
contribuindo para uma vida mais saudável, além de

revelar talentos para o esporte brasileiro!

Considerado hoje o maior evento estudantil do Brasil,

o Intercolegial tem orgulho de registrar que surgiram em suas quadras, piscinas 
e pistas de atletismo nomes internacionais como Ana Richa, Luiz Lima, Virna, 
Bruno Laport Brandão e a eterna musa Patrícia Amorim, que ocupou até o ano 
passado a presidência do Clube de Regatas Flamengo.

[FOTO]

Professor Egnaldo Guedes e o time de futsal feminino da E. M. José Maria Bello.

O desfile de abertura do Intercolegial aconteceu pela terceira vez no HSBC 
Arena, na Barra da Tijuca.
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O tema desse ano foi 
O Rio continua lindo?
. O objetivo foi proporcionar um questionamento para movimentar os estudantes a 
respeito do cuidado com nossa cidade.

Os participantes puderam refletir sobre ações possíveis para cada cidadão 
carioca contribuir com a conservação da beleza de nossa cidade.

No calendário de competições desse ano, o futsal abriu os jogos e, ainda no 
primeiro semestre, aconteceram partidas de basquete, caratê, xadrez e tênis de 
mesa.

Para o segundo semestre, o Intercolegial continua com o basquete de rua, 
handebol, vôlei, vôlei de praia, futebol society, natação, polo aquático, hóquei
na grama, judô e atletismo.

[FOTO]

O orgulho das alunas e dos professores Egnaldo Guedes e Rafaela Barreto na 
entrega das medalhas e do troféu.
<TÍTULO>

Uma conquista que representa toda a Rede

Partidas de alto nível técnico marcaram as decisões do Futsal 2013 do 
Intercolegial.

Oito confrontos foram disputados no ginásio do Colégio Odete São Paio em São 
Gonçalo.

A escola José Maria Bello, que pertence à 8
 CRE, está localizada no bairro de Padre Miguel. Ela foi a 
nica escola da Rede P
blica a conquistar o troféu de primeiro lugar!

O time feminino da E. M. José Maria Bello venceu por 2 a 1 as meninas sub-13 não
federadas do Colégio Percepção.

A equipe da escola venceu o campeonato e trouxe muito mais que um troféu, pois 
essa vitória representa a import
ncia do trabalho coletivo, em que todos são responsáveis pelo sucesso!

[FOTO]

A

Agente Educadora Maria de Fátima e, à esquerda, a professora Rafaela Barreto 
abraçam as meninas de ouro da E.M. José Maria Bello.

É o primeiro resultado de um trabalho de resgate do esporte na escola!

 Professora Rafaela Barreto - 

Página 5655



RIOEDUCA 2
E. M. José Maria Bello.

A escola José Maria Bello está de parabéns pela conquista do troféu!

Essa vitória representa toda a SME e incentiva outras escolas a investirem na 
busca de talentos entre seus alunos.

Se você gostou da matéria, faça um comentário!

* 
 * 
 *

Compartilhe conosco o que vem acontecendo na sua escola!

Participe!

Professora Neilda Silva - Rioeduca 8
 CRE

neildasilva@rioeduca.net

Twitter: 
@Prof_Neilda

Fontes: 
http://www.intercolegial.com.br e
https://www.facebook.com/intercolegial.rj

[FOTO]
tweet
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8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

A JOSÉ MARIA BELLO sempre foi referência em nossas competições... Quando íamos 
enfrentá-los nos jogos estudantis( E.M. Getúlio Vargas) ...era osso! Há uma 
equipe de Professores de E. Física nota Dez !   Parabéns a toda equipe , a 
direção pelo investimento que sei muito bem que ultrapassa nossa carga horária 
de trabalho, que causa muita preocupação e nenhuma remuneração.... Mas não tem 
preço chegar com um troféu na mão , com a galera gritando.... É 
CAMPEÃO!!!!!!!!!!!!
há 37 minutos · Curtir · 1

Postado por 
Bete Ribas
 em 31/07/2013 10:08

Fiquei muito feliz com a notícia! As meninas precisam ser incentivadas ao 
respeito e conquista do seu espaço nos esportes! Vi a matéria no facebook e 
adorei! Parabéns a todas!!
Postado por 
Bárbara
 em 31/07/2013 23:07

A escola é um espaço que privilegia o aprendizado e a conquista de espaços na 
sociedade e no mundo! Meninas do futsal, parabéns pela conquista!
Postado por 
Edna Ferreira
 em 02/08/2013 09:56

Parabéns ao time da E. M. José Maria Bello, aos  professores Egnaldo Guedes e 
Rafaela Barreto e toda equipe pedagógica!!!!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 04/08/2013 21:29
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 01/08/2013
<TÍTULO>
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Formação do Leitor

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, projetos.

Uma das principais missões atribuídas à escola é exatamente a de formar 
leitores, comprovando a relev
ncia do aprendizado da leitura. Porém um dos aspectos mais relevantes nessa 
formação é exatamente o de promover uma atitude
afetiva favorável no ato de ler, garantindo o prazer e o gosto por essa
atividade. 

Uma prática intensa de leitura na
escola é, sobretudo, necessária, porque ler ensina a ler e a escrever
 (BRASIL,1997, p.65).

O Portal Rioeduca tem o prazer de apresentar, em comemoração aos três anos de 
sua existência, o Projeto 
Formação de leitores
 da Escola Municipal David Pérez, pois essa foi a primeira Unidade Escolar da 4
 CRE a aparecer na página dessa Coordenadoria.

O trabalho com a leitura tem a finalidade não só de formar leitores
competentes, mas também formar escritores, sendo estes capazes de produzir 
textos com eficácia. Desse modo, a
prática pedagógica deve ser planejada a partir do conhecimento prévio que o 
aluno traz de sua convivência em todos os aspectos, ou seja, da vivência 
familiar e da sua cultura e em meio à sociedade.

Projeto 
Minha escola lê e escreve
.

[FOTO]

O nosso Projeto Pedagógico de 2013 tem como tema a formação do cidadão leitor e 
escritor.

Para ratificar este tema, a Sala de Leitura desenvolverá o projeto 
Minha escola lê e escreve
 que acontecerá durante todo o ano letivo de 2013.

[FOTO]

Exposição de produções escritas dos anos iniciais.

O objetivo principal desse projeto é desenvolver a habilidade de leitura por 
meio do prazer, levando o leitor a observar e analisar criticamente o texto 
lido, realizando registros significativos que poderão ser utilizados pelo 
professor de forma sistematizada.
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Os alunos levarão livros de sua escolha acompanhados de uma ficha; nessa ficha, 
cada aluno poderá, junto com a família, escrever sua opinião sobre o livro lido.

[FOTO]

Ano inicial em aula-passeio inerente ao projeto.

O projeto promoverá, assim, o amor pela leitura, além de desenvolver o 
vocabulário e a fixação ortográfica, exercitar a imaginação e as emoções entre 
outros.

Texto retirado do blog
http://davidperez002.blogspot.com.br/

A construção do saber ler/escrever faz parte de um processo através do quais 
alunos e professores mantêm-se em intensa atividade, como sujeitos 
questionadores, ativos e investigadores.
Assim, a leitura precisa ser encarada como uma oportunidade de tornar o aluno 
crítico para conquistar a sua chance de ser cidadão comprometido com a realidade
social. Ler é tão necessário quanto o ar que se respira, uma vez que é uma 
atividade presente no dia a dia.

Reveja a primeira postagem dessa Unidade em nosso Portal, com o título:

A CIÊNCIA NA COLABORAÇÃO ENTRE MUSEU E ESCOLA
.

Rioeduca, há três anos, revelando e construindo a cara da Educação Carioca!

Parabéns à toda equipe da E. M. David Pérez por
mostrar aos alunos que a
leitura é algo interessante e desafiador, algo que se conquistado plenamente 
trará autonomia e independência.

Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por 
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! 

Entre em contato com o
 representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe
.

Ana Accioly é Professora da Rede Municipal e

Representante Rioeduca da 4
 Coordenadoria Regional de Educação

E-mail: anaaccioly@rioeduca.net

Página 5659



RIOEDUCA 2
Twitter: @Ana_Accioly

COMPARTILHE E COMENTE!

[FOTO]

projetos
(334)

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 08/08/2013
<TÍTULO>
PAI
 pra toda obra!
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<TAGS>
Tags: 
família.

Ainda hoje se espera que o pai seja ao mesmo tempo para o filho: Amigo, 
Referência e Conselheiro.

Para a criança, é necessário se ter uma mãe e um pai a fim de garantir seu bom 
desenvolvimento. As duas funções são imprescindíveis e insubstituíveis, mesmo 
que muitos não pensem assim.

[FOTO]

A emancipação da mulher determinou alterações profundas na estrutura familiar. A
clareza que cada uma tinha dentro do casamento 
 aos homens cabia prover o sustento do lar e às mulheres, os cuidados com os 
filhos 
 foi modificada. Hoje não fica claro 
quem faz o quê?
.

Na era da modernidade, a mãe e o pais trabalham fora de casa. A situação 
financeira da família não depende mais somente do homem; as mulheres também 
contribuem para manter o lar. Por isso, hoje, os homens já não podem se recusar 
a encarar os afazeres domésticos. Também se tornaram responsáveis pela educação 
dos filhos, compartilhando uma função que antes era exclusivamente materna.

[FOTO]

Durante seu crescimento, a criança necessita fisicamente do pai como alguém que 
cuida dele e com quem brinca. Uma figura forte e segura com que ela possa 
contar. Ou seja, quando o filho o procura, o pai deve estar disponível, pronto 
para responder e agir junto à criança. 

É essencial aquela conversa apenas de pai e filho, aquele momento para passear, 
para assistir a um jogo de futebol, ir às compras juntos, para lanchar na rua. O
pai precisa acompanhar de perto o filho, ajudar no dever de casa, ir à escola, 
saber quando ele está bem e quando está mal.

Os passatempos vão permitir que ele se aproxime e se torne mais íntimo do filho,
estabelecendo uma relação de cumplicidade que se estenderá pela vida afora. Por 
meio de brincadeiras, transmitir conceitos importantes para a formação da 
criança, como companheirismo, além de ensinar o que é certo e errado. 

Passear com os filhos também é uma atividade importante para a consolidação de 
vínculos com o pai, que deve aceitar as iniciativas da criança, procurando 
respostas às suas necessidades e curiosidades. 
[VÍDEO]
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Nas famílias com muitos filhos, torna-se importante e necessário que existam 
momentos individuais do pai com cada criança. Nesses momentos, o pai deve 
respeitar os gostos de cada um. Isso facilita o contato individual entre eles e 
reforça a relação.

É importante arrumar um tempo para ser 
PAI
. Na sociedade moderna, o homem pode ser visto apenas como uma máquina de 
trabalhar, mas essa é uma visão fria, que não se adequa ao real papel de ser pai
e de participar do desenvolvimento dos filhos. 

Seja um pai atuante: converse, brinque, invente, eduque e viaje junto.

Simplesmente seja 
PAI
 e aproveite toda e cada oportunidade de interagir com seu filho, pois esses 
momentos são 
nicos.

E, se tratando de 
PAI pra Toda Obra
, não poderíamos esquecer os nossos pais professores, pais funcionários, pais 
pra toda obra, nossos amigos. Professores da Rede Municipal de Ensino do Rio de 
Janeiro, representando a excelência da paternidade, sua referência e 
insubstituível presença junto aos seus filhos, os quais são extensão do seu amor
e dedicação.

[FOTO]

Feliz Dia dos Pais!

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal

e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
tweet
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família
(2)

<COMENTÁRIOS>

Lindo o texto amiga, parabéns, gostei muito!!!
Postado por 
Marinalda
 em 08/08/2013 20:03

Muitos pais são os únicos responsáveis pela educação do seu filho(a) eles são a 
base de muito conhecimento.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 16/08/2013 15:18
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 15/08/2013
<TÍTULO>
A Criança e a Música

<TAGS>
Tags: 
familia, protagonismoinfantil.

A iniciação musical da criança se dá nas diversas situações do dia a dia, 
conforme ela entra em contato com diferentes gêneros de canções e melodias.

A m
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sica é, sem sombra de d
vidas, uma das formas de comunicação mais prazerosas que o homem pode realizar. 
O seu poder libertador e toda a atividade criadora em torno da elaboração de uma
m
sica, ou mesmo de sua interpretação, devem ser estimulados nas crianças o mais 
cedo possível.

[FOTO]

A criança cresce ouvindo m
sicas. Ouve cantigas de ninar, o cantarolar da mãe enquanto prepara o almoço, o 
som do rádio, a apresentação de um artista na TV, o 
jingle 
(m
sica) de uma propaganda.

A voz de quem canta e o som da bateria, violões, guitarras, pianos e outros 
instrumentos agradam a criança e, às vezes, parecem hipnotizá-la.

Toda criança sabe cantar e gosta de ouvir m
sica. Quando canta o que gosta, tende a fazê-lo com maior motivação. Do mesmo 
modo, quanto mais oportunidades ela tiver de escutar gêneros musicais variados, 
mais irá desenvolver sua capacidade rítmica e musical.

[FOTO]

Os pais devem oferecer às crianças não apenas m
sicas infantis. É importante que elas possam entrar em contato com outros tipos 
de m
sicas, como Folclóricas, Clássicas, Popular Brasileira, Instrumental, etc.

É aconselhável que os pais cantem para as crianças aquelas canções que elas 
memorizam e cantam com maior facilidade e conforto. Isso também ajudará a 
criança a memorizá-las e cantá-las melhor.

Podem também, enquanto ouvem m
sica juntos, chamar atenção para as características das canções como:

Os instrumentos utilizados;

Se a m
sica é triste, alegre, rápida ou lenta;

Se quem canta é homem, mulher ou criança;

Se apresenta sons da natureza;
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Além disso, podem marcar o ritmo da m
sica, dançando com ela, ou contando a história da letra.

Todas essas vivências, além de prazerosas na relação entre pais e filhos, ajudam
a criança a aprender a ouvir, apreciar, distinguir diferentes sons avançando sua
aprendizagem musical.

O lindo vídeo a seguir demonstra o quanto a m
sica interfere no desempenho da criança com estímulo ao prazer e à felicidade, 
sendo um instrumento imensurável ao seu desenvolvimento e sensibilidade.
[VÍDEO]

Vídeo :Coral Infantil da Rocinha, composto por crianças da comunidade
atendidas pelo projeto 
Pra Fazer Uma Criança Feliz.

Não precisa ser virtuoso, basta ser criança...

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal

e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
tweet
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familia
(4)

protagonismoinfantil
(1)

<COMENTÁRIOS>

A Música é uma grande auxiliadora no processo de aprendizagem...Crianças guardam
músicas na alma. 
Postado por 
Helena(by troia)
 em 16/08/2013 15:15

Adorei o texto! Acho que música é essencial na vida de qualquer pessoa. Devemos 
ensinar nossas crianças a apreciar a boa música. Parabéns!
Postado por 
Sueli Rego
 em 16/08/2013 16:39

Bom dia amiga Maria e demais leitores!!!
Música uma forma de educar que encanta...
Assisti ao vídeo e me emocionei...lindo por demais...
Aproveito para lhe desejar uma semana repleta de bençãos e alegrias...
Bjokas...da Bia!!!
Postado por 
Beatriz Paulistana
 em 04/09/2013 12:14
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 22/08/2013
<TÍTULO>
Tradição é Agora!

<TAGS>
Tags: 
família, protagonismoinfantil.
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A proximidade com a Semana do Folclore pode ser uma excelente e estimulante 
opção para que se desperte o potencial criativo e a sensibilidade dos seus 
filhos. Em alusão a essa comemoração, aproveite para transmitir valores 
culturais e dar asas à imaginação.

O Folclore está presente em nosso dia-a-dia nos costumes, hábitos, danças, m
sicas, comidas e até na maneira como festejamos a vida e exercitamos a nossa 
imaginação.

[FOTO]

O nosso país é rico em tradições que passam de pai para filho. Existem muitas 
brincadeiras, lendas, histórias, comidas típicas, danças, poesias, trava-línguas
que estão hoje em nosso meio. Vieram de nossos avós, bisavós...

Que tal convidar as crianças a saírem um pouco da frente da TV ou do computador 
e buscar um novo contato com seus filhos, apostando em elementos do folclore 
brasileiro? Não sabe como? Lembre-se como você se divertia quando era criança: 
pulava corda, amarelinha, os jogos de tabuleiro, brinquedos e bonecos que faziam
você passar horas criando historinhas divertidas e, muitas vezes, totalmente 
fora da realidade. Que tal incentivar seu pequeno a também encontrar diversão 
nestas pequenas coisas?

Aproveite que hoje comemoramos o Dia do Folclore Brasileiro e vá atrás destas 
diversões:

Na hora de dormir, recordar as lendas e mitos da sua inf
ncia e usá-los para ensinar algo a seu filho ao mesmo tempo em que o entretém;

Brinque com atividades como trava-línguas, parlendas ou adivinhações para 
resgatar as tradições populares. Seguem algumas sugestões:

[FOTO]

Vá para cozinha com as crianças e elabore algumas receitas típicas: Bolo de 
milho, Cocada, Bolo de Batata-doce, Bolo de Fubá, Quindim, Pamonha, Canjica.

 Eles irão adorar a participação;

Monte livrinhos de histórias da sua inf
ncia com eles
;

Aproveite e crie com sucatas alguns personagens do nosso folclore, como Saci, 
Cuca e outros.

[FOTO]

Pensar, falar, escrever e pesquisar sobre o Folclore é sempre muito prazeroso 
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para a criança, porque trata de vivências, antigas ou atuais, compartilhadas ao 
longo de gerações. 

O folclore traduz o pensar, sentir e agir de um povo. Ajuda a promover a 
conscientização das diferenças culturais e levar a criança a ter respeito por 
outros costumes, organizar ideias, pensamentos e a oralidade.

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal

e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
tweet

família
(2)

protagonismoinfantil
(1)
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<COMENTÁRIOS>

Estimular a criatividade, a imaginação e a capacidade de sonhar é algo que se 
deve fazer em qualquer idade! Parabéns pelo lindo trabalho! 
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 22/08/2013 20:52
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 29/08/2013
<TÍTULO>
... Ler é Viajar. Pegue Carona com a Fantasia!

<TAGS>
Tags: 
família, protagonismoinfantil.

Ao ouvir histórias a criança libera a imaginação e melhora a compreensão do 
mundo real. É uma oportunidade para conhecer um universo diferente do seu, 
ampliar a linguagem e reforçar a intimidade com os pais, seus narradores 
prediletos.

Desde pequena a criança gosta de ouvir histórias, encantando-se com as aventuras
de princesas, fadas, bruxas, animais e outros personagens do mundo de faz de 
conta.

[FOTO]

Alunos da Escola
 Municipal Laís Netto dos Reis.

O contato com histórias desenvolve a capacidade de imaginação e de representação
da criança e desperta sua curiosidade pela leitura.

Além de proporcionar uma experiência prazerosa, ouvir histórias vai ajudá-la 
mais tarde na construção de narrativas, ampliando seu repertório e tornando sua 
forma de se comunicar com o mundo mais efetiva.

As histórias podem ser lidas nos livros ou interpretadas pelo pai ou pela mãe. 
Para a criança, serão sempre bem-vindas, pois representam um momento l
dico, que reforça sua intimidade com os pais. Dão possibilidade à criança de 
fazer suas próprias representações e de libertar suas fantasias. Ela viaja em um
mundo cheio de aventuras fascinantes, criando e recriando os personagens, 
torcendo pelos heróis e heroínas e emocionando-se com o desfecho.

[FOTO]
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Além dos livros de histórias, os pais podem ler para os filhos poesias, gibis, 
notícias curtas de jornais e revistas. 
 medida que entra em contato com diferentes tipos de texto, a criança vai aos 
poucos descobrindo que cada um deles tem uma estrutura própria.

Os contos de fadas, por exemplo, começam com 
Era uma vez....
 e vão se desenvolvendo com suspense até terminar com um final feliz. Basta 
lembrar da Branca de Neve (dos Irmãos Grimm), que acaba envenenada pela maçã e é
salva no final pelo príncipe encantado.

Nos gibis, as histórias da turma da Mônica (Maurício de Sousa) começam com um 
plano mirabolante para derrotar a baixinha mais forte do mundo e se desenrolam 
até que o plano infalível dá sempre errado. Além disso, nos gibis, a história é 
escrita em quadrinhos, diferente dos contos de fadas.

[FOTO]

Alunos da Escola Municipal Laís Netto dos Reis.

Ao perceber a diferença dos diferentes gêneros, sua estrutura, a criança vai se 
capacitando para, no futuro, elaborar diversos tipos de texto com mais 
facilidade e qualidade.

E é importante ressaltar ainda que quando a criança é acostumada a ouvir 
histórias e estimulada a ter sempre contato com as mesmas, a leitura faz parte 
essencial na vida dela.

[FOTO]

Conte histórias para seu filho! Aproveite e viaje com ele no mundo da 
imaginação. 

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal

e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail:
 mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
tweet
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família
(2)

protagonismoinfantil
(1)

<COMENTÁRIOS>

Incentivar a leitura desde cedo é uma das formas de se contribuir para uma 
aprendizagem mais eficaz. Parabéns pelo trabalho!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 29/08/2013 08:57

Incentivar a leitura de bons livros faz parte do nosso trabalho.
Parabéns pelo seu trabalho.
             Sueli
Prof. Regente da Sala de Leitura da E.M. Lais Netto dos Reis
Postado por 
Sueli Rego
 em 30/08/2013 12:49
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 05/08/2013
<TÍTULO>
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Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, aulapasseio.

Os alunos do 9
 ano da E. M. Comandante Arnaldo Varella visitaram o Parque Arqueológico e 
Ambiental de São João Marcos em junho. Alunos e professores tiveram a 
oportunidade de sair da sala de aula e conhecer novos lugares e diferentes 
situações de aprendizado relacionados aos conte
dos curriculares. 

Localizada na região do Vale do Paraíba, a cidade de 
São João Marcos 
surgiu graças aos processos de expansão territorial durante o ciclo do café, 
tornando-a um dos municípios mais prósperos do Brasil a partir do século XIX.

Com o declínio da economia cafeeira, São João Marcos começou a sofrer um 
processo de decadência. Mesmo tombada em 1939 pelo Serviço de Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), uma ação inédita de 
destombamento
 foi ordenada.

A cidade foi demolida em 1940, a mando do presidente Get
lio Vargas, para dar lugar à expansão de uma represa, a fim de suprir a 
crescente demanda por água e energia da então capital federal, a cidade do Rio 
de Janeiro.

A destruição da cidade nunca foi completamente esclarecida e mostrou-se 
desnecessária ao longo do tempo. Esquecida por mais de 70 anos, São João Marcos 
ressurge atualmente como 
Parque Arqueológico e Ambiental

.

[VÍDEO]

Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos, um Presente para o P
blico!

A 
LIGTH S/A

 coordenou uma equipe com o objetivo de apresentar ao p
blico um modelo de Museu/Parque dotado de conforto e segurança para os 
visitantes. O projeto resultou num espaço onde, de forma l
dica e didática, as pessoas podem associar as evidências arqueológicas com a 
história do lugar. Tudo isso em meio a uma área preservada da Mata Atl
ntica.
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O 
Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos 

abriga um museu de território que pretende oferecer aos visitantes a 
oportunidade de trazer para o presente as memórias impregnadas nos fragmentos e 
ruínas encontradas nas escavações arqueológicas, nos documentos, fotografias, 
objetos e depoimentos.

Os trabalhos arqueológicos desenvolvidos em São João Marcos têm como objetivo 
tornar visível a estrutura básica da cidade 
 vias de circulação e edificações 
 assim como as estruturas da antiga Estrada Imperial nos trechos mais próximos à
cidade.

[FOTO]

[FOTO]

Um longo trabalho, muitas pessoas e muito carinho. Essa foi a receita usada 
nesse projeto pioneiro de resgate da história de uma importante cidade que 
desapareceu para dar lugar ao progresso.

Programa Educativo do Parque São João Marcos

O 
Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos

 prevê em seu calendário de 2013 diversas ações voltadas para a cultura, a 
educação e a memória. Todas elas estão em sintonia com as tradições e saberes da
região, tais como m
sica, culinária, artesanato, mostras de cinema, etc.

O programa educativo do parque tem por objetivo oferecer aos estudantes e 
professores uma verdadeira imersão histórica, que é feita a partir de visitações
e documentários.

Diante da oportunidade de enriquecer e ampliar o aprendizado dos alunos, sua 
visão de mundo e bagagem cultural, a equipe de professores do 9
 ano da 
Escola Municipal Comandante Arnaldo Varella 

inscreveu a unidade escolar para participar da visita guiada oferecida pelo 
programa educativo do parque.

A aula-passeio foi marcada para o dia 15 de junho. Participaram dessa atividade 
os alunos das turmas 1.901, 1.902, 1.903 e 1.904; assim como os professores 
André (História), Douglas (Ciências), Enderson (Geografia) e Priscila 
(História).

Nessa visita, os alunos tiveram a oportunidade de aprender mais sobre História, 
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partindo da exploração da Estrada Imperial em uma caminhada que os levou da 
entrada à sede do parque; passando pela exposição permanente que mostra a antiga
cidade e sua cultura através de maquetes, artefatos e fotografias.

Alunos e professores assistiram ao documentário que tratou da história do 
município de São João Marcos e, após um delicioso lanche servido pelo parque, 
seguiram a trilha arqueológica da antiga cidade.

Na área de Geografia, os alunos fortaleceram o aprendizado já na experiência do 
trajeto Pavuna 
 Rio Claro, que permitiu concretizar conceitos de direção, localização, divisas 
municipais, diferentes relevos e vegetação.

Passaram também pela noção de escala com a apresentação da maquete da cidade de 
São João Marcos e finalizaram na interdisciplinaridade com as Ciências 
Biológicas, levando os alunos a observarem as diferentes espécies vegetais e 
animais e a pensar sobre a preservação da Mata Atl
ntica.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

A experiência vivida pelos alunos e professores da 
Escola Municipal Comandante Arnaldo Varella

 deixou uma inevitável sensação agradável de bem-estar e alegria. A imaginação 
ficou mais aguçada e imagens sobre como era a cidade começaram a povoar a cabeça
de cada um.

O Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos é um espaço rico em 
cultura, biodiversidade e aprendizagem. É um passeio cheio de significado, que 
convida alunos, professores, moradores e visitantes a explorar a fundo a 
refletir sobre a vida e
 a cultura dessa região do Vale do Paraíba.

Parabéns aos professores André, Douglas, Enderson e Priscila por transformarem 
as aulas oferecidas aos alunos do 9
 ano em algo mais atraente. Atitude esta que torna o aluno um sujeito ativo e 
participante na construção de seu conhecimento. Experimentar o passeio cultural 
como uma fonte de pesquisa, inovadora e motivadora no processo de ensino e 
aprendizagem é um produtor de vários conhecimentos significativos para o 
educando.

O que dá vida a uma escola são as pessoas, os sujeitos que historicamente 
assumem a construção de uma prática transformadora, que buscam, pensam, 
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interrogam e desejam.

Obrigada a vocês, professores da Escola Municipal Comandante Arnaldo Varella, 
que são construtores e condutores de cidadãos de agora e do futuro. É um orgulho
divulgar o trabalho de vocês no Portal Rioeduca. O nosso sucesso também depende 
de você!

[VÍDEO]

Você gostaria de levar a sua turma para participar do programa educativo do 
Parque São Marcos? Então clique 
AQUI
 e saiba todas as informações! Até a próxima semana!

Professora Patrícia Fernandes 
 Representante do Rioeduca na 6
 Cre

Twitter: @Paty_PFF

Facebook: patrícia_pff@yahoo.com.br

E-mail: 
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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6ªcre
(247)

aulapasseio
(2)

<COMENTÁRIOS>

O compromisso com a educação de qualidade faz a diferença na aprendizagem dos 
alunos.Todos somos capazes de aprender e aprender com qualidade e o máximo. 
parabéns aos profissionais da EM comandante Arnaldo Varella.
Postado por 
Lucia Brizzio
 em 05/08/2013 09:54

Que programa maravihoso... parabéns a todos os envolvidos no projeto. Nota 
1.000!!!!
Postado por 
Christiane Penha
 em 05/08/2013 13:19

Oa alunos do 9º ano da E. M. Comandante Arnaldo Varella segundo relatos ficaram 
maravilhados. Que ações deste tipo continuem acontecendo na nossa rede.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 05/08/2013 23:18

Parabéns a todos da escola pelo belo trabalho. É bom ver professores envolvidos 
em proporcionar aos alunos novas oportunidades de aprendizagens.  
Postado por 
Selma de F. G. Gusmao
 em 06/08/2013 09:24
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 07/08/2013
<TÍTULO>
Vivenciando Literatura na Educação Infantil

<TAGS>
Tags: 
professor, educação infantil.
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A apresentação e oferecimento de livros para as crianças na Educação Infantil 
promoverá o interesse, suscitará a criatividade e aguçará a imaginação dos 
pequenos pelas mais variadas obras promovendo futuros grandes leitores. 

As crianças encontram-se imersas num ambiente letrado independente de possuírem 
ou não domínio pela leitura, porém o mundo de informações que nos cerca não 
substitui o livro, a literatura.

A criança que ouve histórias cotidianamente desperta em si a curiosidade e a 
imaginação criadora e ao mesmo tempo tem a chance de dialogar com a cultura que 
a cerca, portanto, de exercer a sua cidadania.
 (BEDRAN, Bia, 2012, 
A arte de cantar e contar histórias: narrativas orais e processos criativos
. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2012).

[FOTO]

Cantinho da Leitura de uma Sala de Aula de Educação Infantil: fácil acesso para 
os pequeninos.

A narrativa faz parte da vida de todos nós e o contato com o 
contar histórias
 está presente na maioria das vezes desde muito pequenos.

Ouvir histórias, principalmente boas e bem contadas histórias, fascinam a todas 
as idades... É através da oralidade que as crianças têm o primeiro contato com o
texto.. M

as isso não significa que conhecer e manusear um livro tenha que ser algo que 
necessite de uma grande preparação e amadurecimento.

[FOTO]

Fontes: www.facebook.com/estantemagica e www.editoraprojeto.com.br

Como a criança vai se interessar por algo que sequer pode segurar?

Numa turma de Educação Infantil, os livros precisam estar ao alcance das 
crianças que necessitam tocar, folhear, cheirar, sentir e imaginar.

Incidentes vão acontecer, é claro, e algumas obras podem ser rasgadas ou 
coloridas, pois será nesse momento também que serão desenvolvidos hábitos e 
atitudes e aprenderão a zelar pelo material.

Nessa faixa etária o que mais chama atenção são as cores, formas, tamanhos e 
sons. São livros de imagens, de pano, de banho...

[FOTO]
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Bebês precisam do estímulo visual e tátil que os livros de pano proporcionam.

Em sua turminha, faça da leitura um hábito, um deleite.

Leia sempre! Diariamente! Oportunize conhecer e viajar num mundo sensacional com
histórias de obras diversificadas como: contos de fadas, fábulas, poesias... 

Proporcione prazer, compartilhe leitura!

Taís Ferraz Duarte é Professora da Rede Municipal

     e colaboradora do Portal Rioeduca

     E-mail:
taisduarte@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

educação infantil
(2)
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professor
(1)

<COMENTÁRIOS>

É mágico ver o processo de encantamento das crianças pelos livros. Cabe a cada 
professor despertar esse encantamento!!!
Postado por 
Adriana Passos
 em 08/08/2013 20:29
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 07/08/2013
<TÍTULO>
Deixemos que a Arte se Faça... e que Ela Entre por Todos os Poros!

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, blogdasescolas.

O N
cleo de Arte Nise da Silveira funciona no 3
andar da E. M. Orosimbo Nonato em Higienópolis e existe desde 1994. Possui 
classes nas diversas linguagens de arte: Arte Literária, Artes Visuais (Pintura,
Desenho, Modelagem), Dança (Balé, Baby, Jazz, Sapateado, Hip-hop, Dança de 
Salão, Dança Livre), M
sica (Violão, Cavaquinho, Teclado, Flauta, Coral, Percussão, Prática de 
Conjunto),Teatro e Vídeo.

Com o objetivo de acrescentar no desenvolvimento das crianças as diversas 
linguagens de Arte, o N
cleo de Arte Nise da Silveira atende uma média de 450 alunos inscritos que são 
oriundos de uma média de 32 Escolas Municipais da Região, principalmente 
comunidades do Jacarezinho, Manguinhos e Complexo do Alemão, além de alunos 
especiais.

[FOTO]

O N
cleo faz parte do programa de Extensão Educacional, que consiste em proporcionar

a extensão da jornada escolar, na busca de uma escola de tempo integral. Deve-se
pensar na Extensividade não como um simples aumento do que é oferecido pela 
escola, mas num significativo aumento qualitativo, com a ressignificação dos 
conte
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dos já propostos e sua incorporação à vivência do aluno
 (

Espaços de Extensão Escolar 
 Orientações Técnico-Pedagógicas/2012).

[FOTO]

[FOTO]

A partir da Resolução SME n
 1222 de 16 de Janeiro de 2013, os Espaços de Extensão Escolar se transformaram 
em CENTRO DE PESQUISA E FORMAÇÃO EM ENSINO ESCOLAR DE ARTE E ESPORTE com os 
objetivos abaixo relacionados.

[FOTO]

http://extensividade.wix.com/sme-rj-extensividade#!espaços-de-extensividade

Os alunos do N
cleo mostram o trabalho realizado, sendo destaques no FECEM (Festival da Canção 
das Escolas Municipais). Este Festival caracteriza-se como mostra e divulgação 
da produção musical dos alunos da rede municipal, reconhecendo-as como espaço de
incentivo à criação local, onde a expressão de ideias e sentimentos se 
manifesta, favorecendo a experiência do fazer musical - compondo, interpretando 
e tocando.

[FOTO]

As crianças obtiveram o 2
 Lugar com a m
sica 
 Rio de Janeiro
. Mas as m
sicas 
Barraco
 e 
Alienígena
 também encantaram o p
blico! A 
Pizza
 do Alienígena e o refrão 
n
esse choque de realidade, a criança com fome, que calamidade!
 foram também destaques na apresentação.

Parabéns às crianças e à equipe do N
cleo que auxiliam a revolução na Educação do Rio de Janeiro acontecer com 
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excelência!!

Escolas e professores, não deixem de compartilhar atividades ou projetos no 
nosso Portal Rioeduca. Procure o representante de sua CRE!!

Clique 
aqui
 para conhecer seu representante

Prof
 Elidia Correia

Representante 3
CRE no Rioeduca

elidiacorreia@rioeduca.net

Twitter:
 @ElidiaCorreia

Facebook: 
Elidia Correia

e 

Grupo Rioeduca/3
 CRE

[FOTO]
tweet
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3ªcre
(223)

blogdasescolas
(22)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 09/08/2013
<TÍTULO>
Rio, uma Cidade de Leitores desde o Berço

<TAGS>
Tags: 
protagonismoinfantil, 1ª cre.

A atividade é muito inspiradora para

     o incentivo a projetos de leitura em 
Espaços de Desenvolvimento Infantil

No dia 8 de julho seria o aniversário da professora Dayse Malagole, que é a 
patrona do Espaço de Desenvolvimento Infantil. Em sua homenagem, o EDI 
Professora Dayse Malagole, localizado na rua Ricardo Machado s/ n
, Barreira do Vasco, inaugurou o Projeto de Leitura 
Vai e Vem
. 

[FOTO]

O projeto foi realizado com o objetivo de incentivar a leitura de histórias para
as crianças em casa pelos pais. Além do incentivo pelo gosto da leitura, a 
intenção também é de propiciar um momento em que pais e filhos possam estar 
juntos, ampliando os laços afetivos, criando uma atmosfera de cumplicidade em 
torno de uma atividade em comum.
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Inicialmente foi realizada na unidade uma campanha para adquirir livros 
infantis. Foi um sucesso a adesão e o envolvimento dos responsáveis.

Durante as reuniões de pais, foi conversado sobre como os responsáveis poderiam 
realizar a atividade. Os pais foram motivados e ficaram bastante animados!

No dia da inauguração do projeto, que foi o dia do aniversário da patrona do 
Espaço de Desenvolvimento Infantil, professora Dayse Malagole, algumas mães 
representantes de turma e do CEC estiveram presentes e participaram de um 
delicioso Chá Literário.

[FOTO]

Neste dia, todas as turmas do Espaço de Desenvolvimento Infantil participaram de
variadas atividades l
dicas como contação de histórias e teatrinho, além de visitarem uma belíssima 
exposição com livros confeccionados pelas crianças sob orientação das 
professoras.

[FOTO]

A professora Simone Hissae, coordenadora pedagógica, confeccionou por meio de 
cartões a história de vida da professora Dayse Malagole, e a contou para as 
crianças do Espaço de Desenvolvimento Infantil. Com essa atividade l
dica, todos os alunos conheceram um pouco da vida de sua patrona.

[FOTO]

Ao final do evento, as crianças levaram os livros emprestados dentro de sacolas 
personalizadas do Projeto de Leitura 
Vai e Vem
. Pais e alunos saíram muito empolgados 
e animados após essa atividade. 

[FOTO]

Parabéns para todos os colaboradores que participaram do projeto de incentivo à 
leitura, com crianças que, desde o berço, já estão iniciando uma longa viagem 
pelo mundo da fantasia e serão os leitores de um mundo melhor!

Venha conhecer algumas atividades realizadas no EDI Professora Dayse Malagole, 
visitando o blog http://edidaysemalagole.blogspot.com.br/

Representante do Rioeduca na E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos

Página 5683



RIOEDUCA 2
     Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet

protagonismoinfantil
(1)

1ª cre
(1)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pelo lindo trabalho!! Equipe maravilhosa!! Sucesso certo!
Postado por 
Adriana
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 em 09/08/2013 12:31
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 13/08/2013
<TÍTULO>
A Árvore das Virtudes

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos.
As turmas 7601 e 7602 do CIEP João Batista dos Santos começaram a desenvolver em
junho o projeto A
Árvore das Virtudes
 em busca de uma reflexão sobre os valores inerentes ao ser humano.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Muito legal o projeto! Grande abraço a U.E
Postado por 
Gastao Monteiro Moutinho
 em 13/08/2013 09:27

É um prazer trabalhar com esse projeto junto com a professora Claudia Mello, que
é uma servidora muito competente e querida. Adorei a postagem!!! Obrigada 
Roberta.
Postado por 
Verônica Lima
 em 13/08/2013 12:51
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 12/08/2013
<TÍTULO>
Escola Municipal Floriano Peixoto é Destaque na Educação do Rio de Janeiro

<TAGS>
Tags: 
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1ªcre.

Todos os dias, o Portal Rioeduca publica trabalhos pedagógicos desenvolvidos nas
escolas, creches e EDIs da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Hoje, 
conheceremos um pouco mais da Escola Municipal Floriano Peixoto, que obteve 
excelentes resultados nas avaliações do ano de 2012.

A
 Escola Municipal Floriano Peixoto,
 da 
1
 Coordenadoria Regional de Educação
, está localizada no histórico bairro de São Cristovão e atende a crianças da 
educação infantil ao 5
 ano. Com mais de 90 anos de dedicação à educação infantil, a escola mantém uma 
história marcada por amor, estudo e trabalho de qualidade.

[FOTO]

Alunos posam para foto em passeio escolar.

No ano de 2012, A 
Floriano Peixoto
 alcançou o 1
 lugar na avaliação do 
IDERIO
em sua CRE, e o 7
 lugar em toda rede. Na 
Prova Rio
, obteve 9
 colocação na 1
 CRE. Com tamanho destaque, o Rioeduca foi buscar com a comunidade escolar a 
razão do sucesso da unidade. Depoimentos de gestores, professores e alunos nos 
ajudam a desvendar os segredos que tornam realidade o sonho de muitas famílias, 
professores e alunos.

Gestoras Revelam 
o Segredo do Sucesso

da Escola Municipal Floriano Peixoto

O nosso sucesso se deve a vários fatores, destaco em especial a equipe de nossa 
Unidade Escolar. Temos um grupo fabuloso, coeso, responsável, criativo, que 
veste realmente a camisa da escola. Aqui não existem alunos da professora X, 
todos têm uma import
ncia e valor especial para o grupo. A comunidade é participativa e parceira, tem
muita confiança no trabalho desenvolvido. Temos uma coordenação pedagógica 
maravilhosa que, junto à direção e aos professores, desenvolve o Projeto 
Político Pedagógico, indo ao encontro dos objetivos traçados
.
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Otília Maria Miller de S. Araujo,

Diretora.

O sucesso da escola é a solidariedade e a determinação. Todos caminhando em uma 
mesma direção de mãos dadas, pois quando um tropeça, há sempre alguém para 
ajudá-lo a se levantar
.

Maria de Fátima F.C Paulo,

Diretora Adjunta.

Os Professores Contam a Razão do Sucesso da Escola Floriano

[FOTO]

Alunos cantam na cerimônia de formatura do 
PROERD
.

Falar no trabalho da Floriano é falar no gerenciamento das multiinteligências, 
pela nossa coordenação e direção. Com todos atuando profissionalmente com uma 
atuação proativa. Nosso foco é o aprendizado do aluno, planejando ações que dêem
conta das necessidades, superando as dificuldades e os obstáculos
.

Dalila,

Professora das turmas: 1401 e 1402.

Educação de qualidade em 1
 lugar, o aluno como foco do desenvolvimento de nosso trabalho, com amor, 
respeito e determinação. A consciência de não deixar ninguém para trás, e 
oferecer o melhor de nós mesmos a cada criança
.

Antonio Carlos 
de Souza,

Professor de Educação Física.

O segredo do sucesso da nossa escola é, sem d
vidas, a junção de vários elementos. O principal deles é a união entre os 
funcionários e o grande amor que temos pela escola, isso se reflete no nosso 
convívio diário com um aluno que adora frequentar as aulas e participar de todas
as atividades propostas com muito amor e carinho
.

Tatiana Sirimarco Kovags,
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Professora de Artes.

Acredito que o 
segredo
 da Escola Floriano seja: parceria, compromisso, afeto, bom humor, respeito, 
humildade e uma dose extra de amizade. Não somos apenas profissionais envolvidos
com o nosso trabalho do dia a dia, mas sim pessoas sensíveis e dispostas a 
trocar experiências de vida, a superar conflitos e a partilhar alegrias e 
tristezas que envolvam todo nosso grupo
.

Leda Nogueira Ribeiro,

Professora.

Os Alunos da Floriano Revelam o Sucesso da Escola

As professoras da escola são maravilhosas, e as crianças não desgrudam delas. 
Por isso tenho orgulho de estudar aqui. A diretora é a melhor diretora que as 
crianças querem ter
.

Isabelli Machado, aluna da turma 1301.

[FOTO]

Conversa em roda entre alunos, pais e professores.

Aqui tenho amigos especiais, os professores e a direção são excelentes, tem 
educação, tem esportes e brincadeiras. Essa é a melhor escola do mundo!

Pietra Tavares, a

luna da turma 1502.

Nossa escola é organizada e tem professores simpáticos, pacientes, educados, 
inteligentes... Nossa escola tem tantos motivos para ser um sucesso que eu não 
sei o que dizer
.

Verônica de Lima, a

luna da turma 1502.

Nossa escola participa dos Jogos Estudantis, tem teatro, cinema, passeios, 
festas, Show de Talentos, Artes, Inglês e muitas coisas mais
.

Lucas Alves, aluno da turma 1401.

Página 5689



RIOEDUCA 2
[FOTO]

Alunos participam dos jogos estudantis.

A Floriano é um sucesso porque ela se dedica para o melhor dos alunos. Uma 
diretora que respeita a todos, desde funcionários às opiniões dos alunos; e 
professores que ensinam muito bem
.

Ana Clara das Chagas, a

luna da turma1501.

O sucesso da Floriano é o amor, a franqueza, o respeito e a liberdade. Porque 
aqui os professores nos amam, e nós os amamos também. Eu estudo numa escola 
cercada de amor e respeito
.

Caroline Queiroz, 
a

luna da turma 1501.

Com tantos depoimentos, conseguimos entender porque a Floriano é destaque e é 
sucesso. Para saber mais, acesse 
AQUI
 a página da escola na internet.

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o
 representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe
. *

Professora Rute Albanita

Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: 
@Rute_Albanita

COMPARTILHE E COMENTE!

[FOTO]
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1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a toda equipe da Escola Municipal Floriano Peixoto pelo trabalho 
realizado!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 12/08/2013 21:42
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 06/08/2013
<TÍTULO>
GEC Anísio Teixeira: Excelência em Educação - 11ª CRE (Post transf. blog 

 Professor) 

<TAGS>
Tags: 
11ª cre, entrevistas, gec anísio teixeira.

O Ginásio Experimental Carioca Anísio Teixeira, da 11
 CRE, tem se mostrado um símbolo de excelência em Educação! Entrevistaremos hoje

Página 5691



RIOEDUCA 2
a Coordenadora Angela Calmon e a Diretora Celi Conceição para nos contar o 
segredo do sucesso.

Confira!

[FOTO]

Coordenadora Angela Calmon e a Diretora Celi Conceição.

A equipe do GEC Anísio Teixeira foi procurada por causa do alto índice atingido 
no Ideb 2011. Para se ter uma noção, a escola atingiu a meta prevista para 2011 
e teve crescimento no Ideb em relação a 2009 de 40%!

A entrevista abaixo busca, através da experiência da equipe, proporcionar o 
acesso aos segredos por trás de tanto sucesso! Veja na íntegra:

Rioeduca 11
 CRE:
Se tratando de GEC, qual a diferença desta escola para outra unidade escolar? Em
que ano se tornou GEC?

- A diferença começa pelo horário integral, configura-se na polivalência e se 
consolida nas disciplinas de Estudo Dirigido, Projeto de Vida, Protagonismo 
Juvenil, Eletivas e nos Clubes Juvenis.

- A Escola Municipal Anísio Teixeira tornou-se Ginásio Experimental Carioca em 
2011, participando do 1
 grupo de escolas selecionadas para esse Projeto.

Rioeduca 11
 CRE:

Quais os projetos o GEC oferece aos alunos e/ou comunidade?

-
 O GECAT faz parceria com várias Instituições: UNESCO; Instituto de Bioquímica 
de Medicina da UFRJ, com o projeto Transplantando; a RIOÔNIBUS, que nos permitiu
visitar museus e exposições e assistir a vários espetáculos artísticos; Centro 
Coreográfico do Rio de Janeiro; ENO ENVIROMENT, incentivando o plantio de 
árvores; e Fundação Qatar, que oferece aulas de Árabe aos alunos e à comunidade 
escolar, aliando-se ao Projeto Poliglota com aulas de Inglês e Espanhol.

- A escola participa de projetos e concursos como: Cineclube, Olimpíada da 
Língua Portuguesa,
Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas p
blicas -
OBMEP, Concurso de Crônicas dos Fuzileiros Navais, Concurso Poesia na Escola, 
Jogos Estudantis, Mostra de Dança e outros oferecidos pela SME.
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Rioeduca 11
 CRE: São

realizados 
centrinhos
 (horários de planejamento) com a coordenadora junto com os professores? Se sim,
quantos por semana?

- Semanalmente são realizadas reuniões de planejamento com a Coordenadora junto 
com os professores nos horários de Complementação Pedagógica, configuradas da 
seguinte forma:

     Uma vez por semana com cada uma das 
equipes 
 Coordenadores de Área, Humanidades (Língua Portuguesa, Geografia, História), 
Exatas (Matemática, Ciências), Línguas Estrangeiras (Inglês, Espanhol), Artes 
(Artes Visuais, Artes Cênicas e Educação Musical), Educação Física e Projeto de 
Vida.

[FOTO]

13% acima da meta de 5.3 de 2011, alcançando 6.0, considerado Excelência!
Rioeduca 11
 CRE:
Existe algum projeto de vida ou preparatório para realização das 
provas/concursos?

- O Projeto de Vida, desde o acolhimento no início de cada ano letivo, estimula 
os alunos do 9
 ano a participar de provas e concursos para o Ensino Médio e é desenvolvido 
durante o ano letivo, mantendo os alunos sempre informados dos concursos e 
inscrições.

- Para que os alunos fiquem ambientados com o modelo de concursos e Avaliações 
de Rede, é realizado mensalmente um Simulado com provas de Língua Portuguesa e 
Matemática.

Rioeduca 11
 CRE: O povo quer saber! Me diga qual o segredo para ter tanto sucesso na 
educação dos alunos?

-
 A base do trabalho consiste em conhecer os alunos, estimulando a autoestima de 
cada um, e estar atento às fragilidades nos conte
dos dos alunos para abordadá-las nas aulas de Reforço Escolar e Estudo Dirigido.
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- Constante aprimoramento dos professores que os torna um grupo de excelência.

Rioeduca 11
 CRE:

Qual mensagem você dá para os outros coordenadores obterem sucesso no 
ensino-aprendizagem dos alunos?

- Durante muitos anos e até os dias de hoje o lema da escola é 
Compromisso com a Educação
.

Esse lema engloba idealismo, dedicação, busca de aprimoramento de novas 
tecnologias em Educação, AMOR ao ser humano e ao trabalho desenvolvido, e o 
compromisso de construção de um legado para o futuro desta comunidade escolar.

- Importante que a escola tenha sempre um 
Perfil Contente
.

[FOTO]

Houve um crescimento de 40% no Ideb de 2011 em comparação ao de 2009.

Laura Fantti Davilla Serpa

     Representante Rioeduca da 11
 CRE

Facebook: 
http://www.facebook.com/laura.fanttidavilla

Site: 
http://lauradavill1.wix.com/rioeduca11cre

Twitter: 
https://twitter.com/laurafanttini

E-mail:
 lauradavilla@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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entrevistas
(28)

11ª cre
(25)

gec anísio teixeira
(1)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todos do GEC pelo excelente trabalho realizado. 
Compromisso com a Educação
 é a certeza de que estamos oferecendo um ensino de excelência aos nossos 
alunos.Abç em todos
Postado por 
Tania Bendas
 em 06/08/2013 07:46

Continuam, trabalham com o amor e a dedicação do início. Parabéns!
Postado por 
Jane Vinagre
 em 07/08/2013 13:17
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 06/08/2013
<TÍTULO>
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Inauguração da E. M. Roberto Civita - 10ª CRE

<TAGS>
Tags: 
10ªcre.

1

de agosto foi inaugurada na 10
 CRE mais uma Unidade Escolar que atenderá alunos do 3
 ao 9
 ano. A escola recebeu o nome de Roberto Civita, fundador do Grupo Abril e 
criador da Revista Veja.

A Unidade Escolar fica no bairro de Santa Cruz, no Jesuítas, local onde 
recentemente recebeu moradores de diversas localidades. Com esta nova 
construção, as crianças poderão ser melhor atendidas, tendo acesso a uma 
educação de qualidade.

As Diretoras Cristiane do Carmo Pessoa e Alessandra Castro.

A escola possui sete salas de aula climatizadas, devidamente equipadas com o kit
Educopédia (netbook, datashow e caixa de som) para que os professores possam 
dinamizar aulas interativas de todas as disciplinas, integrando educação e 
tecnologia.

Alunos e responsáveis participando da cerimônia de inauguração da Unidade 
Escolar.

Além dessa estrutura, a escola possui sala de leitura integrada com o 
laboratório de informática e um laboratório de ciências, para que os alunos 
possam aprender os conte
dos trabalhados em salas de aula na prática.

O Prefeito Eduardo Paes e a Secretária de Educação Claudia Costin.

A inauguração teve a presença do Prefeito Eduardo Paes e da Secretária de 
Educação Cláudia Costin, que fizeram questão de falar sobre a import
ncia da Educação e da participação familiar nessa formação. Para a abertura do 
evento,
houve a apresentação dos alunos da E. M. Leocádia Torres com a m
sica 
Gente diferente
.

Alunos da E. M. Leocádia Torres cantando a m
sica 
Gente diferente

Página 5696



RIOEDUCA 2
.

Estiveram presentes também a equipe da 10
 Coordenadoria de Educação e os demais gestores da região, que foram prestigiar 
mais essa construção da Educação.

Diretora Cristiane Pessoa e a Coordenadora da E/SUBE/10
 CRE Maria das Graças Muller 

na cerimônia de inauguração

A cerimônia foi belíssima, com a presença de toda a comunidade escolar para 
celebrar a inauguração de mais um espaço de educação de qualidade para a Rede 
Municipal de Ensino.

Suelen Corrêa

é professora da rede municipal

e representante do Rioeduca da 10
CRE

suelencorrea@rioeduca.net

twitter: @suelencorrea29

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

O espaço integra tecnologia, modernidade e educação de qualidade.
Postado por 
Claudia Medina
 em 07/08/2013 22:21
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 14/08/2013
<TÍTULO>
Gentileza até com o Meio Ambiente: Isso é Educar para Preservação!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.

A Escola Municipal Professor Ivan Rocco Marchi

está desenvolvendo o projeto

Gentileza Gera Gentileza. 

As atitudes e posturas discutidas nas atividades propostas para o projeto 
estendem-se à forma como devemos tratar o nosso ambiente.

O projeto propõe atitudes de gentileza, carinho e respeito ao próximo e à 
Natureza!

[FOTO]

Gentileza é a capacidade de perceber uma necessidade de alguém ou retribuir algo
que lhe foi feito sem ser pedido, ou seja, ter educação é ser gentil!

A Escola Municipal Professor Ivan Rocco Marchi desenvolve em seu espaço escolar 
o projeto 
Gentileza gera Gentileza
. Com o objetivo de promover um espaço escolar onde as atitudes dos alunos 
priorizem a cordialidade, o respeito às diferenças e a convivência em harmonia, 
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o presente projeto possibilitou a participação de toda a comunidade escolar e se
expandiu para diferentes subtemas. 

Com as comemorações pelo Dia do Meio Ambiente em 5 de junho, a equipe pedagógica
planejou uma exposição das atividades que foram trabalhadas sobre o tema.

[FOTO]

O Caderno Pedagógico de Ciências do 4
 ano trouxe algumas propostas que foram muito bem recebidas pela turma 1401. A 
turma então pediu à professora para plantarem uma horta.

A ideia logo movimentou professores e alunos, que se organizaram providenciando 
a terra, o adubo, os materiais recicláveis para serem utilizados como vasos e 
sementes.

A Coordenadora Pedagógica Maria Elizardo e a professora Ana Cláudia Eliseu 
organizaram uma votação entre os alunos para decidirem quais seriam as sementes 
utilizadas no projeto da horta.

Toda turma participou ativamente da construção da horta e atualmente trabalham 
em sua preservação.

Em breve a escola estará colhendo salsa, coentro, alface, nabo e tomate, que 
serão utilizados em receitas preparadas e degustadas pela turma.

[FOTO]

Alunos da turma 1401 fazendo os preparativos para plantar as sementes.

Mudar o planeta é preservar a natureza, cuidar de nós mesmos e de todos aqueles 
que amamos mas, para que essa mudança ocorra, é necessário que primeiro 
transformemos nossas mentes.

Precisamos de crianças que tenham dentro de si o compromisso e a 
responsabilidade de serem agentes transformadores para que tenhamos um mundo 
melhor.

É das crianças o futuro da nossa cidade. Acredita-se que, com o passar do tempo,
ao prepará-las a semente da Gentileza, da Paz e da Preservação do Ambiente irá 
germinar e produzir muitos frutos!

[FOTO]

Cartaz produzido com os alunos da Educação Infantil.

A nossa escola vivenciou o 
Projeto Gentileza com o Meio Ambiente
, que teve como objetivo conscientizar os nossos alunos sobre a import
ncia do meio ambiente para nós, seres humanos.
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Foi muito gratificante ver que o projeto obteve sucesso e como o p
blico, formado por alunos e outros visitantes da comunidade, se identificou e se
interessou pela causa e pelas ações.

Essa foi uma ótima oportunidade de integração entre os participantes da 
comunidade escolar.

A corrente de gentileza no meio ambiente não pode parar!

 Maria Elizardo - Coordenadora Pedagógica da E.M. Ivan Rocco Marchi.

[FOTO]

A Coordenadora Pedagógica Maria Elizardo e a turma 1401 empolgados com o projeto
da horta!

Você gostou desta publicação?

Então compartilhe e comente!

* 
* 
*

Professor, aproveite este espaço que é feito para você! 

Procure o representante do 
Portal Rioeduca
 em sua Coordenadoria e participe!

Professora Neilda Silva - Rioeduca 8
 CRE

neildasilva@rioeduca.net

Twitter: @Prof_Neilda

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Gostaria de agradecer imensamente ao Rioeduca, pela divulgação de trabalhos 
maravilhosos realizados pelas nossas escolas da E/8ªCRE.Parabenizo também a 
professora Neilda pela dedicação e apoio às nossas Unidades Escolares. No dia 21
de agosto a escola onde estou como adjunta se fez presente no Rioeduca, obrigada
a todos.
Postado por 
maria edméa torres de castro
 em 24/08/2013 18:17
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 16/08/2013
<TÍTULO>
I Feira Literária da E. M. Rosa Bettiato Zattera

<TAGS>
Tags: 
5ªcre.

No dia 8 de julho, a Escola Municipal Rosa Bettiato Zattera abriu sua I Feira 
Literária com apresentações das turmas e muitos convidados. Livros pendurados 
pelos corredores, exposição de cartazes, mesa literária e muito mais! Tudo 
organizado com muito carinho por professores, alunos e funcionários.

Aconteceu, durante a segunda semana de julho, a I Feira Literária na Escola 
Municipal Rosa Bettiato Zattera. Alunos, professores e convidados se revezaram 
em palestras, exposições, debates, atividades musicais e cênicas. 
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As turmas de Educação Infantil se apresentaram cantando a m
sica 
A Casa
, de Vinicius de Moraes, como culmin
ncia do trabalho realizado pelas professoras Luana e Neide baseado na obra 
A Arca de Noé
, do mesmo autor. 

Cada dia uma novidade. Nos corredores e pátio, muitos livros pendurados e uma 
exposição de cartazes moviam alunos pela curiosidade. Uma organização ímpar 
envolvendo alunos, professores e até merendeiras prendadas na confecção do 
cenário.

[FOTO]

Alunos realizando apresentações na I Feira Literária da Escola Municipal Rosa 
Bettiato Zattera.

O professor César Thadeu iniciou esse momento 
indagando à plateia, professores e alunos o que diz uma folha de papel em 
branco, para, em seguida, elencar um grupo de palavras divertidamente ilustradas
em diálogo poético
, revela a escritora Fátima Miguez em seu blog.

Logo em seguida, o diretor Nelson Almeida; o professor César Tadeu; a escritora 
Fátima Miguez; os artistas plásticos e ilustradores Alexandre Rosalino e Robson 
Araujo; o professor José Paulo, regente de Educação Física, falaram sobre suas 
impressões, além de falarem sobre suas obras. As

professoras Maria Valéria Médice e 
Maria Helena Costa, Coordenadora da 5
 CRE e sua Assessora Adjunta agradeceram o convite e falaram sobre a alegria de 
participar deste momento. 

[FOTO]

Exposição de trabalhos. Na foto, ao centro, a professora Maria Valéria Medice 
falando aos alunos e professores presentes.

O
 Rioeduca, através da sua representante na 5
 CRE, esteve presente no dia da Mesa Literária e registrou para o Portal 
Rioeduca todos os momentos que emocionaram a todos. 

O Universo da Literatura

A professora 
Fátima Miguez
, hoje aposentada na UFRJ, falou sobre sua vida enquanto criança. Das 
dificuldades em ler um livro naquela época, mas confessou que quando teve acesso
à Biblioteca da sua escola, trocava o recreio com as brincadeiras pela leitura 
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de um livro. Seu universo era o dicionário, onde ela 
gostava de visitar esse país das palavras, esse abrigo de sem
ntica fartura
. Ressaltou a beleza da sua inf
ncia através de seu livro 
Paisagens da Inf
ncia
. Nele, a escritora brinca com as palavras transformando-as em versos, 
resgatando as paisagens de outras épocas.

[FOTO]

Fátima Miguez realiza pesquisas na área de literatura infanto-juvenil na UFRJ. 
Durante as três décadas no magistério superior, a professora objetivou capacitar
o professor na prática da leitura literária. Sua trajetória como escritora 
deve-se ao filho Tiago: 
Foi ele quem pressagiou o meu caminho de escritora ao pedir, aos três anos, que 
lhe inventasse histórias
, confessa Fátima Miguez.

Há 15 anos Fátima Miguez tornou-se profissional, dedicando-se a escrever ao 
contemplar o que vê. Um dado curioso: ela escreve a lápis, porque assim reporta 
à inf
ncia. Nesse momento, o 
livro troca de vida, o profissional escreve e o aluno lê
, socializando a leitura. É puro encantamento.

Ao final da sua fala, a pesquisadora leu dois poemas dos livros: 
Paisagens da Inf
ncia
 e 
Arquitetura de Pouco Tempo
.

Conheça sua biografia através do seu site, 
http://www.fatimamiguez.pro.br/biografia.php

José Paulo
, professor de Educação Física da EMRB, também escritor, falou sobre seu livro 
Entendendo e Discutindo o Esporte Social
, fruto de um artigo que hoje é referência em três universidades. 

[FOTO]

Alexandre Rosalino
, ilustrador e artista plástico, na carreira desde 1992. Expôs no Museu Nacional
de Belas Artes e no Centro de Cultura e Folclore da FUNARTE, Museu Edson 
Carneiro, em Niterói. Abraça a Academia entrando para Belas Artes, Escola de 
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Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (EBA/UFRJ). Frequenta na 
EBA o Ateliê de Gravura de Kazuo Iha e Marcos Varella. Ilustra a 1
 Série de Arte Popular em cartões telefônicos (um milhão e 400 mil cartões 
vendidos). Ilustra alguns trabalhos pela Editora Saraiva. Realiza trabalhos para
a Natura, empresa de cosméticos. Curador no Espaço Cultural do Banco Central Rio
de Janeiro. Ilustra, pela primeira vez, um livro inteiro, 
A Princesa e o Vento
, da autora Martha Rodrigues, Editora Mazza. Expõe individualmente no Espaço 
Canvas do Hotel Hilton, em São Paulo. 

[FOTO]

Hoje, Alexandre Rosalino é parceiro da EMR

BZ através de ofi

cina de ilustração. Os alunos participaram com muita animação e alguns talentos 
foram descobertos. Ele enfatizou a Sala de Leitura como o caminho para leitura 
do mundo; falou sobre a import
ncia das Salas de Leituras nas escolas p
blicas e da disponibilidade por este espaço em detrimento das novas tecnologias.
Apresentou um dos livros que ilustrou: 
A Princesa e o Vento
, da autora Martha Rodrigues.

Conheça alguma de suas obras 
http://www.arosalino.com/gestao-cultural/.

Me descrevo através do lápis! Me defino através das cores!
, revela 
Robson Araujo
, que 

recebeu o prêmio 
Artista Revelação da Fundação Nacional do Livro Infantil
, com o livro sobre Pixinguinha publicado em 1997, de autoria de Lucia Fidalgo. 
O livro conta a história do menino Pixinguinha que mais tarde transformou-se num
dos maiores compositores de todos os tempos.

[FOTO]

Conheça mais de seu trabalho: 
http://www.robsonaraujoalvez.blogspot.com.br/.

Cada participante da mesa teve seu espaço para contar sua experiência com as 
palavras, num clima de interesse e curiosidade da plateia. Ao final, alguns 
alunos e professores fizeram perguntas promovendo um diálogo criativo.
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[FOTO]

Da esquerda para direita: Robson Ara
jo (ilustrador), Prof
 Isabele Nunes (Coordenadora Pedagógica), Prof
 Marcelo (diretor adjunto), Fátima Miguez (professora e escritora), Prof
 César Thadeu (apoio a direção), Alexandre Rosalino (artista plástico e 
ilustrador), Prof
 Nelson Almeida (diretor da escola), Prof
 José Paulo (Educação Física e escritor) e Prof
 Regina Bizarro (Portal Rioeduca).

Conheça o blog da E. M. Rosa Bettiato Zattera:

http://vitrinerbz.blogspot.com.br/

E. M. Rosa Bettiato Zattera no Facebook: 

https://www.facebook.com/EscolaMunicipalRosaBettiatoZattera

Escolas e professores, participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e/ou atividades que 
impactaram a aprendizagem de seus alunos.

Visitem, acompanhem e comentem nos blogs das Escolas da Rede Municipal de 
Educação da Cidade do Rio de Janeiro.

Conheçam os blogs da 5
 CRE.

Acompanhem, também, nosso grupo no Facebook:

https://www.facebook.com/groups/rioeduca5cre/

Professora Regina Bizarro _ Representante do Rioeduca na 5
CRE

Twitter: @rebiza

     Facebook: Regina Biza

     E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

Excelente realização da Escola Municipal Rosa Bettiato Zattera com sua I Feira 
Literária, criando incentivos a leitura!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 16/08/2013 12:50
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 06/09/2013
<TÍTULO>
Encantamento Musical na C. M. Estrelinha Dourada

<TAGS>
Tags: 
5ªcre.

A m
sica cria um encantamento e leva a um clima de felicidade. Ela estabelece laços 
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do passado com o presente, tornando a criança mais feliz e com possibilidades de
aproximação da família... É o que nos mostra a Creche Municipal Estrelinha 
Dourada.

Neste ano, a Creche Municipal Estrelinha Dourada está desenvolvendo o Projeto 
Político Anual: 
Cantar, Contar e Encantar: a Beleza de Ser um Eterno Aprendiz!
.

E tem como tema: a M
SICA.

Subprojeto 
Cantar e Contar: Encantando Gerações

[FOTO]

Subdividindo o Projeto Político Anual, a Creche resgatou m
sicas e histórias musicadas que fizeram parte da inf
ncia de avós, pais e funcionários c

om o subprojeto 
Cantar e Contar: Encantando Gerações
. 

As m
sicas nos contam histórias e encantam as nossas vidas. Essa é a ideia central 
deste subprojeto de trabalho. E foi pensando nisso, que organizamos como uma das
culmin
ncias o 
Baile dos Tempos da Vovó
. Um baile diferente, com m
sicas, histórias e personagens que encantaram e encantam a inf
ncia de todos. Tivemos exposição dos trabalhos realizados e dos personagens das 
m
sicas que mais encantaram as crianças (confeccionados pelas crianças e 
professoras), apresentações e muita m
sica que fez e faz parte da inf
ncia de todos
, relata a diretora adjunta, professora Fabiana.

[FOTO]

Apresentação dos responsáveis com a m
sica 
A Linda Rosa Juvenil
; O baile da Vovó resgatou m
sicas que nunca foram esquecidas; E a Sacola de M
sicas, um kit que as crianças levam para casa com o objetivo de 
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levar o mundo
 encantado das m
sicas.

Nosso objetivo foi encantar nossos alunos de hoje com m
sicas e histórias cantadas que nos encantaram quando crianças, estabelecendo um 
laço entre passado e presente e uma aproximação das famílias
, revela a professora Diretora Adjunta da Creche.

Desenvolvimento dos Subprojetos

Segundo a professora Fabiane: 
as professoras utilizaram as m
sicas do Balão Mágico, paródias de cantigas infantis, histórias da coleção 
Disquinho
, da Bia Bedran, e a poesia musicada 
A Casa
, de Vinícius de Moraes, para desenvolver conte
dos como acolhimento, espaço da creche, valores, afetividade, identidade, 
diversidade, identidade da turma, relacionamentos, conceito de grupo, regras de 
convivência, família, moradia, lazer, motricidade, alimentação, higiene do 
corpo, higiene bucal, linha do tempo
. 

[FOTO]

Emília e as crianças fizeram uma mágica usando o 
pó de Pirlimpimpim
. E adivinha quem apareceu? O Solzinho da RiHappy! As duas fotos de baixo são as
turminhas dramatizando a m
sica 
O Trem Maluco
.

O Subprojeto 
Cantar e Contar: Encantando Gerações
 foi mais um caminho que a Creche Municipal Estrelinha Dourada percorreu com 
seus alunos e pais, criando laços

 entre passado e presente, estabelecendo uma aproximação das famílias.

Em abril, no Centro de Estudos, a Creche Estrelinha Dourada trabalhou com toda 
equipe a respeito das m
sicas que as acompanharam em suas inf
ncias. Segundo a diretora, professora Elizabeth Apolinário: 
foi um Centro de Estudos muito especial, onde vivências, lembranças e emoções 
foram revividas. Sabemos que não podemos desenvolver em nossos alunos vivências 
que não vivenciamos, por isso o trabalho paralelo com todas as Equipes da Creche
estabelece vínculos, elos e uma união saudável entre todos nós. E isso se 
reflete no dia a dia e no trabalho com nossas crianças
. 
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Realmente, foram momentos muito especiais! Muita m
sica, muita dança, alegria, choro e muitas, muitas emoções!

Como a m
sica nos remete a várias lembranças!

M
sicas marcam a nossa história!

Visite o blog da Creche Municipal Estrelinha Dourada:

http://www.cmestrelinhadourada.blogspot.com.br/

Regina Bizarro_ Representante do Rioeduca/5
CRE

     E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

     Twitter: 
@rebiza

     Facebook: Regina Biza

Rioeduca/5
CRE no Facebook:

https://www.facebook.com/groups/rioeduca5cre/

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------
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Quarta-feira, 14/08/2013
<TÍTULO>
A Leitura na Educação Infantil

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, blogdasescolas.

O mundo letrado está nas turmas de Educação Infantil auxiliando o processo de 
alfabetização desde cedo. No projeto de leitura do EDI Maurício Cardoso, as 
turmas confeccionaram livros e fizeram uma linda exposição de suas obras.

Incentivar o desenvolvimento de comportamentos leitores antes mesmo de a turma 
aprender formalmente a ler é imprescindível para esse processo que se inicia 
mesmo antes da criança entrar na escola. Afinal, a comunidade em que vivemos dá 
a oportunidade constante do contato com os grafemas através de placas, rótulos 
etc.

[FOTO]

O contato com livros proporcionado na Educação Infantil ajuda a estabelecer 
gostos, reconhecer personagens e histórias, identificar-se com o autor ou com o 
assunto, assumindo uma posição crítica e construindo muitas vezes valores para a
vida.

Ao ouvir uma história, a criança, além de viajar no mundo da imaginação, 
enriquece seu vocabulário, desenvolve a concentração, evolui sua linguagem oral 
e assume a postura de leitores e alunos preparados para mergulhar no processo de
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alfabetização.

[FOTO]

No Espaço de Desenvolvimento Infantil Maurício Cardoso, os alunos viveram a 
experiência de serem autores recontando as histórias internalizadas por eles 
através do convívio com o mundo letrado proporcionado pelas professoras. 
Com muito entusisasmo, fizeram os seus livros para o dia da grande exposição.

O manuseio dos livros, mesmo sem saber ler, desenvolve a sequência lógica, a 
coordenação motora fina e, acima de tudo, o gostar da leitura. Deve-se ensinar 
as regras de uso dos livros e incentivar a curiosidade em tentar entender o que 
acontece nas ilustrações, sendo esta também uma forma de leitura através dos 
símbolos.

[FOTO]

A leitura alimenta o imaginário e incorpora essa experiência à brincadeira, ao 
desenho e às histórias que todos os pequenos gostam de recontar. Ver essas 
crianças manuseando livros, apreciando as ilustrações e até virando as páginas, 
como se estivessem lendo é mais uma prova de que a formação de comportamentos 
leitores pode acontecer desde muito cedo.

Parabéns à equipe do EDI Maurício Cardoso que insere seus pequenos alunos no 
incrível mundo da literatura Infantil, desenvolvendo o comportamento leitor 
nestes pequenos!

Escolas e professores, não deixem de compartilhar atividades ou projetos no 
nosso Portal Rioeduca. Procure o representante de sua CRE!!

Clique 
aqui
 para conhecer seu representante.

Prof
 Elidia Correia

Representante 3
CRE no Rioeduca

elidiacorreia@rioeduca.net

Twitter:
 @ElidiaCorreia

Facebook: 
Elidia Correia
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e 

Grupo Rioeduca/3
 CRE

[FOTO]
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blogdasescolas
(22)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 03/09/2013
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<TÍTULO>
Formação Continuada em Educação Física

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, educaçãofísica.

Desde o ano de 2012, a Gerência de Educação da 2
 CRE promove encontros com os professores de Educação Física a fim de promover a
formação continuada e a troca de experiências entre os educadores.

A Oficina de Tênis para professores de Educação Física foi realizada no dia 8 de
Maio, no CIEP Samuel Wainer, sob orientação da professora da Rede Municipal 
Helena Maria Abreu Freire e Souza, lotada na mesma instituição que recebeu os 
demais professores. Esse encontro faz parte da formação para professores de 
Educação Física, promovida pela 2
 CRE/GED.

As atividades de formação continuada para os professores de Educação Física 
iniciaram em 2012, com base nas discussões das Orientações Curriculares da 
disciplina e prosseguirão ao longo deste ano, com encontros de temas gerais da 
área dessa disciplina. Também haverá uma formação continuada direcionada para os
docentes que atuam nos anos iniciais.

[FOTO]

O objetivo desse encontro foi compartilhar práticas de Educação Física. A 
professora Helena Maria, apresentou aos demais colegas formas de trabalhar 
diversos conte
dos da Educação Física em uma modalidade que não é tão popular, mas pode se 
tornar, dependendo do enfoque. A professora apresentou no curso, formas de 
trabalho que utiliza realmente nas suas aulas na Rede Municipal.

Na Oficina de Tênis de Campo houve uma aula teórica, sendo apresentado também um
vídeo com a iniciação ao tênis de forma l
dica com alunos do 3
 ano do Ensino Fundamental durante uma aula.

[FOTO]

Na mesma oficina foram oferecidas duas aulas práticas: uma de iniciação ao 
tênis, com materiais alternativos, e outra de iniciação ao tênis com materiais 
oficiais. A oficina foi mediada pela Professora Helena Abreu, do CIEP Samuel 
Wainer, que criou um método l
dico do ensino ao tênis para ser desenvolvido nas aulas de Educação Física.
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[FOTO]

Os professores que assistiram à Oficina de Tênis deixaram suas avaliações sobre 
o encontro.

Achei ótima a oficina. Gostei da forma prática e l
dica das atividades. Gostaria de agradecer o carinho e a atenção. Parabéns! São 
pessoas assim que fazem a diferença em uma carreira profissional. Eu posso ser 
apenas uma pessoa, mas posso ser aquela que faz a diferença. Adorei.

Professora Claudia Mascarenhas, da E. M. Mario Faccini.

Achei a oficina muito boa, deveríamos ter outros encontros para aprofundar o 
tênis. Achei bastante esclarecedora a din
mica apresentada para trabalhar com iniciantes. Gostaria que acontecessem outros
encontros para dar continuidade ao tênis.

Professor Gilberto Amarante, da 

E. M. Conselheiro Mayrink.

Parabéns à Gerência de Educação da 2
 CRE e à professora Maria Helena por promoverem encontros e trocas de 
experiências entre os educadores na Oficina de Tênis.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Contato

Renata Carvalho 
 Professora da Rede e representante do Rioeduca, na 2
CRE

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet
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2ªcre
(192)

educaçãofísica
(30)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns! Esses encontros são muito importantes para promover a interação e a 
troca de experiências entre os professores!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 03/09/2013 09:51

Já participei da oficina de tênis da professora Helena e adorei. Iniciativas 
como essas ajudam a enriquecer nossas aulas.
Postado por 
Regina Dabdab Calache Emmerick
 em 07/11/2013 15:35
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 09/08/2013
<TÍTULO>
Formação de Professores - Projeto Escola e Museu
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No dia 3 de agosto de 2013, professores, coordenadores e diretores dos Ginásios 
Experimentais Cariocas e representantes das Gerências de Educação das 
Coordenadorias Regionais de Educação participaram do primeiro dia de formação de
professores do Projeto 
Escola e Museu: Espaço Interativo de Educação e Arte em Novos Saberes
.

A formação ocorreu no Centro Cultural Banco do Brasil durante toda a manhã. Logo
na chegada dos participantes, todos foram acolhidos pelo Setor Educativo do 
Centro Cultural Banco do Brasil, que recebeu o grupo com uma atividade musical 
coordenada pelo m
sico Gabriel Sant
Anna intitulada 
O Cortejo
. Por meio de uma atividade musical, uma contação de história envolveu os 
presentes.

[FOTO]

Após a recepção calorosa do Setor Educativo, todos foram acomodados no auditório
e apresentados ao projeto 
Escola e Museu: Espaço Interativo de Educação e Arte em Novos Saberes
, seu cronograma de visitas e ações que farão parte do projeto.

[FOTO]

A apresentação do Projeto foi realizada pela Coordenadora do Setor de 
Extensividade da Secretaria Municipal de Educação Denise Palha, que iniciou a 
apresentação citando a import
ncia do projeto que tem por objetivo promover a articulação de saberes, por meio
do acesso de professores e alunos a equipamentos culturais da cidade do Rio de 
Janeiro.

Para finalizar a apresentação do projeto, foi exposto que, ao final do circuito 
de visitas interativas aos Museus e Centros Culturais, será organizado um 
seminário com uma mesa redonda para relato de experiências de três unidades 
escolares, assim como de um representante dos Museus / Centro Culturais.

Nesse mesmo dia, será organizada uma belíssima exposição com banners 
confeccionados por todas as unidades escolares participantes, onde as mesmas 
farão um breve registro da participação dos alunos no circuito de visitas 
interativas.

Após a apresentação do projeto, todos assistiram à palestra 
Relações Educativas entre Escola e Museu
 realizada pela professora Andréa Costa, representante do Museu Nacional.
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A palestra teve como objetivo abordar a interrelação entre os temas: História da
cidade, Arte e Memória/Patrimônio. Os temas citados foram retirados de um 
instrumento diagnóstico preenchido pelos professores que participarão do 
projeto.

[FOTO]

Após a palestra alguns professores do Ginásio Experimental Carioca André Urani 
fizeram alguns comentários sobre a palestra.

Em seguida todas as Instituições que participarão do circuito de visitas 
interativas. como Centro Cultural Banco do Brasil, Museu de Casa do Pontal, 
Museu Nacional, Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica, Instituto Moreira 
Salles, Casa Daros e Museu de Arte do Rio, realizaram apresentações sobre a 
inserção dos mesmos durante o projeto.

[FOTO]

Todos puderam apreciar um pouco do mais variado trabalho que cada instituição 
oferecerá aos professores e alunos durante as visitas interativas.

O Centro Cultural Banco do Brasil, representado pela Prof
 Juliana Rodrigues, apresentou aos professores as exposições que poderão ser 
visitadas durante o projeto, assim como algumas das ações que o Centro Cultural 
desenvolve como os visitantes.

[FOTO]

O Museu de Casa do Pontal, representado por Juliana Prado, apresentou por meio 
de um vídeo as visitas teatralizadas que são realizadas na instituição, assim 
como um belíssimo material que cada unidade escolar visitante leva para 
trabalhar com os alunos após a visita interativa.

[FOTO]

O Museu Nacional, representado pela professora Andrea Costa, apresentou o acervo
da instituição, por meio de imagens e fez uma breve observação sobre o guia de 
visitação distribuído aos professores.

[FOTO]
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O Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica, representado pela diretora Luciana 
Adão e pelo seu Setor Educativo com os professores Rubens de Andrade e Adriana 
Cremer, falaram um pouco da sua inserção no projeto, em que farão nas visitas 
interativas abordagens sobre a história do prédio do Centro de Arte e do entorno
da Praça Tiradentes.

[FOTO]

O Instituto Moreira Salles, representado pela pedagoga Pollyana Lourenço, listou
um pouco do acervo fotográfico que a instituição possui, além de apresentar o 
site e o blog que auxiliam nas visitas interativas e onde os professores poderão
acessar os endereços eletrônicos como meio de preparação da visita.

[FOTO]

A Casa Daros, representada pela Coordenadora Programa Arte é Educação, Roberta 
Condeixa, apresentou um pouco das ações do Setor Educativo, assim como a 
programação que estará em cartaz durante o Projeto.

[FOTO]

E para finalizar, o Museu de Arte do Rio, representado pela assessora pedagógica
Gleyce Heitor, apresentou as diretrizes para as visitas interativas, que são os 
temas escolhidos pelos professores de História, Memória/Patrimônio e Arte, além 
de explicar sobre o procedimento de agendamento das unidades escolares.

[FOTO]

Ao final todos os presentes receberam um kit com materiais diversos das 
instituições envolvidas, assim como cópias do projeto. 

No próximo sábado, dia 10 de agosto, será realizado o 2
 dia da formação de professores no Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica, na 
rua Luis de Camões, 66 
 Próximo à Praça Tiradentes, das 9h às 13h. Para este 2
 encontro, será realizada uma oficina com os professores participantes do 
projeto 
Escola e Museu: Espaço Interativo de Educação e Arte em Novos Saberes
.

Representante do Rioeduca na E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos
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     Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 08/08/2013
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<TÍTULO>
O EDI Cremilda Embarca na Arca de Noé

<TAGS>
Tags: 
4ªcre.

Garantir o contato com os Clássicos e apresentar diversos gêneros às crianças 
pequenas é a principal função dos professores na Educação Infantil para 
desenvolver nos futuros leitores o prazeroso gosto pela literatura.

O desenvolvimento de interesses e hábitos permanentes de leitura é um processo 
constante, que principia no lar, aperfeiçoa-se sistematicamente na escola e 
continua pela vida afora.

Richard Bamberger

O trabalho na Educação Infantil busca conhecer e desenvolver na criança as 
habilidades que formarão as competências da leitura e da escrita. E
a literatura infantil é um instrumento que pode influenciar de maneira positiva 
nesse processo.

[FOTO]

Segundo 
Bakhtin (1992), a Literatura Infantil é um instrumento motivador e desafiador. 
Ela é capaz de transformar o indivíduo em um sujeito ativo, responsável pela sua
aprendizagem, que sabe compreender o contexto em que vive e modificá-lo de 
acordo com a sua necessidade.

A leitura é um momento mágico, no qual expressamos nossos sonhos, desejos e 
damos asas ao nosso imaginário. Assim, o EDI Cremilda da Silva dos Santos 
transforma e descortina o mundo literário para os seus pequenos desde a primeira
inf
ncia.

Um dia de Vinicius: Da Arca de Noé ao Operário em Construção

Durante o segundo bimestre, trabalhamos e mergulhamos nas m
sicas e poemas que compõem a Arca de Noé. Pesquisamos e descobrimos muitas 
curiosidades sobre uma grande personalidade brasileira: Vinicius de Moraes.

[FOTO]

Ouvimos diversas histórias, desenhamos, criamos, dramatizamos, brincamos, 
pesquisamos, escrevemos, lemos, descobrimos... Aprendemos tantas coisas com os 
animais e objetos da Arca de Noé, que organizamos uma feira cultural no Complexo
Educacional Operário.

Texto retirado do blog:
http://edicremilda.blogspot.com.br/
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[FOTO]

A Literatura Infantil é um recurso rico em informações, e nos oferece um método 
prazeroso e divertido de ensinar na Educação Infantil, através de lições 
variadas e importantes para uma vida toda. Além disso, ela amplia as 
possibilidades de trabalho e engendra pela arte, a expressão corporal, a 
oralidade, o domínio da Língua.

Nessa perspectiva, é através do contato com a leitura que a criança se apropria 
de culturas e saberes historicamente acumulados pelo homem, adquirindo 
informações que a ajudarão na construção de seu conhecimento. A literatura e, 
conseq
entemente, a leitura é um dos caminhos mais viáveis para desenvolver e estimular
a formação de ideias, que habilitará o educando para uma escrita concisa e 
lógica.

Ler é caminhar com passos firmes e determinados para um futuro imerso no 
conhecimento e no sucesso!

Parabéns a toda equipe do
EDI Cremilda da Silva dos Santos

por trabalhar com a leitura sem esperar pela alfabetização formal

para que, desse modo, suas crianças se envolvam com a leitura de histórias 
infantis e a produção de textos de forma mais intima e familiar.

Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por 
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! 

Entre em contato com o
 representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe
. 

Ana Accioly é Professora da Rede Municipal e

Representante Rioeduca da 4
 Coordenadoria Regional de Educação

E-mail: anaaccioly@rioeduca.net

Twitter: @Ana_Accioly

COMPARTILHE E COMENTE!

[FOTO]
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4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a toda equipe do EDI Cremilda da Silva dos Santos PELA REALIZAÇÃO DESTE
BELO PROJETO!
Postado por 
Helena (by troia)
 em 11/08/2013 22:10
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 08/08/2013
<TÍTULO>
Fé e Cidadania em Construção!

<TAGS>
Tags: 
9ªcre.

Ensino Religioso pode interagir com as outras disciplinas?

     O que tem a ver o indígena com o credo 
Protestante/Evangélico?
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Foi exatamente pensando em fazer um link entre o Ensino Religioso com as demais 
disciplinas que a Professora Cristiane Brandão se dedicou em mostrar realidades 
concretas para seus alunos das turmas de 4
 e 5
 anos. 

A professora, que leciona nos CIEPs: Lamartine Babo, Armindo Marcílio Doutel de 
Andrade e Professor Darcy Ribeiro em Campo Grande, discutiu a intoler
ncia religiosa, a liberdade de expressão e da manifestação de fé tomando por 
base o acervo cedido pelo Museu do Índio (Kit Etnográfico e Fotográfico, além de
vídeo) que revela o indígena 
da aldeia à internet
.

[FOTO]

Num primeiro momento, a maioria dos alunos estranhou, mostrando inclusive 
preconceito em relação à cultura e, sobretudo, à 
suposta
 religião dos índios. Mas, para a surpresa dos educandos, o vídeo e as fotos 
revelaram, além das diferentes culturas, uma diversidade religiosa, com imagens 
de grupos indígenas realizando rituais tradicionais, índios católicos, outros 
evangélicos etc.

[FOTO]

A professora Cristiane também aproveitou a oportunidade para debater a import
ncia da preservação do meio ambiente e o quanto podemos aprender com os 
indígenas acerca disso. Para enriquecer ainda mais a experiência, as alunas Liz 
Rayane e Lindielly (da E. M. Visconde do Rio Branco) cantaram algumas m
sicas em Tupi Guarani para os alunos, que acabaram por se encantar com tamanha 
interação: das culturas, dos alunos, das disciplinas.

[FOTO]

[FOTO]

Não parou por aí... A professora agendou todas as suas turmas para uma visita 
mediada à CEDAE, onde as crianças conheceram o processo de tratamento da água e 
discutiram a preservação dos rios, da natureza, do local em que vivemos, com o 
apoio da 
sereia Iara
, personagem principal do vídeo produzido pela CEDAE. Será que foi mera 
coincidência?

[FOTO]

[FOTO]
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Segundo a professora Cristiane, 
para o protagonismo infanto-juvenil, a fé e a cidadania precisam caminhar 
juntas. Acreditamos num futuro melhor!

Prof
 Márcia Cristina Alves, Representante da 9
 CRE

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet

9ªcre
(227)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
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[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 12/08/2013
<TÍTULO>
Empreender é Fazer Acontecer!

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, protagonismojuvenil.

O Centro Integral de Educação P
blica Dr. Adão Pereira Nunes vem realizando com os alunos do 3
 ano várias atividades para que eles aprendam, de forma divertida, a serem 
empreendedores. O objetivo é que eles desenvolvam a capacidade de tomar decisões
e conviver com desafios e derrotas para alcançar o sucesso.

...para mim, é impossível existir sem sonho... é o caso de se aprender como 
caminhar e, em caminhando, reaprender inclusive a realizar o sonho... a vida me 
ensinou como grande lição que é impossível assumi-la sem risco.

Paulo Freire

Você acha que empreendedorismo é coisa só de adulto? Você está enganado! A 
professora 
Cláudia Marques
, do 
Ciep Doutor Adão Pereira Nunes 
vai mostrar como ela está ajudando seus alunos a serem empreendedores desde 
cedo.

Educar na área empreendedora significa destruir mitos. Mito de que poucos podem 
ser empreendedores, de que a renda, poder e conhecimento devem estar 
concentrados em poucos que irão, um dia, reparti-los.

Empreendedorismo significa protagonismo social, ruptura de laços de dependência,
crença dos indivíduos e comunidades na própria capacidade de construírem o seu 
desenvolvimento através da cooperação.

Esse é o empreendedor coletivo, e o seu trabalho é produzir capital social ou, 
em outras palavras, fazer com que uma dada comunidade construa o seu sonho, um 
futuro no qual ninguém pode ser excluído. E isto se ensina, ou melhor, 
aprende-se desde criança.

[VÍDEO]

Empreender é Fazer Acontecer!
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Empreendedorismo, como vimos,
não é conversa somente para gente grande. Essas habilidades, quando estimuladas 
nas crianças, desde cedo, aumentam a capacidade de criar soluções, lidar com 
problemas e ainda incentivar a criatividade dos pequenos.

Na idade escolar, a atitude empreendedora ajudará em atividades do dia a dia, 
como na organização dos estudos e na realização de atividades em grupo.

Para ajudar os alunos nessa tarefa, a professora 
Cláudia Marques

, do 
Ciep Doutor Adão Pereira Nunes

, vem realizando com os alunos do 3
 ano várias atividades para desenvolver essa tal atitude empreendedora.

Os alunos estão aprendendo, de forma divertida, a serem empreendedores, a 
identificar suas habilidades, competências e oportunidades. O objetivo é que 
eles aprendam a conhecer, a colocar em ação o conhecimento, a respeitar o grupo,
a ser capaz de tomar decisões e a conviver com desafios e derrotas para alcançar
o sucesso.

Os alunos ficaram muito motivados com a primeira aula, na qual falaram também da
import
ncia de serem organizados, criativos, inovadores, positivos e de sempre manterem
o foco.

[FOTO]

[FOTO]

Várias atividades interessantes foram realizadas. Nelas, a professora percebeu 
uma certa maturidade em seus alunos que não esperava encontrar nos alunos do 3
 ano, que tem apenas oito anos de idade.

Primeiro foi pedido que cada aluno citasse três características suas. A 
professora aproveitou o momento para trabalhar o conceito de adjetivo. Em um 
segundo momento, eles trabalharam com a motivação, mostrando que cada um pode 
alcançar seus sonhos se fizerem um bom planejamento, se forem determinados e 
competentes.

Veremos a seguir o relato de alguns alunos das turmas 1.302 e 1.303 sobre os 
sonhos e características de cada um. Você irá se emocionar!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

O sonho de cada criança foi guardado em duas latas, que foram enterradas no 
pátio da escola, ao lado de uma bela árvore, que foi chamada por outros alunos 
de 
Árvore do Saber
.

Quando os alunos da professora Cláudia chegarem no 5
 ano, ano de 2015, mais precisamente no 
ltimo dia de aula, eles irão desenterrar as latas e ver se algum sonho se 
realizou, quais eles acham ser possível de se realizar e como poderão fazer 
isso.

[FOTO]

[FOTO]

Os alunos do 
Ciep Doutor Adão Pereira Nunes
 estão aprendendo que ser um empreendedor é executar sonhos, mesmo que haja 
riscos. É enfrentar os problemas, mesmo que não tenha forças. É caminhar por 
lugares desconhecidos, mesmo sem b
ssola. É tomar atitudes que ninguém tomou. É ter consciência de que quem vence 
sem obstáculos triunfa sem glória. É não esperar uma herança, mas construir uma 
história...

Quantos projetos são deixados para trás? Quantas vezes nossos temores bloquearam
nossos sonhos? Ser um empreendedor não é esperar a felicidade acontecer, mas 
conquistá-la.

Parabéns à professora 
Cláudia Marques,

por ajudar seus alunos a serem movidos por sonhos. Ser empreendedor é, antes de 
tudo, saber sonhar!

Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por 
sua escola. Aproveite este espaço que é para você! Entre em contato com a 
representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe! Até a próxima 
semana!

Professora Patrícia Fernandes 
 Representante do Rioeduca na 6
 Cre

Twitter: @Paty_PFF
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Facebook: patrícia_pff@yahoo.com.br

E-mail: pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

6ªcre
(247)

protagonismojuvenil
(73)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a escola e a todos os profissionais envolvidos nesse belo trabalho.
Postado por 
Christiane Penha
 em 27/08/2013 15:04
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Segunda-feira, 12/08/2013
<TÍTULO>
2º Minicurso 
Um Olhar Verde sobre a Cidade

<TAGS>
Tags: 
projetos, 1ªcre, 2ªcre, 3ªcre, 4ªcre, 5ªcre, 6ªcre, 7ªcre, 8ªcre, 9ªcre, 10ªcre 
e  11ªcre.

No dia 26 de junho, professores da Rede P
blica Municipal de Ensino participaram do 2
 Minicurso 
Um olhar verde sobre a cidade
, no Centro de Educação Ambiental do Parque Nacional da Tijuca 
 CEAMP.

O minicurso tem como objetivo abordar assuntos relevantes de Educação Ambiental 
com os professores da Rede P
blica Municipal de Ensino através de palestra e debates.

Representante da Fundação Rio-águas, Engenheira Georgiane Costa, Representante 
da Gerência de Unidade de Conservação, Professora Sônia Peixoto além de um 
representante da Secretaria de Meio Ambiente, Engenheiro Alexandre De Bonis, 
realizaram palestras acerca do tema do minicurso.

[FOTO]

O palestrante Alexandre De Bonis, da Secretaria de Meio Ambiente, iniciou o 
minicurso abordando o tema recursos hídricos. Neste momento, houve um 
esclarecimento sobre a FMP, Faixa Marginal de Proteção, que é uma área no 
entorno de rios, lagos e lagoas que deveriam ser protegidas e não povoadas. Por 
não haver um planejamento habitacional, muitas dessas áreas são ocupadas, 
ocasionando inundações e enchentes.

Ao longo da palestra, vários assuntos foram abordados de acordo com a demanda 
dos professores presentes, tais como: planejamento para utilização de recursos 
naturais e captação de chuva.

Para a captação de chuva é necessário ter um projeto aprovado pela Fundação 
Rio-Águas.

[FOTO]

A palestrante Georgiane Costa, representante da Fundação Rio-Águas, abordou 
assuntos referentes aos rios e suas obras. Foram apresentados alguns projetos 

Página 5729



RIOEDUCA 2
para sanar problemas das enchentes. Foram esclarecidos alguns questionamentos da
plateia sobre o percurso de alguns rios e suas possíveis subdivisões. 

[FOTO]

A representante da Gerência de Unidade de Conservação, palestrante Sônia 
Peixoto, abordou características das unidades de conservação. Essas unidades de 
conservação são áreas naturais protegidas como reservas biológicas e parques 
naturais.

[FOTO]

Para o segundo semestre estão sendo organizados mais dois encontros com 
professores da Rede P
blica Municipal de Ensino, que concluirão o Minicurso com a prof
 Jaqueline Girão da Universidade Federal do Rio de Janeiro nos meses de agosto e
outubro. 

Representante do Rioeduca na E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos

     Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet
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(223)
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4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Terça-feira, 06/08/2013
<TÍTULO>
Informativo Multirio - 06 de agosto

<TAGS>
Tags: 
multirio.
Educação em Rede
aborda o papel da educação musical na formação
O programa fala sobre a import
ncia do ensino da m
sica para o desenvolvimento humano. As pesquisas atuais comprovam que a m
sica ultrapassou a natureza artística para ser um instrumento de estudo de 
vários aspectos da neurociência. Os convidados Julio Moretzsohn, regente da 
Orquestra de Vozes Meninos do Rio, criada pela SME, e o m
sico Paulo Malaguti, integrante do grupo MPB4, falam do ensino da m
sica na escola. Esse tipo de aprendizado promove o equilíbrio, facilita a 
concentração e o desenvolvimento do raciocínio. Também em pauta, a educação 
musical na Rede, com a obrigatoriedade de que os professores tenham formação em 
M
sica, e parcerias como as salas Rock in Rio.
Educação em Rede
vai ao ar na quarta-feira (7),às 14h, na
BandRio
.

MultiRio lança novas publicações para professores e alunos
Já começaram a ser distribuídas para a Rede Municipal do Rio as novas edições 
dos jornais
O Tagarela
e
Entre Jovens
, para os alunos, e do boletim
Rede MultiRio
, destinado aos professores. Além dessas publicações, as escolas começam também 
a receber o fascículo da série
Pequenos Notáveis
 Parte 3
, material que complementa o audiovisual e apresenta os mestres da MPB 
homenageados na nova temporada da produção: Gilberto Gil, Milton Nascimento, 
Gonzaguinha, Dolores Duran e Ary Barroso.
O Tagarela
e
Entre Jovens
destacam atrações da Web Rádio
 como o novo
MultiRio Esporte Clube
e a
Hora Divertida
, a animação infantil
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Zou
, obras de alunos em Poesia Concreta na Escola e o centenário de Vinicius de 
Moraes. Uma análise do personagem central de
Os Invisíveis
e a import
ncia da leitura, assim como suas abordagens na programação da MultiRio, são os 
principais assuntos da nova edição de
Rede MultiRio
.
A MultiRio não tem um perfil oficial no Facebook. Informações sobre a Empresa 
você encontra no
Portal MultiRio
 e na nossa página no Twitter. Se você já faz parte desta rede social, seja um 
seguidor:
www.twitter.com/multirio
.

[FOTO]
tweet

multirio
(3)
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 19/03/2013
<TÍTULO>
O Encanto desta Cidade É Meu!

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos, entrevistas.

Alana Raquel da Silva Lino é uma das ganhadoras do concurso 
O Encanto desta Cidade É Meu
 promovido pelo Rioeduca, na categoria Alunos de 14 a 17 anos. Aluna da Escola 
Municipal D.Pedro I desde 2011 e, antes, da E.M. 25 de Abril,
 Alana está no 9
 ano do Ensino Fundamental.

Alana
 Raquel da Silva Lino tem catorze anos e conta
 que : 
Todos os dias
 acessava o site do Rioeduca para saber se já tinha saído o resultado. Quando eu
vi que tinha sido vencedora fiquei muito feliz, abracei todos que estavam à 
minha volta, pulei e corri para contar para minha mãe.

[FOTO]
Alana Raquel da Silva Lino, vencedora da categoria aluno, de 14 a 17 anos.

Confira agora, a entrevista que o Rioeduca fez com a Alana, para conhecer um 
pouco mais sobre uma das vencedoras do concurso 
O Encanto desta Cidade É Meu
 :

Rioeduca: Como foi que você resolveu se inscrever
 para o concurso? Algum professor incentivou?

Alana:
 Quando estava na Sala de Leitura, a professora Ana Maria Rodrigues da Sala de 
Leitura
 perguntou se eu queria participar e eu aceitei.
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[FOTO]
Alana com a professora da Sala de Leitura, Ana Maria, conferindo o resultado do 
concurso no portal Rioeduca.

Rioeduca: Qual o livro que leu que mais gostou?

Alana:
 Foi o livro 
Uma Professora Muito Maluquinha
 do Ziraldo.

Rioeduca: Qual o lugar do Rio de Janeiro que conhece ou gostaria de conhecer que
mais gosta?

Alana: 
Gostaria de conhecer o Museu Aeroespacial, em Sulacap.

Rioeduca: E sua família? Gostou do resultado? Costuma incentivá-la nos estudos?

Alana: 
Minha mãe me incentiva e quando soube ficou muito contente. Ela me acompanha nos
deveres e nas dificuldades. Diz que se eu não souber o que significa a palavra, 
para procurar no dicionário que tenho em casa. Fala para eu ir à livraria e 
comprar um livro. Ela diz para ler Vinícius de Moraes e Carlos Drummond de 
Andrade. Mas eu gosto de ler Ziraldo e Clarice Lispector.

Rioeduca: O que acha importante para um aluno escrever bem?

Alana: 
Acho que primeiro é gostar muito de ler porque você descobre as palavras que 
pode usar nas redações. E tirar d
vidas com professor, ele ajuda muito.

Rieduca:
Quais as disciplinas que mais gosta na escola?

Alana: 
Gosto de História, Geografia e Língua Portuguesa.

[FOTO]

Alana com seus colegas da turma 1902.

Rioeduca: Tem alguma idéia da área ou profissão que vai seguir?
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Alana: 
Gostaria de ser professora de Geografia, História ou Ciências.

[FOTO]
Fatima Martins, professora de Portugues, Alana Raquel, professora Neyla Fialho, 
de Artes Visuais, e professora Ana Maria Rodrigues, professoras que incentivaram
a aluna

[FOTO]

A Coordenadora Pedagógica Marleyde Fernando, que ajudou a aluna Alana Raquel a 
ativar seu e-mail Rioeduca para participar do concurso.

Veja abaixo, o texto vencedor de Alana:

Rio de Janeiro, Cidade Maravilhosa, referência de beleza em qualquer lugar, 
Cidade onde encontramos as mais belas paisagens, misturas e culturas.

Belíssimas são tuas praias: Copacabana, Arpoador, Ipanema... eis que o colorido 
de sua diversidade se mistura com a curiosidade de pessoas que viajam de países 
de todo o mundo e, simplesmente, chegam eufóricos e muito surpresos com tudo que
o Rio tem a oferecer.

O Rio de Janeiro re
ne perfeição, cultura, natureza e vida urbana. Eternamente nos encantará com a 
grandiosidade de tudo que nos é oferecido, e sempre será assim incomparável, 
lindo e maravilhoso, Rio de Janeiro.

Este é o carioca: peles bronzeadas, caminhada na orla, banho de mar, clima 
tropical, diversidade cultural e musical. Todos esses detalhes nos permitem 
parafrasear a canção 
O canto dessa cidade é meu
 dizendo: O canto dessa cidade é nosso. Estes cantos ecoam sempre no nosso 
Carnaval, mistura de nossa cultura latina com a alegria do povo. O Carnaval na 
Sapucaí desperta uma intensa vibração do povo demonstrando sua garra, energia, 
alegria e amor pela cidade. E emocionado renasce o desejo de rever este 
espetáculo de cores que anima a cidade.

Todos que aqui aportam vão com o desejo de sempre conseguir apreciar nossas 
belezas retornando novamente à Cidade Maravilhosa, cheia de encantos mil, Cidade
Maravilhosa, coração do meu Brasil.

O 
Projeto Político Pedagógico da E.M. Dom Pedro I é focado na Sustentabilidade e 
na Preservação Ambiental. Agora, em 2013, a unidade escolar também pretende, 
simultaneamente, intensificar a leitura e escrita dos alunos-autores que se 
encontram na escola. A Alana Raquel é uma dessas alunas, e está no caminho 
certo. Pelo jeito, o projeto já está rendendo seus frutos!

Parabéns, Alana! Continue escrevendo assim!
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PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca/sobrenos.php

Roberta Vitagliano

professora da rede municipal 

e representante do Rioeduca da 7
CRE

robertavitagliano@rioeduca.net

twitter: @robertacarmina

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 19/03/2013
<TÍTULO>
O Encanto desta Cidade É Meu!

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos, entrevistas.

Alana Raquel da Silva Lino é uma das ganhadoras do concurso 
O Encanto desta Cidade É Meu
 promovido pelo Rioeduca, na categoria Alunos de 14 a 17 anos. Aluna da Escola 
Municipal D.Pedro I desde 2011 e, antes, da E.M. 25 de Abril,
 Alana está no 9
 ano do Ensino Fundamental.

Alana
 Raquel da Silva Lino tem catorze anos e conta
 que : 
Todos os dias
 acessava o site do Rioeduca para saber se já tinha saído o resultado. Quando eu
vi que tinha sido vencedora fiquei muito feliz, abracei todos que estavam à 
minha volta, pulei e corri para contar para minha mãe.

[FOTO]
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Alana Raquel da Silva Lino, vencedora da categoria aluno, de 14 a 17 anos.

Confira agora, a entrevista que o Rioeduca fez com a Alana, para conhecer um 
pouco mais sobre uma das vencedoras do concurso 
O Encanto desta Cidade É Meu
 :

Rioeduca: Como foi que você resolveu se inscrever
 para o concurso? Algum professor incentivou?

Alana:
 Quando estava na Sala de Leitura, a professora Ana Maria Rodrigues da Sala de 
Leitura
 perguntou se eu queria participar e eu aceitei.

[FOTO]
Alana com a professora da Sala de Leitura, Ana Maria, conferindo o resultado do 
concurso no portal Rioeduca.

Rioeduca: Qual o livro que leu que mais gostou?

Alana:
 Foi o livro 
Uma Professora Muito Maluquinha
 do Ziraldo.

Rioeduca: Qual o lugar do Rio de Janeiro que conhece ou gostaria de conhecer que
mais gosta?

Alana: 
Gostaria de conhecer o Museu Aeroespacial, em Sulacap.

Rioeduca: E sua família? Gostou do resultado? Costuma incentivá-la nos estudos?

Alana: 
Minha mãe me incentiva e quando soube ficou muito contente. Ela me acompanha nos
deveres e nas dificuldades. Diz que se eu não souber o que significa a palavra, 
para procurar no dicionário que tenho em casa. Fala para eu ir à livraria e 
comprar um livro. Ela diz para ler Vinícius de Moraes e Carlos Drummond de 
Andrade. Mas eu gosto de ler Ziraldo e Clarice Lispector.

Rioeduca: O que acha importante para um aluno escrever bem?

Alana: 
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Acho que primeiro é gostar muito de ler porque você descobre as palavras que 
pode usar nas redações. E tirar d
vidas com professor, ele ajuda muito.

Rieduca:
Quais as disciplinas que mais gosta na escola?

Alana: 
Gosto de História, Geografia e Língua Portuguesa.

[FOTO]

Alana com seus colegas da turma 1902.

Rioeduca: Tem alguma idéia da área ou profissão que vai seguir?

Alana: 
Gostaria de ser professora de Geografia, História ou Ciências.

[FOTO]
Fatima Martins, professora de Portugues, Alana Raquel, professora Neyla Fialho, 
de Artes Visuais, e professora Ana Maria Rodrigues, professoras que incentivaram
a aluna

[FOTO]

A Coordenadora Pedagógica Marleyde Fernando, que ajudou a aluna Alana Raquel a 
ativar seu e-mail Rioeduca para participar do concurso.

Veja abaixo, o texto vencedor de Alana:

Rio de Janeiro, Cidade Maravilhosa, referência de beleza em qualquer lugar, 
Cidade onde encontramos as mais belas paisagens, misturas e culturas.

Belíssimas são tuas praias: Copacabana, Arpoador, Ipanema... eis que o colorido 
de sua diversidade se mistura com a curiosidade de pessoas que viajam de países 
de todo o mundo e, simplesmente, chegam eufóricos e muito surpresos com tudo que
o Rio tem a oferecer.

O Rio de Janeiro re
ne perfeição, cultura, natureza e vida urbana. Eternamente nos encantará com a 
grandiosidade de tudo que nos é oferecido, e sempre será assim incomparável, 
lindo e maravilhoso, Rio de Janeiro.

Este é o carioca: peles bronzeadas, caminhada na orla, banho de mar, clima 
tropical, diversidade cultural e musical. Todos esses detalhes nos permitem 
parafrasear a canção 
O canto dessa cidade é meu
 dizendo: O canto dessa cidade é nosso. Estes cantos ecoam sempre no nosso 
Carnaval, mistura de nossa cultura latina com a alegria do povo. O Carnaval na 
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Sapucaí desperta uma intensa vibração do povo demonstrando sua garra, energia, 
alegria e amor pela cidade. E emocionado renasce o desejo de rever este 
espetáculo de cores que anima a cidade.

Todos que aqui aportam vão com o desejo de sempre conseguir apreciar nossas 
belezas retornando novamente à Cidade Maravilhosa, cheia de encantos mil, Cidade
Maravilhosa, coração do meu Brasil.

O 
Projeto Político Pedagógico da E.M. Dom Pedro I é focado na Sustentabilidade e 
na Preservação Ambiental. Agora, em 2013, a unidade escolar também pretende, 
simultaneamente, intensificar a leitura e escrita dos alunos-autores que se 
encontram na escola. A Alana Raquel é uma dessas alunas, e está no caminho 
certo. Pelo jeito, o projeto já está rendendo seus frutos!

Parabéns, Alana! Continue escrevendo assim!

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca/sobrenos.php

Roberta Vitagliano

professora da rede municipal 

e representante do Rioeduca da 7
CRE

robertavitagliano@rioeduca.net

twitter: @robertacarmina

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 09/08/2013
<TÍTULO>
Capacitação Implantação SGA - 10ª CRE

<TAGS>
Tags: 
10ªcre.

Com o objetivo de implantar o Sistema de Gestão Acadêmica (SGA) em todas as 
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unidades da Rede de Ensino Municipal, a Secretária Municipal de Educação deu 
início a mais uma fase de implantação do SGA em quatro coordenadorias, sendo uma
delas, a Décima Coordenadoria Regional de Educação (10
 CRE).

A 10
 CRE possui 110 Unidades Escolares, sendo que dessas, 50 tiveram o SGA 
implantados em 2012 e as demais migraram para este sistema ao final do 1
 semestre de 2013.

Nesse primeiro momento de implantação, o uso do sistema será apenas para o setor
administrativo das Unidades Escolares. As Capacitações na 10
 CRE foram organizadas pela Assessoria de Informática e Tecnologia (AIT) em 
parceria com a Gerência de Recursos Humanos (GRH). A 10
 CRE contou com dois polos de atendimento, disponibilizando dois laboratórios 
com vinte computadores para acesso, de forma que cada participante pudesse ter 
um computador exclusivo para acesso.

Cada Unidade Escolar participou com dois elementos administrativos. As turmas 
foram organizadas através de inscrição online interna e organizadas por turno em
dois dias de atendimento. A capacitação ocorreu nos dias 4, 5, 6 e 7 de junho, 
nos horários de 8:30h às 12:30h e de 13:30h às 17:30h, com sete turmas 
distribuídas pelos polos e 124 participantes.

As turmas foram dinamizadas por um representante da Empresa Mstech (responsável 
pelo Sistema 3.0) e devidamente acompanhadas por representantes da SME, 
Informática e Gerência de Educação da 10
 CRE. Todos tiveram computadores individuais para manusear, apostilas, slides 
explicativos e tutoriais do próprio Sistema.

Fotos Polo I : Escola Municipal 10.19.007 André Vidal de Negreiros

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Gestores e Secretários Escolares participando da capacitação no Polo I.

Fotos Polo II: Cidade das Crianças Leonel Brizola

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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Gestores e Secretários Escolares participando da capacitação no Polo II.

Em todas as turmas foi possível ver o interesse por parte das Unidades Escolares
com esta nova ferramenta de trabalho que integrará a Rede em um 
nico sistema de informações acadêmicas.

Vale ressaltar que o SGA é um sistema que retrata toda a vida da Unidade 
Escolar, fazendo a migração entre os Sistemas que hoje norteiam a din
mica de uma administração escolar.

Para o devido acompanhamento dessa nova prática, cada Unidade Escolar recebe 
regularmente a visita de um técnico para as devidas orientações de utilização do
sistema, ficando este à disposição de todo o corpo administrativo.

Dessa forma, a 10
 CRE começa o segundo semestre com todas as Unidades Escolares utilizando o novo
Sistema de Gestão Acadêmica da Rede Municipal de Ensino. Inovação online 
beneficiando a todos que desse sistema utilizam.

Suelen Corrêa

é professora da rede municipal

e representante do Rioeduca da 10
CRE

suelencorrea@rioeduca.net

twitter: @suelencorrea29

[FOTO]
tweet
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10ªcre
(292)

<COMENTÁRIOS>

Conhecer bem para saber utilizar. As capacitações sempre foram feitas para 
auxiliar e descomplicar as dúvidas que possam surgir.
Postado por 
Helena(by toia)
 em 09/08/2013 19:59
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 15/03/2013
<TÍTULO>
O Encanto desta Cidade é Meu” na 5ª CRE

<TAGS>
Tags: 
5ªcre.

O Concurso Cultural 
O Encanto desta cidade é meu
 promovido pelo portal Rioeduca fez com que o gosto pela escrita encantasse 
responsáveis e alunos de nossas escolas.

O Concurso Cultural 
O encanto desta cidade é meu
, promovido pelo portal Rioeduca, recebeu mais de duzentos textos em prosa e 
poesia num pequeno período de inscrição, num claro depoimento de amor pela 
cidade do Rio de Janeiro.
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[FOTO]

Perguntei por que quis participar do Concurso Cultural 
O Encanto desta cidade é meu
, mesmo sendo opcional?

[FOTO]

[VÍDEO]

Parabéns Tiago!

[FOTO]

Ela, que mora com sua família no mesmo bairro da escola, é mãe de Fabrícia, nove
anos, e a filha menor de quatro anos. Pretende ano que vem matricular a caçula 
na rede municipal.

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

5ªcre
(268)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 20/05/2013
<TÍTULO>
Limpando e Conservando o Ambiente Escolar       

Limpando e conservando as dependências da Escola Municipal Almirante Newton 
Braga de Faria, o Gari Roberto Malaquias faz um pequeno resumo de ideias sobre 
seu trabalho nesta entrevista em homenagem ao Dia do Gari.

A COMLURB (Companhia Municipal de Limpeza Urbana) é a maior organização de 
limpeza p
blica na América Latina e tem como principal objetivo a limpeza urbana no 
município do Rio de Janeiro. Tem como principais atribuições os serviços de 
coleta domiciliar, a limpeza dos logradouros p
blicos, das areias das praias, de parques p
blicos, do mobiliário urbano, dos t
neis, viadutos e, em especial, a 
limpeza de escolas
 e a higienização de hospitais municipais. 

As escolas da rede municipal em parceria com a COMLURB mantêm em suas 
dependências os garis que, com zelo e dedicação, fazem o ambiente escolar mais 
acolhedor e higienizado.

Para comemorarmos o Dia do Gari, 16 de maio, nada mais alegre que homenagearmos 
este profissional através desta matéria produzida com muito carinho no portal 
Rioeduca.

Curiosidades da Profissão Gari

Em Portugal, os garis eram conhecidos como 
almeidas
, em homenagem a um cidadão com Almeida no nome que foi diretor geral da limpeza
urbana da capital portuguesa.

Já no Rio de Janeiro, o nome gari também foi em homenagem a uma pessoa que se 
destacou na história da limpeza da cidade do Rio de Janeiro, o francês Aleixo 
Gary, que assinou contrato em 11 de outubro de 1876 com o Ministério Imperial 
para organizar o serviço de limpeza da cidade do Rio de Janeiro. O serviço 
incluía a remoção de lixo das casas e praias e posterior transporte para a Ilha 
de Sapucaia, onde hoje fica o bairro Caju. Ele permaneceu no cargo até o 
vencimento do contrato, em1891. Em seu lugar, entrou o primo Luciano Gary.
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A empresa foi extinta um ano depois, sendo criada a Superintendência de Limpeza 
P
blica e Particular da Cidade, cujos serviços deixavam a desejar. Em 1906, a 
superintendência tinha 1.084 animais, n
mero insuficiente para carregar as 560 toneladas de lixo da cidade. Assim, da 
tração animal passou-se à tração mec
nica, e depois ao uso do caminhão até os dias atuais.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Roberto Malaquias, Limpando e Conservando o Ambiente Escolar

Mas sabia que a gente pode facilitar a vida do gari e, ao mesmo tempo, preservar
o meio ambiente? Como? Simplesmente separando o nosso lixo de cada dia. 

Veja o que acha Roberto Malaquias, o Gari que trabalha na Escola Municipal 
Almirante Newton Braga, sobre esse assunto. 

[FOTO]

Entrevistado pela representante do Rioeduca na 5
 CRE no dia 7 de maio, o gari Roberto Malaquias, 49 anos, 18 na COMLURB, disse 
como se sente sendo um dos responsáveis pela limpeza e conservação da Escola 
Municipal Almirante Newton Braga de Faria.

[FOTO]

Rioeduca:
 Qual sua formação?

Roberto:
 Concluí o ensino médio regular.

Rioeduca:
 O senhor atualmente trabalha como gari, servidor p
blico da prefeitura. O que fez optar por esta profissão?

Roberto: 
Segurança profissional, estabilidade no trabalho.

Rioeduca: 
O senhor já teve outros trabalhos de destaque e responsabilidade. O que fez 
abandonar e seguir a profissão de Gari?
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Roberto: 
Já trabalhei de auxiliar de escritório numa agência de viagens, a opção foi 
justamente a estabilidade no trabalho.

Rioeduca: 
Atualmente o seu trabalho é livre do estresse da vida moderna?

Roberto:
 Sim, acho mais tranquilo trabalhar em escola, pois juntar-se a crianças é muito
legal. Criança sempre dá alegria.

Rioeduca:
 É realizado e feliz com seu trabalho?

Roberto: 
Em geral sou, mas nem todos os dias são bons, pois de vez em quando 
pinta
 um estresse. Escola é assim mesmo.

Rioeduca:
 Qual a sua rotina de trabalho?

Roberto:
 Chego às seis horas da manhã, logo vou varrer as salas de aula, limpar 
banheiros, pátio para, quando os alunos chegarem à escola, elas estejam limpas. 
Depois vou limpando outros locais da escola durante o dia e assim faço todos os 
dias.

Rioeduca:
 Você acha que seu trabalho contribui para uma melhoria do meio ambiente?

Roberto:
 Em minha opinião, o meu trabalho, assim como os de meus colegas, contribui para
o saneamento da escola, tornando o ambiente limpo e agradável para todos da 
comunidade escolar, e cuidando também do lixo que sai da escola.

Rioeduca:
 O que falta para a nossa cidade ser uma cidade ainda melhor?

Roberto: 
Falta uma política voltada para a conscientização de toda população no seu 
cuidado com o lixo que produz. Seria importante divulgar junto a todos medidas 
de educação ambiental, principalmente no sentido da separação de lixo org
nico e reciclável, para que o mesmo seja reciclado, diminuindo a agressão ao 
meio ambiente. E que a coleta de lixo seletiva possa muito em breve ser 
estendida a toda cidade
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 A palavra exata é compromisso, compromisso de ideias e de atitudes de todos. 

Agradecimentos à direção da E. M. Almirante Newton Braga de Faria, na pessoa da 
professora Fátima Mendes e, especialmente, à professora de Língua Portuguesa e 
da Sala de Leitura Jane Nunes, pela intermediação dessa entrevista.

Agradeço ao Sr. Roberto Malaquias por tão gentilmente participar desta matéria.

Escolas e professores, participem das publicações do portal Rioeduca enviando 
para o representante da sua CRE projetos desenvolvidos e/ou atividades que 
impactaram a aprendizagem de seus alunos. Clique 
aqui
 para saber o e-mail do seu representante.

Visitem, acompanhem e comentem nos blogs das Escolas da Rede Municipal de 
Educação da Cidade do Rio de Janeiro. Conheça os
 blogs da 5
CRE
.

Acompanhem, também, nosso grupo no Facebook, sendo mais um membro:

https://www.facebook.com/groups/rioeduca5cre/

Professora Regina Bizarro _ Representante do Rioeduca na 5
CRE

Twitter: @rebiza

Facebook: Regina Biza

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 19/08/2013
<TÍTULO>
GEC Rivadávia Corrêa - Qualidade Comprovada

<TAGS>
Tags: 
1ªcre.

Mais uma vez o 
GEC Rivadávia Corrêa 
entra para o ranking das escolas com as melhores avaliações no IDEB e no IDERIO.
Esse resultado comprova a qualidade e empenho de gestores, professores, famílias
e alunos da unidade. Para celebrar essa vitória, o Rioeduca conta um pouco dessa
escola de sucesso e relata como ela conseguiu estar entre as melhores colocadas 
na Rede Municipal de Educaçao Carioca.

 O IDEB

[FOTO]

Estudantes em aula de Artes.

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)
 foi criado em 2007 pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e de Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira) e representa a iniciativa de reunir num só 
indicador dois conceitos de grande import
ncia para a qualidade da educação, fluxo escolar e médias de desempenho nas 
avaliações. O Ginásio Experimental Carioca Rivadávia Corrêa está entre as 10 
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melhores do Rio, alcançando a 5
 colocação.

Alcançar a meta do IDEB não é tarefa fácil, requer trabalho, dedicação, estudo, 
comprometimento de toda equipe, parceria com as famílias e foco. No entanto, a 
comunidade escolar Rivadávia Correa, incentivados pela gestora Bárbara Portilho,
não desanima diante das dificuldades e avança em direção a uma educação de 
qualidade ainda maior.

Uma Escola de Sucesso

[FOTO]

Alunos do GEC em passeio cultural.

O ambiente é fator importante para o processo de aprendizagem e, no GEC, 
adolescentes têm um espaço organizado para produção de projetos e construção de 
conhecimentos. Laboratório de ciências, biblioteca e sala de vídeo são alguns 
dos ambientes que despertam no aluno a sede e o prazer de aprender. Nas aulas, 
os jovens têm o apoio da Educopédia, que traz dinamismo ao estudo. Os 
adolescentes também podem participar, falar e teclar, acessando a internet.

Outros fatores que influenciam no avanço da qualidade da unidade são: 
horário integral para professores e alunos, utilização de novas tecnologias 
educacionais, o sistema de ensino polivalente e a criação de novas modalidades 
de ensino como: estudo dirigido, protagonismo juvenil, projeto de vida e 
eletivas.

1
 Coordenadoria Regional de Educação Celebra Vitória com o GEC

A Professora Claudia Reis, Assessora da Gerência de Educação da 1
 CRE, entende:

que seja muito importante o bom desempenho dos alunos. Contudo, a certeza do 
sucesso escolar é nossa preocupação principal. Os alunos do GEC Rivadávia Correa
têm demonstrado esse sucesso cotidianamente, sobretudo quando se debruçam sobre 
seus projetos de vida, pensando no futuro e agindo sobre o presente.

Foi um orgulho para a Secretaria Municipal de Educação, ter esses jovens 
apresentando essa proposta atualizada de educação para os Líderes Cariocas que 
foram conhecer o GEC. Ficou claro para todos nós a import
ncia do protagonismo juvenil e ouvir o orgulho deles contando as vitórias da 
escola. Isso só demonstra que a equipe está no caminho certo e que os frutos do 
trabalho são concretizados por todos.

O Professor José Luiz Pinheiro de Andrade, Ouvidor Adjunto da 1
 CRE, afirma: 
Acredito que o sucesso desta Unidade Escolar resida na gestão democrática e 
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participativa, em que todos os atores envolvidos no processo educativo estão 
alinhados e atentos às necessidades do cotidiano. Tive o prazer de acompanhar a 
evolução e as mudanças que ocorreram nesta escola e percebo que tanto os alunos,
quanto toda a equipe docente se orgulham deste espaço e buscam a excelência em 
todas as ações. Parabéns a todos os envolvidos e principalmente aos alunos, foco
de nosso trabalho e dedicação!

[FOTO]

O segredo do Sucesso do GEC
 é o compromisso com o trabalho sério e perseverante. É também a dedicação e 
persistência em olhar pra cada menino e menina como pessoas 
nicas, especiais e mostrar para cada uma delas sua própria capacidade de 
intervir no mundo atual, com inovações geradas pelos talentos que lhes são 
próprios. O Ginásio Experimental Carioca é isso: uma inovação apaixonada e 
apaixonante onde educar é também um jeito de amar.

Conheça mais trabalhos do GEC, acessando o link abaixo:

http://gecrivacorrea.blogspot.com.br/

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o
 representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe
. *

Professora Rute Albanita

Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: 
@Rute_Albanita

COMPARTILHE E COMENTE!

[FOTO]
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1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns ao GEC Rivadávia Corrêa pelo excelente trabalho que realizam! 
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 19/08/2013 18:33

O GEC Rivadávia Corrêa tem mostrado a todos a bastante tempo sua qualidade em 
educação e seu crescente avanço na aprendizagem do aluno. A Equipe desta escola 
é maravilhosa!  O que se podia esperar?! Parabéns!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 20/08/2013 11:10
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 26/03/2013
<TÍTULO>
O Encanto desta Cidade É Meu

<TAGS>
Tags: 
2ªcre.

O concurso 
O Encanto desta Cidade É Meu
 estimulou nossos alunos a escreverem textos demonstrando admiração pelo Rio de 
Janeiro, cidade maravilhosa.
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O pequeno Robert Vasconcelos dos Santos tem apenas nove anos e cursa o 4
 ano do Ensino Fundamental na Escola Municipal Capistrano de Abreu no Jardim Bot
nico.

Robert participou do concurso 
O Encanto desta Cidade É Meu
 e foi vencedor na categoria aluno de oito anos a nove anos e onze meses. 

A professora Renata Carvalho, representante do portal Rioeduca na 2
CRE, foi à escola conversar com o Robert, sua família, professora e direção da 
unidade escolar. Vejamos a entrevista que o aluno concedeu ao portal Rioeduca.

[FOTO]

Rioeduca:
 Como ficou sabendo do concurso 
O Encanto desta Cidade é Meu
?

Robert:
 Porque a professora falou.

Rioeduca:
 Por que se interessou em participar do concurso? Quem incentivou?

Robert:
A professora foi quem incentivou.

[FOTO]

Rioeduca:
 No que pensou quando escreveu o texto sobre o Rio de Janeiro?

Robert:
 Estava pensando em como fazer uma m
sica, depois decidi fazer uma poesia. Pensei que a cidade tem muitos lugares 
interessantes e bonitos não só para quem mora aqui, mas também para os turistas.

Rioeduca:
 Você gosta de ler? Que tipo de leitura? Gosta de escrever?

Robert:
Sim. Gosto de ler livros infantis com figuras. Gosto de escrever também.
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Rioeduca:
 O que faz para se divertir?

Robert:
Gosto de jogar futebol e brincar com meus primos.

Rioeduca:
 O que mais lhe agrada na escola?

Robert:
 Eu gosto muito do recreio e de escrever textos.

Rioeduca:
 Como se sentiu ao saber que seu texto foi vencedor na categoria alunos?

Robert:
Fiquei feliz e me senti bem, vi que fui bem no texto. Na escola ganhei 
presentes, medalha, tirei fotos, dei entrevista e meu pai veio à escola.

Rioeduca:
 E a família, como se sentiu? 

Robert:
Minha mãe, meu pai e minha avó me acham pequeno para fazer um texto tão bom. 
Minha avó até chorou quando meu pai leu o texto. Todos ficaram felizes.

[FOTO]

Rioeduca:
 Deixe uma mensagem para a cidade pelos seus 448 anos.

Robert:
Parabéns ao Rio de Janeiro pelos 448 anos. Muitas felicidades.

A professora Mariana Lousada, regente da turma 1.401, foi a grande incentivadora
da participação de Robert no concurso. Ela nos conta um pouco sobre o desempenho
do aluno na escola.

O aluno Robert Vasconcelos dos Santos é um menino muito educado e tranquilo. É 
amigo de todos e gosta de ajudar os colegas.
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Realiza suas atividades com facilidade e autonomia, geralmente as conclui 
rapidamente.

Robert está há quatro anos na E.M. Capistrano de Abreu e todas as professoras 
anteriores concordam que ele sempre demonstrou interesse em aprender, prestar 
atenção e fazer as tarefas.

Fico feliz, na verdade todas nós, que seu texto tenha sido escolhido! No dia em 
que a atividade foi realizada, o Robert manteve-se muito concentrado e quando me
mostrou sua produção fiquei maravilhada com tanta criatividade e sensibilidade 
para expressar seu carinho à nossa cidade

.

     Parabéns! Curta esse momento tão legal 
que visa reconhecer e valorizar grandes trabalhos.

Professora Mariana Lousada

[FOTO]

A notícia que o texto de Robert venceu o concurso foi motivo de alegria e 
comemoração. O aluno foi homenageado pela direção e seus colegas. Além disto, o 
texto escrito por Robert foi exposto na entrada da escola. Clique 
aqui
 para ler o texto.

[FOTO]

Parabéns ao Robert, sua família e à equipe da E.M. Capistrano de Abreu!

Conheça o trabalho da E.M. Capistrano de Abreu visitando seu blog

https://emcapistranodeabreu.wordpress.com/

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Renata Carvalho 
 Professora da Rede e representante da 2
CRE, no portal Rioeduca

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net
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     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet

2ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 30/07/2013
<TÍTULO>
Rio, de Braços Abertos

<TAGS>
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Tags: 
2ªcre.

Em comemoração aos três anos do portal Rioeduca, essa publicação faz referência 
à Classe Hospitalar Jesus, que foi uma das primeiras matérias publicadas pela 2
 CRE nesse portal no ano de 2010.

A professora Renata Carvalho, representante do portal Rioeduca na 2
 CRE, entrou em contato com a professora Elizabeth Leitão Ramos Luiz, regente da
Classe Hospitalar Jesus, que concedeu uma entrevista contando a história das 
Classes Hospitalares e também sobre o trabalho realizado em sua unidade.

Atualmente, a Classe Hospitalar Jesus é regida pelas professoras 
Elizabeth Leitão Ramos Luiz e Priscila Vieira Corantini. Elisabeth é professora 
da rede municipal de ensino desde 1976, ingressando na Educação Especial como 
professora da Classe Hospitalar Jesus em 1985. Priscila é professora da rede 
municipal de ensino com admissão em 1995, ingressando na Educação Especial em 
1999, nos segmentos da itiner
ncia, classe especial e, há 8 anos, na Classe Hospitalar.

[FOTO]

Da esquerda para a direita: Professoras Priscila e Elizabeth.

Rioeduca:
 Professora Elizabeth, conte-nos um pouco sobre a história das Classes 
Hospitalares e também sobre a Classe Hospitalar Jesus.

Professora Elizabeth:
Pensar em Classe Hospitalar, historicamente, nos leva à Paris, onde o trabalho 
se consolidou para alcançar o universo de crianças afetadas por doenças, mais 
precisamente tuberculose. Impedidas de participar de atividades escolares, 
principalmente durante a 2
 Guerra Mundial, a Classe Hospitalar permitiu às crianças e adolescentes 
mutilados o acesso à educação
.

O atendimento a crianças e adolescentes internados no então Hospital Geral Jesus
iniciou-se em 14 de agosto de 1950 com a designação da professora de ensino 
primário da rede p
blica Lecy Rittmeyer atendendo a reiterados pedidos do diretor do hospital, na 
época, David Pillar. Cabe ressaltar que, atualmente, o eixo de sustentação desse
trabalho é o diálogo entre a Secretaria Municipal de Sa
de e a Secretaria Municipal de Educação no sentido de melhor atender aos 
cidadãos em seus direitos básicos à educação e à sa
de. Hoje, a Classe Hospitalar Jesus é referência nacional nessa modalidade de 
atendimento pedagógico, funcionando ininterruptamente há 62 anos. Tem 
acompanhamento pedagógico da Educação Especial do Rio de Janeiro/ Instituto 
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Helena Antipoff.

[FOTO]

Rioeduca:
 Como funciona o atendimento na Classe Hospitalar Jesus?

Professora Elizabeth:
O atendimento educacional das crianças e adolescentes da rede de ensino em 
ambiente de tratamento de sa
de, hospitalizadas, é realizado por professores da rede municipal de ensino do 
Município do Rio de Janeiro, requisitadas pela Educação Especial e lotadas na 
Escola Municipal 02.09.014 General do Exército Humberto de Souza Mello /2
 CRE.

A Classe funciona de segunda à sexta-feira em dois turnos, executando atividades
letivas em sala de aula e nos leitos do hospital sob orientação da equipe de sa
de com relação à atenção e à condição clínica dos pequenos pacientes. O objetivo
é promover uma articulação entre os currículos concebidos e vividos através de 
uma organização pedagógica como planejamento, capacitação, planos de estudos, 
entre outras. Possui a intenção de facilitar a reinserção do aluno hospitalizado
à sua escola de origem, escola onde a criança tem a sua matrícula escolar.

[FOTO]

Rioeduca:
 Qual o projeto pedagógico planejado para o ano de 2013?
Professora Elizabeth:

Existe uma din
mica peculiar no processo pedagógico no que diz respeito ao Projeto Pedagógico 
instituído pela Classe Hospitalar Jesus anualmente. Em 2013, considerando o 
momento do Rio de Janeiro, como anfitrião de eventos de visibilidade mundial, 
elegemos o Projeto 
Rio, de Braços Abertos
, com a finalidade de promover uma prática pedagógica contempor
nea e significativa para a sociedade, com uma visão inclusiva.

[FOTO]
Rioeduca:

 Sabemos que a Classe Hospitalar Jesus possui um blog. Como surgiu a ideia de 
criar esse ambiente virtual?

Professora Elizabeth:
Em 2010, surgiu a ideia de criar uma estratégia para divulgar o trabalho e suas 
potencialidades e a professora Karla Bastos, por dominar a ferramenta, inaugurou
o blog.
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O conte
do do espaço virtual é atualizado periodicamente com o objetivo de manter os 
visitantes, alunos e pesquisadores informados sobre a din
mica e gestão do trabalho no ambiente da Classe Hospitalar Jesus.

[FOTO]

Conheça as matérias sobre a Classe Hospitalar Jesus publicadas no Rioeduca em 
2010 e 2011.

Classe Hospitalar Jesus Recebe Medalha Pedro Ernesto
.

Classe Hospitalar Jesus
.

Conheça mais sobre o trabalho da Classe Hospitalar Jesus visitando seu blog:

http://classehospitalarjesus.blogspot.com.br/

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook
.

Renata Carvalho 
 Professora da Rede e representante do Rioeduca, na 2
CRE

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet
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2ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 09/01/2013
<TÍTULO>
Aprender e Ensinar é uma Arte

A professora Joelma Rangel
, 

da Escola Municipal Pracinha João da Silva
, 

esteve regendo uma turma do Projeto Autonomia Carioca em 2012.

Jô Rangel, como é conhecida, concedeu uma entrevista ao Rioeduca em que fala, já
com saudades, dos alunos, dos desafios e das conquistas!

[FOTO]

O Autonomia Carioca é resultado de uma parceria entre a Fundação Roberto Marinho
e a Prefeitura do Rio de Janeiro.
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Em dezembro de 2012
,

1

4 mil alunos desse programa participaram de uma grande festa de formatura no 
HSBC Arena, na Barra da Tijuca. Os estudantes celebraram a conclusão do Ensino 
Fundamental. 

Foi a terceira formatura realizada pelo Autonomia Carioca, implantado nas 
escolas da Rede Municipal em 2010. 

No total, 29.645 estudantes foram formados pelo programa, que tem como objetivo 
corrigir a defasagem idade/ano escolar dos alunos.

A professora Joelma Ventura Rangel esteve regendo a turma do projeto Autonomia 
Carioca na Escola Municipal Pracinha João da Silva.

Em entrevista ao Rioeduca, a professora fala de seus desafios e alegrias vividos
em 2012 frente à turma de Aceleração 3:

[FOTO]

Rioeduca:

 Quantos tempo você tem de magistério?

Jô Rangel
: 20 anos

Rioeduca:

Qual é sua maior alegria nessa profissão?

Jô Rangel:
 Conseguir ver a mudança positiva, mesmo que mínima, em cada aluno meu a cada 
ano letivo.

Rioeduca:
 Qual foi seu maior desafio em 2012?

Jô Rangel:
 Leciono também no PEJA (Projeto de Educação para Jovens e Adultos), mas com 
certeza, o Autonomia Carioca - Aceleração 3 foi meu maior desafio até agora. E 
considero que venci esse desafio!

Rioeduca: 

Você faz uso de novas tecnologias para aperfeiçoar seu trabalho em sala de aula?

Jô Rangel: 
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Faço. Gosto muito de utilizar vídeos, imagens em Power Point e pesquiso muitas 
novidades na Internet. Procuro me comunicar com os alunos através das redes 
sociais e tenho um blog com as atividades que desenvolvo com as turmas. 

O trabalho fica bem mais estimulante para os alunos quando utilizamos as novas 
tecnologias, afinal, essa é a 
praia
 deles.

Rioeduca:

Conhece a Educopédia? Usa com sua turma?

Jô Rangel: 
Conheço sim e uso. Quando encontro dificuldades para acessar na escola, eu

acesso a Educopédia em minha casa, baixo as aulas no meu pendrive e aí passo 
para os alunos na sala de aula.

Rioeduca:
 Se não fosse professora, você seria...

Jô Rangel:
 Artista plástica.

Rioeduca: 

Qual é o seu maior sonho, como professora?

Jô Rangel:
 Ver o governo e a sociedade valorizando de verdade o professor.

     Nós, professores, fazemos pequenos 
milagres a cada dia! A minha maior satisfação é reencontrar ex-alunos e vê-los 
bem encaminhados, trabalhando, tendo sucesso em suas profissões e tendo, no 
coração, ainda, um carinho especial por mim e uma boa lembrança de minhas aulas.
Isso é bom demais!

Rioeduca:
 Quais são seus planos para 2013?

Jô Rangel:
 Já fiz muitos planos na vida. Chegava a ter crises de ansiedade! Descobri que 
sofrer por antecipação faz muito mal à sa
de, portanto, agora deixo a vida me levar. 

Só quero pensar em 2013, em 2013. Dia 1 de fevereiro!! (risos)

Página 5765



RIOEDUCA 2
Eu posso dizer que faria tudo de novo!

Valeu a pena todo o trabalho, toda a dedicação e esforço (meu e dos alunos). 

Durante esse ano, construímos muito mais do que uma relação de 
professora/alunos... 

Creio que fiz muitos amigos nessa turminha!
 (...)
 Jô Rangel

O Rioeduca deseja muito sucesso, em 2013, para a professora Jô Rangel e para 
todos os professores da Prefeitura do Rio de Janeiro!

Você, professor, que deseja neste ano compartilhar suas ações, entre em contato 
com o representante da sua CRE no Rioeduca.

Clique aqui!

Meus Contatos:

neildasilva@rioeduca.net

Twitter: Prof_Neilda

Facebook: neildahm@hotmail.com

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 19/03/2013
<TÍTULO>
O Encanto desta Cidade é Meu!

<TAGS>
Tags: 
2ªcre.

Alana Raquel da Silva Lino é uma das ganhadoras do concurso 
O Encanto desta Cidade É Meu
 promovido pelo Rioeduca, na categoria Alunos de 14 a 17 anos. Aluna da Escola 
Municipal D.Pedro I desde 2011 e, antes, da E.M. 25 de Abril,
 Alana está no 9
 ano do Ensino Fundamental.

Alana
 Raquel da Silva Lino tem catorze anos e conta
 que : 
Todos os dias
 acessava o site do Rioeduca para saber se já tinha saído o resultado. Quando eu
vi que tinha sido vencedora fiquei muito feliz, abracei todos que estavam à 
minha volta, pulei e corri para contar para minha mãe.

[FOTO]

Confira agora, a entrevista que o Rioeduca fez com a Alana, para conhecer um 
pouco mais sobre uma das vencedoras do concurso 
O Encanto desta Cidade É Meu
 :

Rioeduca: Como foi que você resolveu se inscrever
 para o concurso? Algum professor incentivou?

Alana:
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 Quando estava na Sala de Leitura, a professora Ana Maria Rodrigues da Sala de 
Leitura
 perguntou se eu queria participar e eu aceitei.

[FOTO]

Rioeduca: Qual o livro que leu que mais gostou?

Alana:
 Foi o livro 
Uma Professora Muito Maluquinha
 do Ziraldo.

Rioeduca: Qual o lugar do Rio de Janeiro que conhece ou gostaria de conhecer que
mais gosta?

Alana: 
Gostaria de conhecer o Museu Aeroespacial, em Sulacap.

Rioeduca: E sua família? Gostou do resultado? Costuma incentivá-la nos estudos?

Alana: 
Minha mãe me incentiva e quando soube ficou muito contente. Ela me acompanha nos
deveres e nas dificuldades. Diz que se eu não souber o que significa a palavra, 
para procurar no dicionário que tenho em casa. Fala para eu ir à livraria e 
comprar um livro. Ela diz para ler Vinícius de Moraes e Carlos Drummond de 
Andrade. Mas eu gosto de ler Ziraldo e Clarice Lispector.

Rioeduca: O que acha importante para um aluno escrever bem?

Alana: 
Acho que primeiro é gostar muito de ler porque você descobre as palavras que 
pode usar nas redações. E tirar d
vidas com professor, ele ajuda muito.

Rieduca:
Quais as disciplinas que mais gosta na escola?

Alana: 
Gosto de História, Geografia e Língua Portuguesa.

[FOTO]

Rioeduca: Tem alguma idéia da área ou profissão que vai seguir?
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Alana: 
Gostaria de ser professora de Geografia, História ou Ciências.

[FOTO]

[FOTO]

A Coordenadora Pedagógica Marleyde Fernando, que ajudou a aluna Alana Raquel a 
ativar seu e-mail Rioeduca para participar do concurso.

Veja abaixo, o texto vencedor de Alana:

Rio de Janeiro, Cidade Maravilhosa, referência de beleza em qualquer lugar, 
Cidade onde encontramos as mais belas paisagens, misturas e culturas.

Belíssimas são tuas praias: Copacabana, Arpoador, Ipanema... eis que o colorido 
de sua diversidade se mistura com a curiosidade de pessoas que viajam de países 
de todo o mundo e, simplesmente, chegam eufóricos e muito surpresos com tudo que
o Rio tem a oferecer.

O Rio de Janeiro re
ne perfeição, cultura, natureza e vida urbana. Eternamente nos encantará com a 
grandiosidade de tudo que nos é oferecido, e sempre será assim incomparável, 
lindo e maravilhoso, Rio de Janeiro.

Este é o carioca: peles bronzeadas, caminhada na orla, banho de mar, clima 
tropical, diversidade cultural e musical. Todos esses detalhes nos permitem 
parafrasear a canção 
O canto dessa cidade é meu
 dizendo: O canto dessa cidade é nosso. Estes cantos ecoam sempre no nosso 
Carnaval, mistura de nossa cultura latina com a alegria do povo. O Carnaval na 
Sapucaí desperta uma intensa vibração do povo demonstrando sua garra, energia, 
alegria e amor pela cidade. E emocionado renasce o desejo de rever este 
espetáculo de cores que anima a cidade.

Todos que aqui aportam vão com o desejo de sempre conseguir apreciar nossas 
belezas retornando novamente à Cidade Maravilhosa, cheia de encantos mil, Cidade
Maravilhosa, coração do meu Brasil.

O 
Projeto Político Pedagógico da E.M. Dom Pedro I é focado na Sustentabilidade e 
na Preservação Ambiental. Agora, em 2013, a unidade escolar também pretende, 
simultaneamente, intensificar a leitura e escrita dos alunos-autores que se 
encontram na escola. A Alana Raquel é uma dessas alunas, e está no caminho 
certo. Pelo jeito, o projeto já está rendendo seus frutos!

Parabéns, Alana! Continue escrevendo assim!

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!
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CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca/sobrenos.php

Contato:

Roberta Vitagliano
 - professora da rede municipal 

e representante do Rioeduca da 7
CRE

robertavitagliano@rioeduca.net

twitter: @robertacarmina

[FOTO]

 x

 p
 x
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2ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 13/03/2013
<TÍTULO>
Trajetória de uma Educadora

<TAGS>
Tags: 
3ªcre.

Educar é uma atividade fascinante e envolvente que permanece no coração dos que 
já a experimentaram. Vamos conhecer um pouco das experiências da professora 
Alessandra Santos nesta entrevista. 

Hoje, o Rioeduca/3
 CRE entrevista a professora Alessandra Santos. Ela chamou nossa atenção pelo 
registro cuidadoso de suas atividades com os alunos e por sua trajetória dentro 
da SME.

Rioeduca/3
 CRE
: Alessandra, fale um pouco sobre sua formação profissional.

Eu me formei como professora normalista em 1993 no Instituto São João Baptista, 
no Méier. Fiz estágio na própria escola e adorava dar aula, mas quis fazer uma 
outra faculdade. Era meu segundo sonho, além de ser professora: jornalismo. 
Conclusão, me formei em 1998 como jornalista pela Universidade Gama Filho e 
trabalhei até 2010 na área. Meu 
ltimo emprego foi na C
mara de Comércio e Industria Brasil-Alemanha.

Rioeduca/3
 CRE
: Então, do jornalismo deve vir esta sua capacidade de registrar suas 
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atividades. E como foi seu retorno à educação?

Só que neste ano de 2010, senti saudades de lecionar e voltei a fazer uma nova 
graduação. Desta vez, foi em História. Portanto, me formo, no final do ano, como
professora de História.

[FOTO]

Rioeduca/3
 CRE
: 

E o trabalho na SME, como iniciou?

Como voltei para a área de educação, em 2011, eu queria voltar a fazer parte de 
uma sala de aula. Eu estava empolgada com minha faculdade de História. Então, 
fiz duas coisas: um concurso para professor de educação infantil do município do
Rio de Janeiro e o trabalho voluntário na 
E.M. Tagore
. Toda quinta-feira, eu lia historinhas para as turminhas da escola. No meio do 
ano, a direção, composta por Adriana Carvalho, Andreia Americo e Claudia 
Brittes, fez um convite para eu ser a estagiária da escola. Começou, então, um 
grande desafio: ser professora do projeto 
Nenhuma Criança a Menos na Escola
.

Rioeduca/3
 CRE
: 

É a partir deste período que nós acompanhamos seu trabalho, como vimos na 
postagem 
Nenhuma Criança a Menos na Turma da Tagore
. Como foi essa experiência?

     Ao ver a turma, percebi que, mais do que
dificuldades com alfabetização, todos tinham uma característica: uma baixa 
autoestima marcante. Então, tive a ideia de fazer o blog 
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Turma da Tagore
, em que tudo que a turminha fazia era postado. Na verdade, eu só tive a ideia 
do blog. O nome, o layout, as ideias partiram todas dos alunos. Pouco a pouco, 
eles foram se empolgando de ver o que produziam no blog. Isto estimulou o 
aprendizado e eles se sentiam melhores e com autoestima em alta num pulo. Este 
projeto até hoje mora no meu coração. 
Ainda sou amiga desta equipe incrível que faz parte da E.M. Tagore.

Rioeduca/3
 CRE
: O trabalho com o grupo do projeto 
Nenhuma Criança a Menos
 foi realmente muito rico, como podemos conferir no blog citado acima. Mas sua 
trajetória profissional não parou por aí.

     Fiquei na E.M. Tagore cerca de um ano e 
meio. Fui chamada para tomar posse como professora de educação infantil em maio 
de 2012. 
Estive cedida na E.M. Olavo Josino de Salles, onde lecionei de maio a dezembro. 
Agora, já estou na minha lotação que é o EDI Tania Lenz 
localizado em Tomaz Coelho.

     Além do blog 
Turma da Tagore
, tenho agora o 
Blog da Professora Alê
, no qual publico a minha rotina com as crianças. É uma forma de compartilhar 
com os colegas e com os pais dos alunos o que as turminhas fazem e produzem. 
Afinal, educação infantil é mais do que uma folhinha para pintar... É a formação
do que a pessoa vai ser pelo resto da vida.

Rioeduca/3
 CRE
: A educação infantil é a base de todo o processo educativo. No seu blog, as 
atividades são registradas com detalhes. Como você pensa o trabalho com a 
primeira inf
ncia?

     O brincar na educação infantil é de suma
import
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ncia. Sem brincar a criança não se abre para o mundo. O brincar é uma janela que
propicia a criança a se colocar como pessoa, cidadão, de se entender, de formar 
gostos e atitudes. Com isso, ela fica mais segura para o aprender.

[FOTO]

Rioeduca/3
 CRE
: E a alfabetização tem espaço neste contexto?

Eu acredito que, desde cedo, a criança deve ter contato com a escrita, com 
livros, com a palavra, mas sempre respeitando cada fase, o interesse, a idade. 
Sempre nas minhas atividades, de alguma forma, ocorre a alfabetização: numa m
sica, numa poesia, num teatro
 ou fantoches, na leitura de um livro. Esse estar em contato desde cedo com a 
palavra que facilita o aprendizado como um todo na vida deste aluno.

     Um exemplo: nesta semana, coloquei o 
nome dos meus alunos no cantinho das mochilas e em cada cadeira que eles sentam.
Isso causou curiosidade com o nome, com a letra. Com isso, queriam saber mais: 
como se escrevia o nome deles, qual a letra deles do alfabeto. E eles têm dois e
três anos. É assim, no dia a dia, que se desperta o desejo de aprender mais. 
Desta forma, a alfabetização se torna algo natural e não imposto. E claro, não 
esquecendo que, tão importante quanto a alfabetização, é ensinar aos pequenos a 
independência de se vestirem sozinhos, de escovarem os dentes, de serem 
responsáveis com suas coisas, de terem uma coordenação ampla e fina. Enfim, é um
conjunto de ações. Por isso, a educação infantil é tão importante e primordial 
na vida de um ser humano.

[FOTO]

Rioeduca/3
 CRE
:
 Você destacou a frase acima. Como ela se relaciona com seu trabalho?

     Realmente acredito nisso. E é isso que 
aplico no meu trabalho. É apresentando o mundo aos meus alunos que eles vão ter 
a curiosidade e a motivação de aprender e, principalmente, de acharem seu lugar 
neste universo como um cidadão consciente dos seus direitos e deveres. E, é 
claro, felizes!
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Para conhecer melhor o trabalho da 
professora Alessandra Santos
, acesse os blogs citados. São muitas sugestões de atividades que espelham seu 
modo de pensar. Ela vai ficar feliz com seu comentário.

Angela Freitas é Professora da Rede Municipal e

representante da 3
 CRE, no Portal Rioeduca.

E-mail: angela.freitas@rioeduca.net

twitter 
@angeladario

facebook 
Angela Regina de Freitas

RIOEDUCA/3
CRE

[FOTO]
tweet
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3ªcre
(223)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 24/04/2013
<TÍTULO>
Educação, Direito de Todos!

<TAGS>
Tags: 
#educacaoinclusiva.

Katia Nunes é Pedagoga e Pós-Graduada em Educação Especial. Atua há mais de 20 
anos na Educação Especial, onde foi professora e iniciou os atendimentos 
domiciliares na Rede P
blica Municipal, além de Diretora de Escola Inclusiva e Coordenadora Pedagógica 
em Escola Especial. Há cerca de 3 anos é a Diretora do Instituto Municipal 
Helena Antipoff.

[FOTO]

Kátia Nunes, Alex Cerqueira (assistente) e Valéria Costa (assistente) 

RIOEDUCA 
 Iniciaremos nossa conversa com uma questão conceitual 
 o que é educação inclusiva?

Uma escola é inclusiva quando reconhece as diferenças dos alunos diante do 
processo educativo e busca a participação e o progresso de todos, adotando uma 
práxis pedagógica que respeite a diversidade presente no espaço escolar. Esta 
práxis pedagógica não acontece de imediato, pois depende de atualizações e 
desenvolvimento de novos conceitos de aprendizagem e de desenvolvimento humano.

É Educação Inclusiva, quando a escola reconhece a diferença como constituinte de
todos. Inclusão é para todos, não se restringe aos deficientes, somente.

RIOEDUCA 
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 Descreva, brevemente, a evolução da Educação Inclusiva no Brasil e na SME.

A história da Educação Inclusiva inicia-se com a Declaração de Salamanca, 
documento formulado na Espanha que discute a Exclusão dos diferentes dentro do 
espaço escolar. O documento aponta a necessidade de uma escola para todos, 
levando a um movimento mundial de reflexão sobre os processos excludentes dentro
da escola.

...escolas deveriam acomodar todas as crianças independentemente de suas 
condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. 
Aquelas deveriam incluir crianças de origem remota ou de população nômade, 
crianças pertencentes a minorias linguísticas, étnicas ou culturais, e crianças 
de outros grupos desvantajados ou marginalizados.
 (Declaração de Salamanca,1994).

A história da Educação Inclusiva e da Educação Especial é muito antiga e vem 
sofrendo a influência do pensamento social vigente há décadas. A escola do 
passado não era pensada para todos. Os alunos que não se estavam no 
modelo
 esperado de aluno eram excluídos da escola comum e encaminhados para a Educação
Especial. Desta maneira, a Educação Especial surge para atender a uma parcela 
destes excluídos: os deficientes. Inicialmente os alunos com deficiências eram 
atendidos em ambientes específicos para cada tipo de deficiência e não se 
pensava em Escola para Todos. A deficiência específica apresentada pelo aluno 
era acolhida de maneira diferenciada em cada momento histórico. 

Os deficientes visuais e auditivos tiveram, desde a época do Império, seu 
desenvolvimento em Escolas Especiais. (1854 
 Fundação do Instituto dos Meninos Cegos, hoje Instituto Benjamim Constant e 
1857 
 Criação do Instituto dos Surdos Mudos, hoje chamado de INES).

Os alunos considerados deficientes intelectuais, inicialmente, eram atendidos 
nas Pestalozzi (1926) e nas APAE (1954), onde eram realizadas atividades de AVD 
(atividades de vida diária) e só há alguns anos as Escolas Especiais adotaram 
uma abordagem pedagógica acadêmica. Quanto ao grupamento dos alunos com 
Transtornos Globais do Desenvolvimento, a história é bem mais recente, pois 
somente em 1994 este grupamento foi reconhecido pelo MEC como p
blico-alvo da Educação Especial.

Hoje, todos os alunos têm acesso, permanência e aprendizado garantido por lei. A
orientação que norteia a Educação Inclusiva é a matrícula de todos em turma 
comum e o Atendimento Educacional Especializado no contraturno para os alunos p
blico-alvo da Educação Especial (alunos com deficiências, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação).

A Educação Inclusiva é uma construção permanente e um desafio inevitável para 
uma Educação de Direitos para todos.

RIOEDUCA - Quem são os sujeitos da Educação Inclusiva?
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Todos os alunos com ou sem deficiência! A Inclusão é de todos!

RIOEDUCA - Quais tipos de deficiência é possível atender na escola e quais 
necessitam de escolas e classes especiais?

Todas as Deficiências, todos os alunos. A escola é para todos os alunos, 
independente de ter deficiências, transtornos ou qualquer especificidade.

A Educação Especial orienta que seu p
blico-alvo (alunos com deficiência, com transtorno global do desenvolvimento e 
com altas habilidades/superdotação) tem garantido o Atendimento Educacional 
Especializado 
 AEE e a rede de apoio que se faça necessária para responder as suas 
especificidades pedagógicas com vias ao seu pleno desenvolvimento.

Em função da solicitação do responsável pelo aluno acompanhado pela Educação 
Especial, a SME oferece ao responsável a possibilidade de escolher sobre o 
melhor atendimento educacional para o seu filho, podendo este ser matriculado em
turma comum com apoio do atendimento Educacional Especializado ou atendimento em
Classe Especial.

RIOEDUCA 
 Qual é a formação adequada para os educadores?

Formação inicial continuada. A construção de uma práxis pedagógica reflexiva que
investigue o ato de ensinar e de aprender. Um processo educacional que reconheça
a diversidade como característica constituinte do humano e que universalize a 
construção do conhecimento em uma ação mediadora individualizada.

RIOEDUCA 
 Quais os limites e as possibilidades?

Não podemos pensar em limites, pensamos sempre em possibilidades. Com a 
Inclusão, ganhamos todos: escola, alunos, comunidade. Assim construímos uma 
sociedade mais igualitária, com direito para todos.

RIOEDUCA - A SME tem usado recursos como tecnologia?

A escola do século XXI não pode se distanciar nas necessidades do sujeito da 
atualidade e o uso de mídia é uma realidade presente no nosso dia a dia. O uso 
de recursos de tecnologia Assistiva é um dos recursos facilitadores da 
aprendizagem dos alunos p
blico-alvo da Educação Especial.

RIOEDUCA - Quais as ações da SME no sentido de criar condições e promover a 
inclusão?

A SME vem investindo em formação de todos os profissionais envolvidos com a 
Educação. A temática 
Inclusão
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 vem norteando as ações da escola e da sociedade como um todo.

RIOEDUCA - Quais os projetos para este ano?

 Projeto piloto de tablet para alunos com Transtornos Globais do Desenvolvimento

 Uso de recursos de Tecnologia assistiva para facilitar o processo de construção
de conhecimento de alunos com autismo, envolvendo 100 (cem) escolas que atendem 
a alunos com Autismo.

 Ampliação das escolas de Educação Bilingue 
 LIBRAS.

 Transcrição de todo material pedagógico (cadernos pedagógicos e avaliações) 
para Braille para os alunos cegos matriculados da rede de escolas SME/RJ.

 Educação Física Escolar Inclusiva 
 esportes adaptados - alunos p
blico-alvo da Educação especial.

 Formação continuada com Profissionais da SME 
 Tema Educação Inclusiva:

     - Curso Básico de Educação Especial à 
Dist
ncia

     - Curso de uso de Tecnologia Assistiva 
 Tablet para 100 escolas com alunos TGD 
 Autistas ( Projeto Educação Especial Digital)

     - Curso de Braille

     - Curso de Sorobã

     - Curso de Material Adaptado para alunos
da Educação Especial.

     - Curso de LIBRAS para os profissionais 
da SME/RJ

Observações: Projetos em conjunto com as Coordenadorias Regionais de Educação

Página 5779



RIOEDUCA 2

[FOTO]

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 09/05/2013
<TÍTULO>
Fazendo a Diferença

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, entrevistas, jogos.

No dia 15 de maio, comemoramos o Dia do Gari. Vamos conhecer, hoje, um gari que 
faz diferença na Escola Municipal Suécia. É a nossa maneira de homenagear 
profissionais tão indispensáveis.

Na verdade, o gari Sidney Moreira já é nosso conhecido. E nos foi apresentado 
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por seu trabalho com xadrez na E. M. Suécia nas postagens 
O Xeque Mate da Escola Municipal Suécia e Xadrez
 e 
Educação Física na E. M. Suécia
. E como será que o xadrez entrou na vida dele?

Sidney Moreira
:

 Aprendi a jogar xadrez na adolescência, com um grupo de amigos. Nunca fui 
TOP
, mas sempre me esforcei para aprender mais e mais. Acho que a maior lição que o
xadrez passa é que nunca devemos perder o foco e ter atenção sempre.

Rioeduca/ 3
 CRE
: E como o xadrez pode contribuir para o desempenho do aluno?

Sidney Moreira:

 O xadrez ajuda na concentração, desenvolve o raciocínio lógico e a disciplina, 
além de trabalhar a memória contribuindo para o desenvolvimento intelectual.

Rioeduca/ 3
 CRE
: E como o projeto das oficinas de xadrez nasceu?

Sidney Moreira
:
 Antes desse projeto vitorioso na E. M. Suécia, eu já havia tido uma experiência
inicial na E. M. Alagoas. Por iniciativa da professora Nilza Moita, fizemos um 
minitorneio com a turma dela na época. Quando retornei à E. M. Suécia, conheci a
professora de educação física Ana Cristina.

A professora Ana Cristina nos conta como foi este momento inicial: 
A diretora adjunta da época Daniele Peres sugeriu oficina de xadrez, mas eu não 
tinha conhecimento sobre este jogo, apesar de já ter visto reportagens, ter 
pessoas na família que jogam e achá-lo muito interessante.

     Comecei a estudar, a me dedicar. Quando 
o tio Sidney (sempre vou chamá-lo assim) soube que eu iria dar oficinas de 
xadrez, ficou muito feliz e se prontificou a me ajudar. A partir daí, comecei a 
trabalhar com a iniciação e ele, com a parte de aperfeiçoamento, estratégia.

     Sidney realiza oficinas com os alunos 
com melhor desempenho no xadrez, no contraturno. Nos acompanha nos Jogos 
Estudantis e qualquer torneio realizado na escola ou fora dela
.
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Rioeduca/ 3
 CRE:
 E os resultados logo apareceram.

Sidney Moreira:
As diretoras Luciana Rocha e Daniele Peres abraçaram o projeto. Com o sucesso 
dos torneios internos, em 2011, decidimos inscrever alguns alunos nos Jogos 
estudantis do município na categoria mirim. O resultado foi além das 
expectativas. Ficamos em 1
 lugar na 3
 CRE e em 10 
 lugar no geral!!

     No ano passado, resolvemos inscrever 
também os alunos na categoria pré-mirim e conseguimos o 3
 lugar no geral!!!

[FOTO]

Rioeduca/ 3
 CRE:
 Quais os planos para o futuro do projeto?

Sidney Moreira:
Para este ano, fizemos algumas mudanças no planejamento e estamos confiantes de 
conseguir o 1
 lugar! Quando estou com os alunos, além dos ensinamentos do xadrez, procuro 
passar alguns valores como ética, respeito e, principalmente, humildade.

Rioeduca/ 3
 CRE:
 São valores relevantes em qualquer profissão. Assim como o orgulho ao exercer 
uma profissão tão essencial para a sociedade.

Sidney Moreira:
Penso que o maior orgulho, na profissão de gari, é o fato de poder estar 
contribuindo diretamente com o bem-estar dos moradores do Rio de Janeiro. 
Afinal, a limpeza urbana é um dos principais cartões postais de uma cidade.

     No meu caso em particular, como gari da 
escola, além de cuidar da limpeza da U. E., posso ter um contato mais próximo 
com a educação escolar. Esse foi um dos motivos que me fez optar por fazer 
Licenciatura Plena em Letras (me formei em março/2013).

     Aos que estão iniciando, digo que não 
pode faltar paciência e determinação.

Para finalizar, Sidney nos deixa uma frase do treinador Bernardinho, um de seus 
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ídolos. Ela passa aos alunos o valor da persistência e do estudo em suas vidas.

[FOTO]

Hoje, entrevistamos Sidney Moreira, gari da Escola Municipal Suécia. 
Homenageamos seu trabalho e sua dedicação e estendemos nossa gratidão a todos os
garis que participam da educação carioca em nossas escolas. O vídeo passa em 
revista as equipes que fazem a diferença na limpeza de algumas da escolas da 3
 CRE. Prestigie-os!
[VÍDEO]

Angela Freitas é Professora da Rede Municipal e

representante da 3
 CRE, no Portal Rioeduca.

E-mail: angela.freitas@rioeduca.net

twitter @angeladario

facebook Angela Regina de Freitas

RIOEDUCA/3
CRE

[FOTO]
tweet
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3ªcre
(223)

entrevistas
(28)

jogos
(22)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 06/08/2013
<TÍTULO>
GEC Anísio Teixeira: Excelência em Educação -11ª CRE

<TAGS>
Tags: 
11ª cre, entrevistas, gec anísio teixeira.

O Ginásio Experimental Carioca Anísio Teixeira, da 11
 CRE, tem se mostrado um símbolo de excelência em Educação! Entrevistaremos hoje
a Coordenadora Angela Calmon e a Diretora Celi Conceição para nos contar o 
segredo do sucesso.

Confira!

[FOTO]

Coordenadora Angela Calmon e a Diretora Celi Conceição.

A equipe do GEC Anísio Teixeira foi procurada por causa do alto índice atingido 
no Ideb 2011. Para se ter uma noção, a escola atingiu a meta prevista para 2011 
e teve crescimento no Ideb em relação a 2009 de 40%!

A entrevista abaixo busca, através da experiência da equipe, proporcionar o 
acesso aos segredos por trás de tanto sucesso! Veja na íntegra:

Rioeduca 11
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 CRE:
Se tratando de GEC, qual a diferença desta escola para outra unidade escolar? Em
que ano se tornou GEC?

- A diferença começa pelo horário integral, configura-se na polivalência e se 
consolida nas disciplinas de Estudo Dirigido, Projeto de Vida, Protagonismo 
Juvenil, Eletivas e nos Clubes Juvenis.

- A Escola Municipal Anísio Teixeira tornou-se Ginásio Experimental Carioca em 
2011, participando do 1
 grupo de escolas selecionadas para esse Projeto.

Rioeduca 11
 CRE:

Quais os projetos o GEC oferece aos alunos e/ou comunidade?

-
 O GECAT faz parceria com várias Instituições: UNESCO; Instituto de Bioquímica 
de Medicina da UFRJ, com o projeto Transplantando; a RIOÔNIBUS, que nos permitiu
visitar museus e exposições e assistir a vários espetáculos artísticos; Centro 
Coreográfico do Rio de Janeiro; ENO ENVIROMENT, incentivando o plantio de 
árvores; e Fundação Qatar, que oferece aulas de Árabe aos alunos e à comunidade 
escolar, aliando-se ao Projeto Poliglota com aulas de Inglês e Espanhol.

- A escola participa de projetos e concursos como: Cineclube, Olimpíada da 
Língua Portuguesa,
Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas p
blicas -
OBMEP, Concurso de Crônicas dos Fuzileiros Navais, Concurso Poesia na Escola, 
Jogos Estudantis, Mostra de Dança e outros oferecidos pela SME.

Rioeduca 11
 CRE: São

realizados 
centrinhos
 (horários de planejamento) com a coordenadora junto com os professores? Se sim,
quantos por semana?

- Semanalmente são realizadas reuniões de planejamento com a Coordenadora junto 
com os professores nos horários de Complementação Pedagógica, configuradas da 
seguinte forma:

     Uma vez por semana com cada uma das 
equipes 
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 Coordenadores de Área, Humanidades (Língua Portuguesa, Geografia, História), 
Exatas (Matemática, Ciências), Línguas Estrangeiras (Inglês, Espanhol), Artes 
(Artes Visuais, Artes Cênicas e Educação Musical), Educação Física e Projeto de 
Vida.

[FOTO]

13% acima da meta de 5.3 de 2011, alcançando 6.0, considerado Excelência!
Rioeduca 11
 CRE:
Existe algum projeto de vida ou preparatório para realização das 
provas/concursos?

- O Projeto de Vida, desde o acolhimento no início de cada ano letivo, estimula 
os alunos do 9
 ano a participar de provas e concursos para o Ensino Médio e é desenvolvido 
durante o ano letivo, mantendo os alunos sempre informados dos concursos e 
inscrições.

- Para que os alunos fiquem ambientados com o modelo de concursos e Avaliações 
de Rede, é realizado mensalmente um Simulado com provas de Língua Portuguesa e 
Matemática.

Rioeduca 11
 CRE: O povo quer saber! Me diga qual o segredo para ter tanto sucesso na 
educação dos alunos?

-
 A base do trabalho consiste em conhecer os alunos, estimulando a autoestima de 
cada um, e estar atento às fragilidades nos conte
dos dos alunos para abordadá-las nas aulas de Reforço Escolar e Estudo Dirigido.

- Constante aprimoramento dos professores que os torna um grupo de excelência.

Rioeduca 11
 CRE:

Qual mensagem você dá para os outros coordenadores obterem sucesso no 
ensino-aprendizagem dos alunos?

- Durante muitos anos e até os dias de hoje o lema da escola é 
Compromisso com a Educação
.

Esse lema engloba idealismo, dedicação, busca de aprimoramento de novas 
tecnologias em Educação, AMOR ao ser humano e ao trabalho desenvolvido, e o 
compromisso de construção de um legado para o futuro desta comunidade escolar.
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- Importante que a escola tenha sempre um 
Perfil Contente
.

[FOTO]

Houve um crescimento de 40% no Ideb de 2011 em comparação ao de 2009.

Laura Fantti Davilla Serpa

     Representante Rioeduca da 11
 CRE

Facebook: 
http://www.facebook.com/laura.fanttidavilla

Site: 
http://lauradavill1.wix.com/rioeduca11cre

Twitter: 
https://twitter.com/laurafanttini

E-mail:
 lauradavilla@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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entrevistas
(28)

11ª cre
(25)

gec anísio teixeira
(1)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 08/08/2013
<TÍTULO>
Informativo Multirio - 08 de agosto
Cidade de Leitores
trata do 
homem cordial
 de
Raízes do Brasil
Conceito formulado por Sérgio Buarque de Holanda em seu clássico livro, o 
programa desta quinta-feira (8) fala do 
homem cordial
. A família patriarcal e a herança rural na formação social brasileira, a 
relação entre o p
blico e o privado e o domínio dos afetos são aspectos de
Raízes do Brasil
presentes nos livros e na peça em debate em
Cidade de Leitores
. A apresentadora Leila Richers entrevista o professor de Literatura Comparada 
da Uerj João Cezar de Castro Rocha, autor de
O Exílio do Homem Cordial
e
Literatura e Cordialidade 
 O P
blico e o Privado na Cultura Brasileira,
e Sérgio de Carvalho, diretor da peça
O Patrão Cordial
.
Cidade de Leitores
é exibido na quinta-feira, às 14h, na
BandRio
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.

O Trio Viajante
agora na Web TV
Nesta sexta-feira (9), os irmãos Olívia, Igor e Evandro fazem uma visita à 
cidade de Trencin, na Eslováquia.
Nessa aventura, eles conhecem o famoso castelo medieval. Após a subida de uma 
centenária escada de madeira, eles chegam ao topo da torre, onde se encantam com
uma visão panor
mica da cidade e do vale ao redor. Os jovens ainda assistem à simulação de um 
torneio de cavaleiros medievais. Essa visita a um festival folclórico é a chance
do trio de entrar em contato com a m
sica e a dança tradicional do país. O episódio traz também noções do idioma 
local ensinado por crianças eslovacas. O programa estreia nesta sexta-feira, às 
12h, na
Web TV
(
www.multirio.rj.gov.br/webtv
)
.
A MultiRio não tem um perfil oficial no Facebook. Informações sobre a Empresa 
você encontra no 
Portal MultiRio
 e na nossa página no Twitter. Se você já faz parte desta rede social, seja um 
seguidor:
www.twitter.com/multirio
.

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 23/08/2013
<TÍTULO>
Um Pai Especial 

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, diadospais.

O Sr. Nilo de Souza Reis, pai de Matheus Pedro da Silva, aluno da Classe 
Especial da Escola Municipal Figueiredo Pimentel, é aquele pai especial, 
dedicado, amoroso, companheiro, atencioso, ativo, participativo, tudo isso com 
muita alegria e simpatia em prol do bem-estar de seu filho. A ele, nossa 
homenagem pela passagem do Dia dos Pais.

Um pai tem a missão de educar, cuidar, ensinar e principalmente passar carinho. 
Por mais que essa frase pareça óbvia, somente aquele que experimentou a sensação
e a emoção de ser pai pode descrever com palavras sua missão na educação dos 
filhos. Com o Sr. Nilo de Souza Reis essa sensação foi diferente, pelo menos a 
questão da paternidade biológica. 

O Sr. Nilo é pai de Matheus Pedro da Silva, aluno da Classe Especial da Escola 
Municipal Figueiredo Pimentel desde os seis anos de idade. Ele, que não é pai 
biológico de Matheus, é aquele pai que dedica o seu tempo, o seu amor e a sua 
atenção para o bem-estar do filho. É um pai presente, ativo, companheiro e 
participa de todas as ações na escola quando solicitado. É sempre alegre e 
simpático. Sr. Nilo é um pai especial!

Sr. Nilo, Um Pai Especial

O Sr. Nilo sempre me chamou atenção, devido à relação que ele tem com o Matheus.
É uma interação 
nica, de muita emoção que não precisa de diálogo para se entenderem. Matheus tem
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algumas limitações e o pai, incansavelmente, busca melhorias para o seu 
desenvolvimento, sempre muito emocionado com cada conquista do filho
, destaca a professora da Classe Especial da E. M. Figueiredo Pimentel Fernanda 
de Oliveira.

[FOTO]

Sr. Nilo com a professora Daniela Queiroz, diretora adjunta. Na segunda foto com
a professora da Classe Especial Fernanda de Oliveira

Segundo a professora, o

 Sr. Nilo entrou na vida do Matheus quando ele tinha apenas seis anos de idade e
juntos compartilham o amor pelo Vasco e por esportes. Ele participa de tal forma
da vida de Matheus que até nas festividades do Dia das Mães ele está presente!

[FOTO]

Foto em homenagem ao Dia das Mães, e olha o Sr. Nilo lá atrás!

Relato do Pai de Matheus, 

Nilo de Souza Reis

Bom, em primeiro lugar ele não é especial e sim os pais, porque sem eles o 
Matheus não viveria socialmente com outras crianças ou adolescentes, porque 
temos que pedir a todos para que tenham paciência com ele. Vivemos bem, gosto 
muito dele, procuro compreendê-lo sempre e ensinar o que eu puder para o seu 
desenvolvimento em casa e na rua. Não deixo ninguém humilhá-lo. Ele acorda e eu 
o auxilio a tomar banho, escovar os dentes e trago-o para a escola. Gosto de 
andar com ele, brinco, dou bronca quando tenho que dar, pois algumas coisas ele 
entende bem. Dou respeito, carinho, afeto e principalmente educação, como pai, 
amigo e também uma pessoa especial para ele. São tantas coisas que em um dia só 
não dá para descrever.

Para Daniela Queiroz, diretora adjunta da E. M. Figueiredo Pimentel, 
o Sr.Nilo soma à escola porque ele conhece a comunidade e atua nas solicitações 
da nossa UE. Foi uma ótima escolha para o nosso CEC. Além de ser responsável, é 
comprometido, sabe ouvir e compreender a nossa escola
.

O Sr. Nilo é um verdadeiro super-herói que desafia os próprios limites físicos, 
emocionais, intelectuais em nome da vida e do futuro de seu filho.

[FOTO]

Na foto, o Sr. Nilo na 
ltima fileira de cadeiras, na Reunião de Pais
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Com todas essas características e em comemoração ao Dia dos Pais, a nossa 
homenagem é para ele, o pai especial Nilo de Souza Reis!

Acesse o blog da Classe Especial, através do link 
http://despertardaclasseespecial.blogspot.com.br/

Acesse o blog da EM Figueiredo Pimentel 

http://figueiredopimentel2012.blogspot.com.br/

Regina Bizarro_ Representante do Rioeduca/5
CRE

     E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

     Twitter: @rebiza

     Facebook: Regina Biza

     Rioeduca/5
CRE no Facebook:

https://www.facebook.com/groups/rioeduca5cre/

[FOTO]
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5ªcre
(268)

diadospais
(2)

<COMENTÁRIOS>

Um belo relato, muito emocionante, um exemplo para todos nós! Realmente o Sr. 
Nilo é um grande pai especial!
Postado por 
FERNANDA DOS S. DE OLIVEIRA.
 em 23/08/2013 00:21

Fiquei emocionada como relato do sr. Nilo e concordo plenamente quando ele diz 
que especiais são os pais,pois sem o apoio deles não só os alunos com 
necessidades especiais como todos os outros não teriam uma trajetória de 
sucesso.
Parabenizo também a escola pelo difícil trabalho desenvolvido junto à sua 
comunidade.
Postado por 
suely
 em 23/08/2013 08:28

A parceria da família com a escola sempre será fundamental para o sucesso da 
educação de todo indivíduo. Portanto, pais e educadores necessitam ser grandes e
fiéis companheiros nessa nobre caminhada da formação educacional do ser humano. 
Parabéns senhor Nilo pela sua dedicação!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 23/08/2013 09:08

Lindo relato.
Postado por 
Daniela
 em 24/08/2013 13:41

Estes pais são para lá de especiais. Dedicam tanto amor a seus filhos que dá 
orgulho de ver a ajuda deles é indispensável. Parabéns a Sr. Nilo de Souza Reis,
pai de Matheus Pedro da Silva, aluno da Classe Especial da Escola Municipal 
Figueiredo Pimentel e toda equipe desta escola maravilhosa!
Postado por 
Helena(by troia)
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 em 24/08/2013 17:12

Penso que nesse contexto todos são especiais, pais, professores e todos do 
colégio que estão envolvidos e participam da vida do Matheus. Parabéns ao pai 
que é um exemplo de amor puro e a professora pelo trabalho tão envolvente.
Postado por 
Marcio Oliveira
 em 25/08/2013 07:02

Parabéns ao Srº Nilo pela dedicação e a escola pelo trabalho pra lá de especial!
Postado por 
Nivânia Carvalho
 em 25/08/2013 08:43

A cada dia fico mais apaixonada por essa Classe especial,minha irmã consegue nos
envolver e nos contagiar com toda essa alegria, dedicação e segurança 
trabalhando com essa turminha. Parabéns ser Nilo!
Postado por 
Roberta Letícia
 em 25/08/2013 09:13

Excelente e emocionante postagem. Bom trabalho da professora Fernanda Santos. 
Postado por 
Elaine Gomes
 em 25/08/2013 13:58
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 09/08/2013
<TÍTULO>
Professores Regentes Avaliam Provas de 3º Bimestre

<TAGS>
Tags: 
ced, professores, avaliação, cadernospedagógicos.

Professores Regentes Avaliam as Provas do 3
 Bimestre de Língua Portuguesa 
e de Matemática, contribuindo com críticas e sugestões ao trabalho da CED

Hoje, dia 08 de agosto, um grupo de professores veio contribuir com o trabalho 
da CED. Desta vez, os professores analisaram as provas do 3
 Bimestre, atribuindo a estas críticas e sugestões.

Além de ser um trabalho de troca de opiniões e de saberes, essa prática 
demonstra o quão valorosos são os nossos regentes e o quanto suas críticas e 
sugestões são relevantes, tanto para a elaboração dos Cadernos Pedagógicos, 
quanto para uma ação como essa.
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Esta homenagem do Portal Rioeduca a esses profissionais, dá conta apenas de uma 
pequena amostra do empenho desses e de tantos outos profissionais engajados e 
comprometidos com a Educação Carioca.

[FOTO]

A Educação não é obra de solista; ou se orquestra ou não ocorre.

(Batista e Codo)

[FOTO]

Não há saber mais ou saber menos: Há saberes diferentes.

(Paulo Freire)

[FOTO]
tweet

professores
(1)

cadernospedagógicos
(1)

avaliação
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<COMENTÁRIOS>

Obrigada pelo carinho e respeito com que fomos recebidas e ouvidas!!! Foi uma 
manhã proveitosa!!!!
Postado por 
Mônica
 em 08/08/2013 20:57
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 20/08/2013
<TÍTULO>
Xadrez na Escola

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos.

 O Xadrez possibilita o desenvolvimento de diversas habilidades, entre elas, o 
raciocínio lógico-dedutivo, assim como a capacidade de concentração.

No CIEP João Batista dos Santos e na Escola Octavio Frias de Oliveira, o jogo de
Xadrez já faz parte do currículo de atividades de muitas crianças. O xadrez é um
jogo de tabuleiro, sendo também considerado um esporte. É disputado entre dois 
jogadores, utilizando-se de um tabuleiro e dezesseis peças para cada oponente, 
sendo estas representadas por peões, torres, cavalos, bispos, um rei e uma 
rainha.

Conheça agora, como são desenvolvidos os projetos que envolvem o Xadrez

CIEP João Batista dos Santos

[FOTO]

No CIEP João Batista dos Santos, localizado na Cidade de Deus, o xadrez é 
oferecido como matéria eletiva no contraturno. As crianças que participam do 
projeto são alunos que apresentam maiores dificuldades de aprendizagem e de 
socialização. Assim os objetivos do xadrez para essas crianças são:

Quanto ao desenvolvimento cognitivo:

Impulsionar a imaginação;

Desenvolver a memória;
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Aumentar a capacidade de concentração;

Aumentar a velocidade de raciocínio.

Quanto ao afetivo:

Ensinar a lidar com a derrota e com a vitória;

Ensinar que atitudes displicentes trazem consequências;

Estimular o hábito de refletir antes de agir;

Aumentar a autoestima.

Quanto ao desenvolvimento psicomotor:

Coordenação olho-mão;

Desenvolvimento espaço-temporal;

Desenvolvimento da lateralidade;

Desenvolvimento da coordenação da motora fina, movimento de pinça com arrasto.

As turmas escolhidas foram as 1401, 1402, 1301, 1302 e 1303.

Desenvolvimento:

Inicialmente, foi feita uma sensibilização apresentando o jogo e as peças 
através de desenhos animados na Internet e aulas expositivas com datashow. O 
trabalho é realizado em duplas e as duplas não são fixas, há um rodízio entre as
crianças.

Para incrementar as aulas, são feitos desafios: um aluno de uma dupla dita uma 
jogada para que as outras duplas solucionem o problema, a melhor solução é 
ditada pela dupla vencedora e utilizada por todos os outros. O conceito de 
linha-coluna (latitude-longitude) é extremamente usado no xadrez e eles adoram 
ditar jogada utilizando esse conceito (lembram da Batalha Naval). 

[FOTO]

Segundo a professora Rosine Mello, que desenvolve as atividades com o xadrez: 
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“Os alunos se interessam muito pelo jogo, porém querem reproduzir fatos da 
realidade cotidiana. Por exemplo: a regra de que quando o Rei é capturado 
(xeque-mate) o jogo termina, sempre querem que o exército vencedor capture todos
os inimigos e domine o território.” 

Ela

 também nos conta que: “Outra regra que precisa sempre ser lembrada é: peça 
tocada é peça jogada, geralmente acham que podem voltar atrás se a jogada não 
for favorável ao jogador. A movimentação das peças tem que ser relembrada a cada
aula." 

A professora Rosine, relata ainda que: “a maior dificuldade encontrada durante 
as aulas é o falar baixo. Aos poucos, os alunos se convencem que muito barulho 
atrapalha e já é possível perceber melhoras. Assim, os objetivos estão sendo 
atingidos, um dia de cada vez, um dia mais fácil, outro um pouco mais 
trabalhoso, mas no geral há progresso.”

Octavio Frias de Oliveira

Localizada em Jacarepaguá, a escola desenvolve o projeto "Heróis do Tabuleiro" 
desde 2012 com os educandos. São atendidas 24 turmas, do 3º, 4º e 5º ano e 
turmas de projetos, pelas professoras Célia Granja e Márcia Gaspar.

[FOTO]

Objetivos:

Estimular o raciocínio lógico
;

Favorecer a memória
;

Aumentar a autoconfiança dos alunos
;

Desenvolver a capacidade de planejamento;

Proporcionar o respeito ao adversário e ao próximo.

Desenvolvimento:

O projeto na escola foi iniciado apresentando a história do xadrez. Os 
movimentos das peças  são explicados um a um até completar todos. São realizados
vários pequenos jogos durante as aulas. Quando a atividade é realizada em sala 
de aula, os alunos sentam em duplas.

Na sala de leitura, sentam em grupos de quatro. Em 2012, os alunos realizaram na
escola o festival de xadrez. Todos os alunos participaram jogando a "Batalha de 
Peões", que é um jogo de iniciação. Nessa ocasião, a professora Fátima Bispo 
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esteve presente, que é a pioneira do Xadrez na rede Municipal.

[FOTO]

O projeto "Heróis do Tabuleiro" é desenvolvido por professores de Educação 
Física da Sétima Coordenadoria Regional de Educação (CRE). Esses profissionais 
não são enxadristas, mas reconhecem o xadrez como uma excelente ferramenta 
pedagógica.

Em 2012, os alunos participantes do projeto "Heróis do Tabuleiro", da  Escola 
Octavio Frias, participaram dos Jogos Estudantis na categoria mirim (Xadrez) e 
receberam a medalha de prata. 

Os benefícios do Xadrez são inúmeros e, além de ser considerado um esporte, 
também é um ótimo divertimento para as crianças. A atividade desenvolvida dentro
da escola mostra que é sempre possível aprender brincando e vice-versa. 

Que os projetos desenvolvidos no CIEP João Batista dos Santos e na Escola 
Octavio Frias continuem trazendo resultados cada vez mais positivos e 
favorecendo a aprendizagem global dos alunos.

Parabéns às professoras Célia, Márcia e Rosine por desenvolverem projetos com 
seus alunos!

 PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca/sobrenos.php

Contato:

Roberta Vitagliano

é professora da rede municipal 

e representante do Rioeduca da 7ªCRE

robertavitagliano@rioeduca.net

twitter: @robertacarmina

[FOTO]
tweet
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Postado por 
Roberta Vitagliano - Representante Rioeduca - 7ªCRE
Comentar
 (2)
Indicar para amigo(a)

       Comentário enviado com 
 sucesso, aguardando moderação.

Comentário

X Fechar

Nome:

Email:

Home Page:

Comentário:

         Sua 
 indicação foi enviada com sucesso!

Indicação

X Fechar

Nome

projetos
(334)

7ªcre
(192)
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<COMENTÁRIOS>

O CIEP João Batista dos Santos e na Escola Octavio Frias de Oliveira estão de 
parabéns por esta bela iniciativa.Jogando, aprendendo e brincando!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 20/08/2013 00:49

Jogar xadrez estimula a imaginação, o planejamento e trabalha valores como 
responsabilidade, autoconfiança, respeito ao adversário e paciência. Parabéns ao
CIEP João Batista dos Santos e a Escola Octavio Frias de Oliveira por 
desenvolverem um trabalho de extrema relevância pedagógica  para os alunos!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 20/08/2013 09:15
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 13/08/2013
<TÍTULO>
Hoje a aula é na rua! APARU do Jequiá

<TAGS>
Tags: 
11ª cre, aparu do jequiá, ciep dr. joão ramos.

No dia 6 de agosto, os alunos do 2
 e 4
 ano do CIEP Dr. João Ramos de Souza, da 11
 CRE, participaram de uma aula passeio no entorno da APARU (Área de Proteção 
Ambiental e Reestruturação Urbana) do Jequiá. Muitas foram as descobertas. 
Confira!

O Jequiá na Ilha do Governador é uma região ambientalmente tão rica que se impôs
a necessidade de ser preservada. De

ntro da reserva fica a colônia de pescadores Almirante Gomes Pereira, conhecida 
como colônia Z-10, em local cedido pela Marinha em 1920, que a regulamentou em 
1938, estabelecendo condições para a permanência dos moradores.

Conforme informação do N
cleo de Educação Ambiental, a área possui 147 hectares. Nela, além do manguezal,
também está protegida uma área remanescente de floresta ambrófila, densa e com 
áreas arqueológicas.

[FOTO]

Mapa da Ilha do Governador. Em destaque, os limites do APARU do Jequiá.
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O motivo da visitação à APARU do Jequiá pelos professores se deu pela exposição 
de bichos peçonhentos vivos, que o 
Instituto Vital Brazil
 iria realizar neste dia no N
cleo de Educação Ambiental do Jequiá. Além disso, pela biodiversidade em seu 
entorno. Afinal, o Projeto Político Pedagógico do CIEP tem como tema o meio 
ambiente e a sustentabilidade.

[FOTO]

Professora Lenora junto com os alunos: conhecendo a biodiversidade no entorno do
Manguezal e conversando com pescadores.

Conheça mais sobre 
Os Monstros do Manguezal
 da premiada professora Lenora Correa
.

Através do interesse dos alunos, os professores Michel Serpa, Lenora Correa e 
Laura Fantti guiaram o trajeto na Colônia Z-10. Bairro que em muito se parece 
com o país Haiti, vinculado ao fato de que os fuzileiros da Marinha do Brasil 
realizam o treinamento nas ruas do bairro.

Missão Haiti

[FOTO]

Treinamento dos Fuzileiros da Marinha do Brasil - Missão Haiti.

Os fuzileiros navais, muito receptivos, explicaram o objetivo da Missão do 
Brasil no Haiti, além de mostrarem os equipamentos, o Jipe, tirarem fotos e 
abraçarem os alunos. Foi uma festa!

Animais Peçonhentos

O Instituto Vital Brazil é um dos laboratórios oficiais existentes no Brasil. 
Atende a todo o setor p
blico, com a produção de soros e medicamentos de uso humano. Realiza exposições 
itinerantes com

animais peçonhentos vivos, como cobras, escorpiões e aranhas, levados aos 
eventos em aquários feitos em acrílico e com alças.

O entusiasmo dos alunos foi grande ao descobrir sobre picadas e 
primeiros-socorros junto com os biólogos do instituto que passaram as principais
informações sobre os animais peçonhentos. Também conheceram a aluna 
Yasmin Oliveira
, que foi vítima em 2012 de uma grande lacraia.

[FOTO]

Professor Michel Serpa com alunos do 2
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 e 4
 ano. Em destaque, a aluna Yasmin ao lado de uma lacraia.

A interação dos alunos do 2
 e 4
 ano na aula passeio foi tão produtiva que os agentes ambientais 
João Gabriel
 e 
Jaqueline
 (ambos de camisa verde) elogiaram as turmas convidando-as para realizar 
futuramente trilhas no Manguezal!

[FOTO]

Interação entre os alunos de diferentes faixas etárias e demais servidores. 
Vibração pura!

Parabéns à toda equipe envolvida nessa produtiva aula passeio: agentes 
ambientais, professores, militares, alunos e demais servidores!

Laura Fantti Davilla Serpa

     Representante Rioeduca da 11
 CRE

Facebook:
http://www.facebook.com/laura.fanttidavilla

Site:
http://lauradavill1.wix.com/rioeduca11cre

Twitter:
https://twitter.com/laurafanttini

E-mail:
 lauradavilla@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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11ª cre
(25)

aparu do jequiá
(1)

ciep dr. joão ramos
(1)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns Laura, Michel e Lenora pela iniciativa de fazer a visita, é muito 
importante para a educação dos nossos alunos, que eles conheçam coisas 
novas,pois mesmo estando no mesmo bairro onde moram ( Ilha do Governador) poucos
sabem que existe o lugar! e ao mesmo tempo conscientizar o cuidado com o 
ambiente em que vivem ! 
Muito bom!!!! adorei! 
Postado por 
Monica 
 em 12/08/2013 23:25

O dia foi muito proveitoso. As vezes uma visita como esta torna-se em um grande 
aprendizado, para nós e para eles. Mt importante essa relação para fora dos 
muros da escola. Faremos mais e mais vezes em outros locais possíveis. =D
Postado por 
Michel Serpa
 em 14/08/2013 00:39

Fiquei muuito feliz e satisfeita com este depoimento sobre o trabalho realizado 
pelo CEA, Centro de Educação Ambiental, do Jequiá. Este é o melhor retorno que a
equipe do CEA poderia ter. Obrigada e divulguem!!!
Gostaria de ressaltar que estamos abertos às escolas da Rede Municipal e 
Particular. É só agendar pelo telefone do CEA Jequiá 3975 0902 com os agentes 
ambientais João e Jaqueline.
Postado por 
Maria da Glória Ibiapina Lopes
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 em 26/08/2013 17:18
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 15/03/2013
<TÍTULO>
O Encanto desta Cidade é Meu” na 5ª CRE

<TAGS>
Tags: 
5ªcre.
O Concurso Cultural 
O Encanto desta cidade é meu
 promovido pelo portal Rioeduca fez com que o gosto pela escrita encantasse 
responsáveis e alunos de nossas escolas.

O Concurso Cultural 
O encanto desta cidade é meu
, promovido pelo portal Rioeduca, recebeu mais de duzentos textos em prosa e 
poesia num pequeno período de inscrição, num claro depoimento de amor pela 
cidade do Rio de Janeiro.

[FOTO]

Perguntei por que quis participar do Concurso Cultural 
O Encanto desta cidade é meu
, mesmo sendo opcional?

[FOTO]
[VÍDEO]
Parabéns Tiago!

[FOTO]

Ela, que mora com sua família no mesmo bairro da escola, é mãe de Fabrícia, nove
anos, e a filha menor de quatro anos. Pretende ano que vem matricular a caçula 
na rede municipal.

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

5ªcre
(268)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 14/08/2013
<TÍTULO>
A Importância da Avaliação

<TAGS>
Tags: 
professor, avaliação.
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Lançando mão de variadas formas de avaliação e adequando-as à realidade da 
turma, o professor oportuniza que outros aspectos no desenvolvimento do aluno 
sejam avaliados e não medidos.

Quando as tradicionais provas escritas são a 
nica forma de mensurar o conhecimento, somente alguns aspectos são percebidos, 
fazendo com que outras habilidades trabalhadas pela escola, muitas vezes, sejam 
desconsideradas.

Na verdade, não se propõe que as provas sejam deixadas de lado, mas sim que se 
tornem mais um instrumento, somadas às avaliações diagnóstica e formativa.

Porém, os professores não podem deixar de ressaltar a import
ncia das provas aos seus alunos, assim como o desenvolvimento de hábitos e 
atitudes para a preparação e realização destas. Até porque essa é uma 
necessidade real que o aluno encontrará fora da escola.

[FOTO]

Provas são importantes, porém a preparação e o momento de realizá-las devem ser 
de acolhida e tranquilidade.

Após a realização das avaliações é muito comum a ansiedade por parte dos alunos 
para que a prova seja corrigida e, consequentemente, para receber o resultado.

Na verdade toda essa pressão do período 
pós-prova
 está muito mais ligada à questão quantitativa das notas, do que realmente tomar
conhecimento de quais objetivos ainda não foram alcançados e precisam ser 
revistos.

[FOTO]

É comum que os alunos fiquem nervosos e ansiosos à espera do recebimento da 
prova corrigida.

A entrega das avaliações deve ser seguida da correção coletiva de todas as 
questões, devendo ser feito um levantamento daquelas questões com maior n
mero de acertos, assim como daquelas que tiveram um grande índice de erros, 
sendo apresentado à turma através de gráficos dependendo da faixa etária.

Após a apresentação do gráfico, deve-se realizar a correção no quadro, propondo 
que se manifestem quanto ao que escreveram. Nesse momento há a necessidade de se
ter cautela, pois um aluno que errou a questão provavelmente não vai querer se 
colocar.

Com o tempo, a correção coletiva acaba propondo a mudança de posturas em sala de
aula tanto de alunos, quanto de professores. Dessa forma, promove a Avaliação 
Mediadora, orientando o aluno no seu aprendizado, fomentando a participação, 
levantando hipóteses para a problematização e possibilitando ao professor traçar
estratégias diferenciadas daquelas aplicadas anteriormente para obtenção dos 
objetivos previamente estabelecidos.
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A avaliação é a reflexão transformada em ação, não podendo ser estática nem ter 
caráter sensitivo e classificatório
.

Jussara Hoffmann

Taís Ferraz Duarte é Professora da Rede Municipal

     e colaboradora do Portal Rioeduca

     E-mail: 
taisduarte@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

avaliação
(1)

professor
(1)
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 21/08/2013
<TÍTULO>
Eternamente Vinícius - O Baile

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, blogdasescolas.

Vinícius de Moraes está sendo homenageado por muitas escolas da Rede no seu 
centenário e a Escola Municipal Joaquim Ribeiro fez essa homenagem de uma forma 
muito divertida.

As turmas do 5
 ano fizeram pesquisas sobre a vida do autor, interpretaram seus textos e 
finalizaram com um grande baile, 
Eternamente Vinícius
, em que se caracterizaram com roupas da época e fizeram uma linda e animada 
festa.

O baile foi realizado com o auxílio da professora Catarina e todos se empenharam
para conseguir os figurinos que caracterizassem a época, realizando um projeto 
que envolveu toda a equipe e turmas da escola e por isso foi um sucesso.

[FOTO]

Os alunos pesquisaram e fizeram uma breve biografia do autor. Essa ação motivou 
toda a escola e, assim, os alunos buscaram m
sicas e vídeos com a ajuda do Professor André (PI de Geografia e responsável 
pelo laboratório de informática) e da professora Anna Paula (sala de Leitura), 
que auxiliou na busca de m
sicas, fotos, vídeos e decoração do auditório.

Além do grande baile, as turmas do 1
 ao 4
 ano também deram sua contribuição e fizeram o projeto 
A Arca de Noé
, que utilizou os poemas da colet
nea para o desenvolvimento da linguagem oral e escrita das crianças, 
viabilizando as intervenções pedagógicas, seguidas de orientações didáticas e 
objetivos a serem alcançados.
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A obra deu aos professores a oportunidade de estimular a comunicação oral por 
meio dos poemas, habilitando a criança a expressar desejos, necessidades, 
vontades, atitudes e, principalmente, sentimentos utilizando-se de gestos 
(mímicas), permitindo através da leitura dos poemas a 
brincadeira
 com as palavras.

Os resultados foram lindos trabalhos expostos pela escola e contemplados por 
todos da comunidade escolar, levando o conhecimento para além dos muros da 
escola.

[FOTO]

Trabalhando a expressão corporal, além de tudo que foi trabalhado, as 
professoras das turmas em conjunto com as professoras Adriana, de Educação 
Física, Kassia, de M
sica, e Anna Paula, da Sala de Leitura, fizeram, através de m
sicas, brincadeiras, vídeos e ensaios apresentações em que as crianças 
interpretaram as m
sicas com entusiasmo e mostraram saber as letras na ponta da língua.

[FOTO]

Parabéns à Escola Municipal Joaquim Ribeiro pelo trabalho em equipe em prol do 
desenvolvimento global de seus alunos. Acompanhem as atividades da escola pelo 
blog: 
http://emjoaquimribeiro.blogspot.com.br/
.

Escolas e professores, não deixem de compartilhar atividades ou projetos no 
nosso Portal Rioeduca. Procure o representante de sua CRE!!

Clique 
aqui
 para conhecer seu representante
.

Prof
 Elidia Correia

Representante 3
CRE no Rioeduca

elidiacorreia@rioeduca.net
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Twitter:
 @ElidiaCorreia

Facebook: 
Elidia Correia

e 

Grupo Rioeduca/3
 CRE

[FOTO]
tweet

3ªcre
(223)

blogdasescolas
(22)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns para a diretora Valéria,para a profª de Sala de Leitura Anna Paula, 
profª Catharina e prof. André que organizaram a atividade e para toda equipe da 
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escola que colabora para que tudo possa acontecer. Parabéns também para Elidia 
Correia, nossa representante do RIOEDUCA, por acompanhar o trabalho das escolas 
com tanto carinho e fazer postagens belíssimas como esta.
Postado por 
RITA LUSIÉ
 em 21/08/2013 11:09

A escola agradece ao empenho de seus professores,funcionários e alunos para o 
sucesso de atividades como esta e a profª Elidia Correia pela postagem belíssima
e o apoio à nossa escola!
Postado por 
EM JOAQUIM RIBEIRO
 em 21/08/2013 11:39

Parabéns a todos!!!
Foi um grande evento e nos divertimos muito.
Postado por 
Anna Paula
 em 21/08/2013 16:29

Parabéns a todos os professores!!!Foi um sucesso.
Postado por 
michelle gomes- diretora adjunta
 em 22/08/2013 09:57

A postagem só ficou assim, porque o trabalho da Escola é ótimo!!! Bjus
Postado por 
Elidia Correia
 em 29/08/2013 21:26
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 15/08/2013
<TÍTULO>
2ª Encontro de Formação de Professores

<TAGS>
Tags: 
projetos;  1ªcre, 2ªcre, 3ªcre, 4ªcre, 5ªcre, 6ªcre, 7ªcre, 8ªcre, 9ªcre, 10ªcre
e 11ªcre.

No dia 10 de agosto de 2013, no Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica, ocorreu
o 2
 Encontro de Formação de Professores. Esse encontro faz parte de uma das ações 
planejadas do 
Projeto Escola e Museu: Espaço Interativo de Educação e Arte em Novos Saberes
. 

O p
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blico-

alvo foram os professores, diretores e coordenadores pedagógicos dos Ginásios 
Experimentais Cariocas que participarão do circuito de visitas interativas a 
alguns espaços culturais como Museus ou Centros Culturais.

No 
ltimo dia de formação, todos os presentes iniciaram a manhã sendo apresentados à
programação do encontro pela Coordenadora da Equipe de Extensividade da 
Secretaria Municipal de Educação, Prof
 Denise Palha. Denise falou sobre a oficina prática, que todos farão, envolvendo
temas sugeridos pelo grupo de professores por meio de um formulário diagnóstico 
preenchido previamente.

[FOTO]

Todos os presentes foram subdivididos em três grupos por meio de pulseiras 
distribuídas de modo aleatório nas cores azul, vermelha e verde. Representantes 
das instituições parceiras, juntamente com pessoas dos respectivos setores 
educativos, também foram reagrupados nos três grupos, de modo a serem mediadores
durante a oficina.

Após a divisão, todos os participantes foram acompanhados para três espaços 
diferentes. No 1
 andar, todos os participantes tinham pulseiras azuis e eram coordenados por 
representantes do Centro Cultural Banco do Brasil e Museu Nacional.

No 2
 andar, todos os participantes tinham pulseiras vermelhas e eram coordenados por
representantes do Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica e Casa Daros.

No 3
 andar, todos os participantes tinham pulseiras verdes e eram coordenados por 
representantes do Museu Casa do Pontal, Museu de Arte do Rio e Instituto Moreira
Salles.

Na oficina foi proposto, ao grupo de professores, um jogo que envolveria os 
temas de Arte, História e Memória/Patrimônio. Para iniciar o jogo, cada equipe 
montou um mapa da cidade do Rio de Janeiro que ocupava uma grande parte da sala.

Após a montagem, todos ficaram em volta do mapa. Ocorreu uma breve apresentação 
de cada participante da equipe, assim como expectativas com relação ao projeto 
foram colocadas.

[FOTO]

Em seguida, alguns mediadores das instituições parceiras de cada equipe 
explicaram algumas regras do jogo: 

Uma caixa da cor da equipe apresentada ao grupo passará nas mãos de cada 
participante e o mesmo irá retirar da caixa um papel uma pergunta ou reflexão
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;

Cada participante lerá a pergunta ou reflexão em voz alta e terá um minuto para 
respondê-la;

Logo após, o participante terá mais um minuto para escolher algum material 
disponibilizado sobre o mapa para, de acordo com a resposta, fazer uma 
intervenção no mapa.

Foram disponibilizados alguns materiais como fita adesiva colorida: vermelha, 
azul e amarela, adesivos de borboletas e aviões, cola bastão, canetas hidrocor e

post-it
 para as intervenções. As perguntas que eram retiradas da caixa não poderiam 
retornar para a mesma.

As perguntas foram confeccionadas pelas instituições parceiras e tratava de 
reflexões acerca dos temas citados acima.

Nesse momento, em todas as equipes, os professores faziam referências às suas 
unidades escolares, refletiam ações ou memórias do passado, refletiam sobre a 
história dos bairros dos Ginásios Experimentais Cariocas, ou de onde moram, como
espaços que envolvem a Arte.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Essa oficina teve como objetivo, além de trabalhar a Arte, História e 
Memória/patrimônio, aproximar as instituições dos professores que participarão 
do 
Projeto Escola e Museu: Espaço Interativo de Educação e Arte em Novos Saberes
, rompendo assim paradigmas de distanciamento.

Ao final, todos os

mapas com as devidas intervenções foram expostos em uma sala, onde todas as 
equipes puderam reunir-se e apreciar a produção de cada grupo. Um professor 
representante de cada equipe fez um breve relato da oficina em seu grupo.

[FOTO]

Enquanto todos observavam os mapas e se acomodavam na sala, uma representante do
Museu Casa do Pontal, Juliana Prado, fez uma breve apresentação da m
sica 
Cidade Maravilhosa
 ao som do cavaquinho.

[FOTO]
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Na equipe azul, o professor Wagner

Pinheiro, da E. M. André Urani, da 2
 Coordenadoria Regional de Educação, relatou a import
ncia do resgate da memória e de sua apropriação por alunos, professores e 
cariocas dos Centros Culturais e Museus da cidade do Rio de Janeiro.

[FOTO]

Na equipe vermelha, a professora Adelaide Baroni, da E. M. Mário Casassanta, da 
8
 Coordenadoria Regional de Educação, relatou a import
ncia das visitas interativas pelos alunos dos Ginásios Experimentais Cariocas 
como ações motivadoras para apreciação de diferentes estilos de arte e riqueza e
para conhecimento acerca da história e da memória/patrimônio.

[FOTO]

Na equipe verde, o professor Antonio Pereira, da E. M. Nilo Peçanha, da 1
 Coordenadoria Regional de Educação, relatou a import
ncia do projeto, pelo hábito que estará sendo construído em ações repetitivas 
com as turmas ao realizarem as visitas aos diferentes Museus e Centro Culturais 
da cidade do Rio de Janeiro, no circuito proposto pelo Projeto.

[FOTO]

Para finalizar os relatos, a Coordenadora da Equipe de Extensividade da 
Secretaria Municipal de Educação, Denise Palha, responsável pela articulação e 
desenvolvimento do Projeto falou aos professores que estará sendo encaminhado um
formulário diagnóstico para os alunos preencherem com as expectativas acerca da 
participação no Projeto. Assim como, ao final do circuito, os estudantes 
preencherão uma ficha de avaliação da participação no projeto.

Ao final, todos foram reunidos no auditório para realização da avaliação dos 
Encontros de Formação de Professores, assim como para o recebimento das 
declarações de participação e material de divulgação cedido pelo Centro 
Municipal de Arte Hélio Oiticica.

Os agendamentos das visitas interativas aos Museus e Centros Culturais já foram 
encaminhados às Coordenadorias Regionais de Educação, tendo início a partir do 
dia 15 de agosto de 2013 nas instituições: Museu de Arte do Rio, Museu Casa do 
Pontal, Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica, Instituto Moreira Salles, Museu
Nacional, Centro Cultural Banco do Brasil e Casa Daros.

Representante do Rioeduca na E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos

     Contatos: krisnasantos@rioeduca.net
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     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet

5ªcre
(268)

6ªcre
(247)

9ªcre
(227)

3ªcre
(223)

8ªcre
(193)
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2ªcre
(192)

7ªcre
(192)

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Encontros, capacitações, palestras..Todas são excelentes para expandir 
conhecimento!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 16/08/2013 16:23
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 15/08/2013
<TÍTULO>
Projeto Político-Pedagógico, o Caminho para o Sucesso

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, projetos.

O PPP se configura numa ferramenta de planejamento e avaliação ao qual gestores 
e equipe pedagógica devem recorrer para as futuras ações diante dos 
enfrentamentos cotidianos da realidade escolar. Portanto, ele deve ser o 
resultado de intencionalidade e trabalho coletivo de toda a comunidade escolar.

A escola que consegue elaborar e executar, num trabalho cooperativo, seu projeto
político-pedagógico dá mostras de maturidade de sua equipe, de bom 
desenvolvimento profissional de seus professores, da capacidade de liderança da 
direção e de envolvimento de toda comunidade escolar.
 Lib
neo
(p. 152-153).

Assim, o PPP define a identidade da escola e indica os caminhos para elevar a 
qualidade do ensino promovido no espaço escolar. Saibam como a Escola Municipal 
Ary Barroso garantiu um lugar entre as dez melhores notas do IDEB entre as 
escolas cariocas de segundo segmento.

[FOTO]
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A Escola Municipal Ary Barroso, opta por uma sociedade democrática, aqui 
entendida como aquela em que seus membros têm respeitados os seus direitos 
fundamentais como cidadãos, podem escolher livremente os seus representantes e 
têm liberdade para construir seu próprio caminho pessoal e profissional de 
acordo com as leis que eles mesmos ajudaram a elaborar.

[FOTO]

Defendemos uma sociedade justa onde não haja discriminação social, racial, 
etária ou ideológica e que privilegie o princípio da igualdade de direitos e 
oportunidades para todos.
Optamos por uma sociedade em que a PARTICIPAÇÃO seja a base da democracia e que 
seja a garantia de que o poder não seja centralizado nas mãos de uns poucos 
economicamente privilegiados.

[FOTO]

Enfim, uma sociedade em que os valores da honestidade, igualdade, fraternidade, 
respeito ao outro e ao seu espaço, o livre arbítrio e a consciência social sejam
uma prática das pessoas e dos grupos sociais.

Texto enviado por
Rosane Ferreira, diretora adjunta da unidade.

Um projeto deve ser objeto de avaliação contínua para permitir o atendimento de 
situações imprevistas, correção de desvios e ajustes nas atividades, além disso,
deve prever a participação de toda a comunidade escolar. Suas ações devem 
promover a
construção e a execução que visam a melhoria dos serviços educacionais 
considerados relevantes para estruturar princípios que norteiam as práticas 
educativas.

Foi através dessa prática que a comunidade escolar da Ary Barroso alcançou 
resultados significativos no processo ensino-aprendizagem de seus alunos para 
que juntos promovam

a construção de uma sociedade mais justa, democrática, solidária, participativa.

Parabéns à Escola Municipal Ary Barroso por fazer do seu projeto 
político-pedagógico um processo de discussão e reflexão permanente dessa escola 
e, ainda mais, fazê-la como um lugar de concepção, realização e avaliação.

Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por 
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós!

Entre em contato com o
representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe
.

Ana Accioly é Professora da Rede Municipal e
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Representante Rioeduca da 4
 Coordenadoria Regional de Educação

E-mail: anaaccioly@rioeduca.net

Twitter: @Ana_Accioly

COMPARTILHE E COMENTE!

[FOTO]

projetos
(334)

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Excelente trabalho realizado pela Escola Municipal Ary Barroso.Toda sua equipe 
está de parabéns!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 15/08/2013 19:26
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--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 13/08/2013
<TÍTULO>
Guia - Manutenção e Cuidados com Prédios Escolares

Você sabe que existe um Guia de Manutenção e Cuidados com Prédios Escolares?

Nesse guia, há informações relevantes sobre a 
SINALIZAÇÃO
, conservação do 
TELHADO
, 
CALHAS
, 
COBERTURA
E FORRO
 e 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
 , 
ELÉTRICAS
E ILUMINAÇÃO.

Além disso, o manual trata sobre 
ASPECTOS FUNDAMENTAIS PARA CONSERVAÇÃO E HIGIENE GERAL 
e de condições de 
ACESSIBILIDADE
.

Fique atento às dicas que constam do manual! Clique aqui abaixo e acesse!

[FOTO]

A comunidade escolar precisar estar permanentemente consciente da necessidade 
crescente da conservação escolar. A aplicação de recursos descentralizados 
recebidos pela unidade escolar na manutenção do prédio escolar, de forma 
preventiva é um importante meio de redução de custos nos orçamentos de reformas 
e reconstruções, propiciando melhor aplicação do dinheiro p
blico e maiores investimentos na formação humana de nossos usuários.

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 15/08/2013
<TÍTULO>
A Neurociência Cognitiva e o Aprendizado do Educador

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogcreche.

A Creche Municipal Emilio Jubran Dib, da 9
 CRE, baseando-se em todas as informações adquiridas na 4
 Jornada Pedagógica, proporcionou aos seus educadores três dias de extrema 
movimentação e muita aprendizagem.

Segundo Pantano (2009), a aprendizagem e a memória são as habilidades de 
aquisição e manutenção das informações. A aprendizagem se dá no momento exato em
que ocorre a captação de uma informação pelas vias sensoriais, pela sua retenção
e fixação pelas áreas da memória, função executada pelo córtex.
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Baseada em todas as informações adquiridas nesta 4
 Jornada Pedagógica, a equipe da Creche Emílio proporcionou aos seus educadores 
três dias de extrema movimentação e aprendizagem. Divididos em dois grupos e com
troca de horário, o evento ocorreu com um melhor aproveitamento da jornada.

[FOTO]

No primeiro dia, os Agentes Auxiliares na parte da manhã e os Professores à 
tarde assistiram a alguns vídeos retirados da internet sobre Neurociência. Com o
assunto trazido para 
a realidade, houve debates e, a partir desses, os participantes começaram a 
adquirir esclarecimentos do que é neurociência, para que serve e no que ela pode
nos ajudar.

Como troca de experiência, as dinamizadoras, antecipadamente, distribuíram uma 
tarefa Master para cada turma, tarefa esta que não podia ser compartilhada com 
as demais, já com a intenção de demonstrar a explicação da neurociência, da 
dificuldade que encontramos em 
guardar segredo
. O que foi cumprido com louvor pelos grupos!

No segundo dia, com Professores na parte da manhã e Agentes à tarde, e com o 
entendimento inicial sobre a neurociência, as dinamizadoras, criaram uma gincana
pedagógica em que todos puderam ver na prática onde já usávamos a neurociência 
em nosso fazer pedagógico.

As tarefas da gincana estavam baseadas nas orientações recebidas da SME, no que 
tange à arrumação de salas, para que se tornem prazerosas para nossas crianças.

Para cumprir as tarefas, os educadores tiveram cinco minutos para correr até 
suas salas e fotografar tudo que achassem pertinente às tarefas, além de trazer 
para demonstração um recurso pedagógico já usado na sala que ajudasse na 
aprendizagem das crianças.

O 
corre-corre
 foi geral.

Mas o resultado foi ótimo!

A pontuação foi sendo marcada a cada tarefa cumprida (mostrada no celular ou c
mera fotográfica).

Terceiro e 
ltimo dia da Jornada Pedagógica: dia de decisão e de resumir tudo o que vimos 
até aqui sobre esse tema tão interessante. A tarefa Master mexeu com a 
imaginação e a criatividade de todos os educadores da creche que tiveram que, a 
partir de materiais recicláveis, planejar e criar um brinquedo pedagógico que 
servisse ou não para todas as turmas e apresentá-la aos demais colegas 
explicando sua utilização.
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Equipe B1

[FOTO]

Caixa de Identidade Surpresa: variedades de objetos para que a criança possa 
descobrir sua utilização.

Equipe B2

[FOTO]

Dadão Multifunções.

Equipe M1A 

[FOTO]

Jogo Cai não Cai: garrafa PET com várias tampinhas coloridas, canudos de bola de
aniversário.

Equipe M1B

[FOTO]

Dado: quantidade e cores. Quebra-cabeça: diversas figuras para montar em quatro 
partes na caixa de leite.

Equipe M1C

[FOTO]

Pescaria: peixinhos, água e vara.

Equipe M2A

[FOTO]

Bilboquê: pet, barbante e criatividade. Vai e Vem: garrafa pet, barbante e 
argola da tampinha da pet para apoio de mão. Jogo da Velha e Binóculo: rolinho 
de papel higiênico.

Equipe M2B

[FOTO]

Cai não Cai: garrafa pet, palito de churrasco encapado e bolinhas de 
pingue-pongue decoradas. Vai e Vem.
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Equipe M2C

[FOTO]

Caixa de Instrumentos Musicais: garrafinhas decoradas com areia ou arroz, 
latinha de Nescau para os tambores e palitos com tampinhas na ponta para as 
baquetas e papelão com tampinha na extremidade para as castanholas.

Equipe Campeã - B2

[FOTO]

O Dadão Multifunções foi o grande vencedor, pois a partir de uma espuma 
reutilizada, encapada com retalhos de feltro, tendo cada numeração representada 
por figuras significativas para todas as faixas etárias. Cada uma dessas figuras
apresentavam texturas diferenciadas, ricas em detalhes, para que proporcionem 
aos alunos, inclusive aos especiais, novas sensações e descobertas, além, é 
claro, do brincar que se torna a parte mais importante.

A equipe muito animada e feliz com o resultado do trabalho foi presenteada com 
uma passagem de ida para o recesso, com destino a sua casa e um merecido 
descanso com chegada do voo programado para dia primeiro de agosto, às 7 horas 
no portão A do Aeroporto Internacional Emílio Dib... (kkkkkkk). E, claro, uma 
deliciosa caixa de bombons!

Parabéns às equipes da Creche Emílio pelo brilhante trabalho!

Conheça esta e outras atividades acessando o 
Blog Creche Emílio
.

[FOTO]

Prof
 Márcia Cristina Alves, Representante da 9
 CRE

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

blogcreche
(1)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a toda Equipe pelo envolvimento no trabalho e no cuidado com a 
aprendizagem das crianças.Bjssss
Postado por 
Elenice
 em 15/08/2013 13:31

Creche Emílio sempre arrasando nos seus projetos! Parabéns a toda equipe 
escolar.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 15/08/2013 19:34
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 13/09/2013
<TÍTULO>
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Ações Sociais na Escola Municipal Cinco de Julho

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, bolsafamília.

Um grande mutirão de serviços a todos os alunos e responsáveis da Escola 
Municipal Cinco de Julho, em parceria com o SESC de Madureira, marcou o dia 10 
de agosto, dia da Reunião do Bolsa Família, com momentos de informação e ação 
social.

A parceria entre escola e comunidade leva ao caminho de uma educação de 
qualidade. E a Escola Municipal 05.15.049 Cinco de Julho acredita na import
ncia de uma boa relação entre familiares, gestores, professores, funcionários e 
alunos. Por isso,

 buscou firmar com o SESC Madureira parcerias que beneficiassem não só seus 
alunos, mas também seus responsáveis.

Parceira Escola e SESC: Ações Sociais

Os responsáveis presentes na Reunião do Bolsa Família inicialmente participaram 
de uma palestra sobre Qualidade de Vida. Depois, puderam aferir a pressão 
arterial, fazer o teste de glicemia e colesterol, calcular o IMC e, por fim, 
receber orientações das nutricionistas. 

[FOTO]

Reunião com os responsáveis do Bolsa Família.

Os serviços foram todos prestados gratuitamente pelo SESC aos beneficiários do 
Bolsa Família e a todos os responsáveis presentes na reunião. 

Segundo a professora Aline Charles, Coordenadora Pedagógica da escola, a 
Escola Municipal Cinco de Julho estará sempre disposta a fortalecer o vínculo 
com sua comunidade e que ele seja sempre produtivo como nesta ocasião.

[FOTO]

Medição de altura.

[FOTO]

Teste de glicemia e colesterol.

[FOTO]

Medindo pressão arterial.
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A voz dos Responsáveis

Alguns responsáveis deixaram suas impressões sobre as reuniões do Bolsa Família 

especialmente para o Portal Rioeduca. 

Vejamos o que eles disseram:

Gostaria que isso acontecesse todo mês. Geralmente as reuniões são chatas, os 
assuntos são sempre os mesmos. Dessa vez não, foi totalmente diferente.

Rejane Gesteira, mãe do aluno Pedro Gesteira, do EI-20.

É bom quando a escola pensa no responsável também, porque geralmente as ações 
são voltadas somente para os alunos. A gente se sente importante.

Cristiane Alves Couto, mãe da aluna Suellen Regina Alves Guimarães, da turma 
1103.

Eu estou aproveitando para fazer esses testes, medir a pressão, ver meu peso e 
minha altura porque eu não consigo fazer isso tudo num dia só lá fora.

Luis Claudio Blanco, pai da aluna Clara Branquinho Blanco, da turma 1103.

Da próxima vez podia ter dentista e oftalmologista. Seria um sonho.

Michelle Soares da Silva Barbosa, mãe do aluno Caio da Silva Barbosa, da turma 
1501.

Parabéns pela iniciativa da Escola Municipal Cinco de Julho, colaborando para o 
bem-estar e a sa
de da sua comunidade escolar.

Regina Bizarro_ Representante do Rioeduca/5
CRE

     E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

     Twitter: @rebiza

     Facebook: Regina Biza

     Rioeduca/5
CRE no Facebook:
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https://www.facebook.com/groups/rioeduca5cre/

[FOTO]

5ªcre
(268)

bolsafamília
(1)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 16/08/2013
<TÍTULO>
Compromisso da Educação com a Família

<TAGS>
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Tags: 
10ªcre.

As Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino possuem um calendário de conte
dos programáticos dividido em quatro etapas e com período de duração de 
aproximadamente dois meses, que chamamos de Bimestre.

Nesses bimestres são desenvolvidas atividades de acordo com o ano de 
escolaridade e trabalhados conte
dos em um crescente, que visam o aprendizado dos alunos. Ao final de cada 
período, os responsáveis são convocados a comparecer às Unidades Escolares, 
encontros estes chamados de reuniões bimestrais.

Desde 2012, essas reuniões bimestrais acontecem aos sábados para melhor atender 
as necessidades dos responsáveis, visto que muitos trabalham durante a semana. 
Sendo assim, as escolas se organizam para preparar uma reunião com todos os 
pontos trabalhados pelos professores.

A pedido da Coordenadora Gracinha Muller, na 10
 CRE, todas as unidades, nesse dia, recebem a visita de um elemento da CRE para 
o devido acompanhamento e orientação, caso seja necessário.

Dessa vez, retratamos a 2
 Reunião Bimestral do 
CIEP 10.26.202 Doutor Hildebrando de Ara
jo Góes
, que atende aproximadamente 1.600 alunos, da Educação Infantil ao 5
 ano. Estiveram presentes quatorze professores para receber 459 responsáveis.

Ao centro, a Diretora Geral Lucimar Villela (de azul) e a Diretora Adjunta 
Luciana Guedes (de rosa)
recepcionando os responsáveis na 2
 Reunião Bimestral.

Além do contato direto com os professores das turmas, os responsáveis tiveram o 
acolhimento da Direção escolar, as suas d
vidas esclarecidas e o recebimento do boletim escolar - documento onde são 
registrados todos os conceitos e frequências dos alunos.

Avisos gerais sendo repassados aos responsáveis antes das reuniões com os 
professores das turmas.

Os responsáveis assistindo à reunião com uma das professoras da Unidade Escolar.

A 10
 CRE teve, em sua totalidade, a presença de 36.389 responsáveis, sendo estes 
distribuídos em 160 Unidades Escolares, dos quais 20 são EDI
s, 36 são Creches e 104 são escolas.
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Parabéns aos Gestores! 

Parabéns aos professores! 

Parabéns aos responsáveis!

Suelen Corrêa

é professora da rede municipal

e representante do Rioeduca da 10
CRE

suelencorrea@rioeduca.net

twitter: @suelencorrea29

[FOTO]
tweet

10ªcre
(292)

<COMENTÁRIOS>
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Excelente a participação da 10ª CRE nas reuniões sempre auxiliando os educadores
e os responsáveis quando necessário e a Coordenadora Gracinha Muller sempre 
participando de todos os passos para a qualidade da educação ! Parabéns! 
Gracinha
Postado por 
Helena(by troia)
 em 16/08/2013 12:59
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 19/08/2013
<TÍTULO>
Não Basta Ser Pai, Tem que Participar!

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, diadospais.

As professoras Mara Malheiros e Joyce Alves, da Escola Municipal Grandjean de 
Montigny, receberam os pais dos alunos das turmas 1.302 e 7.601 (4
 ano Nenhuma Criança a Menos) na unidade escolar. O objetivo dessa ação foi 
oportunizar um momento especial entre pais e filhos.
Não basta ser pai, tem que participar!

 Quem tem mais de trinta anos deve lembrar-se da propaganda que consagrou essa 
expressão. Com maestria, o publicitário Duda Mendonça captou na sociedade do 
século XX, uma sutil mas importante mudança nas relações parentais.

O avanço da mulher no mercado de trabalho tirou do pai a função exercida durante
séculos: a da busca exclusiva pelo sustento da família. Não sendo mais o 
nico provedor do lar, ao pai coube reinventar-se, vivenciar situações antes 
inimagináveis: cuidar dos afazeres domésticos, ajudar nas compras, na limpeza da
casa e nos cuidados diários com os filhos.

Foi com esse espírito que o publicitário teceu a narrativa da propaganda. Numa
manhã de domingo, um pai é tirado cedo da cama para acompanhar o filho no jogo 
de futebol. Aos poucos, vai se envolvendo com a situação, tomando para si as 
dores do filho que amargava no banco de reservas.

De repente, o garoto é chamado para jogar e sofre uma falta violenta. O pai 
entra no campo, massageia o local com a pomada e o menino, já recuperado, marca 
o gol. Não há quem não se emocione com a comemoração do gol, em c
mera lenta, entre pai e filho.

[VÍDEO]

Se na atualidade pais presentes, como o da propoaganda, fossem um fato corrente 
e natural em todas as famílias, esse vídeo não teria mais sentido. Embora tenha 
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aumentado muito o n
mero de
pais que se mostram sensíveis às necessidades afetivas de seus filhos, ainda 
vemos aqueles que entendem que o que lhes cabe para um desenvolvimento saudável 
de sua
 prole é apenas o suprimento das necessidades físicas.

Fica a dica! Neste mês dos pais, presenteie-se chamando seu filho para brincar 
como você fazia na sua inf
ncia e surpreenda-se com sua disposição em reaprender suas brincadeiras do 
passado.

Permita-se saborear com seu filho o prazer de uma aproximação amorosa a partir 
de gestos simples. A afetividade pode e deve ser construída nas relações entre 
pais e filhos. Acredite, os benefícios são in
meros!

Não Basta ser Pai, tem que Participar!

Nunca houve um ditado popular tão sábio com este! Os pais dos alunos das turmas 
7.601 (4
 Ano Nenhuma Criança a Menos) e 1.302, das
 professoras Mara Malheiros e Joyce Alves

, da 
Escola Municipal Grandjean de Montigny

, viveram isso na pele.

No dia 9 de agosto, a escola recebeu os pais dos alunos na sala de aula
com o objetivo de oportunizar um momento especial entre pais e filhos. Os 
responsáveis tiveram a chance de se desligar da vida atribulada que levam e 
relaxar, jogar, refletir e acariciar seus filhos.

No primeiro momento, após a oração, os pais voltaram no tempo e curtiram 
divertidas rodadas de leitura e jogos com as crianças. Foi uma verdadeira farra!
Esse momento arrancou sorrisos dos alunos e lágrimas emocionadas dos pais.

[FOTO]

[FOTO]

Em seguida, houve a exibição do vídeo 
O Homem que Amava Caixas
, do livro de Stephen King. Esse livro fala de maneira simples e bonita sobre o 
relacionamento entre pai e filho.

Com ilustrações alegres e muita sensibilidade, conta a história de um homem que 
era apaixonado por caixas e por seu filho. O 
nico problema era que, como muitos pais, ele não sabia como dizer ao filho que o
amava. O homem tinha dificuldade em dizer ao filho que o amava.
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Então, com suas caixas, ele começou a construir coisas para seu filho. Ele era 
perito em fazer castelos e seus aviões sempre voavam. As caixas apareciam de 
repente, quando os amigos chegavam e, nessas caixas, eles
 brincavam.

A maioria das pessoas achava que o homem era muito estranho.
Seus vizinhos
apontavam para ele, olhavam zangados, riam dele pelas costas. Mas, nada disso 
preocupava o homem, porque ele sabia que tinham encontrado uma maneira especial 
de compartilhar o amor de um pelo outro.

Pais e filhos refletiram a respeito da história e puderam se abraçar e trocar 
mensagens de amor. Para adoçar este momento, os alunos entregaram as 
lembrancinhas a seus respectivos pais, com a mensagem 
Troco Doces por Beijos

.

[FOTO]

[FOTO]

Se aproximar do cotidiano da criança é participar! É dar o limite, mas também é 
estimular, elogiar e acompanhar a criança. A presença é mais importante do que 
realizar qualquer desejo material do filho. Demonstrações de carinho, como 
beijar e abraçar, são essenciais. Basta apreciar a carinha de felicidade de cada
aluno da Escola Municipal Grandjean de Montigny.

Ser um bom pai é também ser bom marido, bom filho e, claro, bom cidadão. Todo o 
ambiente ao redor da criança influencia na formação dela. Para os filhos 
crescerem da melhor maneira possível, portanto, os pais devem ser o exemplo a 
ser seguido.

Parabéns às professoras Mara Malheiros e Joyce Alves por proporcionarem a 
construção de laços afetivos entre pais e filhos. Laços que os unirão por toda a
vida e que ajudarão no desenvolvimento social, cognitivo e emocional da cada um.
Vocês são o orgulho da educação carioca!

Você já teve uma matéria publicada no Portal Rioeduca? Entre em contato com a 
representante de sua Cre e divulgue o seu trabalho. Será um prazer ter você por 
aqui! Até a próxima semana!

Professora Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca na 6
 Cre

Twitter: @Paty_PFF

Facebook: 
patricia_pff@yahoo.com.br
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E-mail: 
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

6ªcre
(247)

diadospais
(2)

<COMENTÁRIOS>

BOM DIA!! ACHO QUE AS ESCOLAS DEVERIAM SOLICITAR MAIS A PRESENÇA DOS PAIS NAS 
REUNIÕES ESCOLARES E EM OUTROS ATIVIDADES TB.
Postado por 
ANA PAULA F BRAL
 em 20/08/2013 09:53

Nada melhor para o desenvolvimento do aluno, estar com a família no ambiente 
escolar. Belo trabalho desenvolvido pela escola.Parabéns!
Postado por 
Selma de F. G. Gusmao
 em 22/08/2013 15:52
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Parabéns as professoras Mara Malheiros e Joyce Alves ... fantastico essa 
aproximação e parceria FAMILIA-ESCOLA.
Postado por 
Christiane Penha
 em 02/09/2013 07:44
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 14/08/2013
<TÍTULO>
Informativo Multirio - 14 de agosto
A MultiRio não tem um perfil oficial no Facebook. Informações sobre a Empresa 
você encontra no 
Portal MultiRio
 e na nossa página no Twitter. Se você já faz parte desta rede social, seja um 
seguidor:
www.twitter.com/multirio
.
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 14/08/2013
<TÍTULO>
Prêmio Inovação em Gestão Educacional 2013

Estão abertas as inscrições para a quarta edição do Prêmio Inovação em Gestão 
Educacional. Os gestores municipais de educação terão até às 18 horas do dia 30 
de setembro de 2013 para inscrever até quatro experiências e ter a chance de seu
projeto ser selecionado e publicado como inovador.

Faça aqui a sua inscrição

O objetivo do Prêmio é incentivar os Dirigentes Municipais de Educação a tornar 
p
blicas as experiências da gestão educacional de seu município que tenham 
alcançado resultados concretos e que contribuam com as metas do Plano Nacional 
de Educação (PNE) (Lei n
 10.172, de 09/01/2001) e do Compromisso Todos pela Educação (Decreto n
 6.094, de 24/04/2007), para assim divulgá-las para a sociedade.

Os Dirigentes poderão inscrever até quatro experiências, sendo uma para cada 
área temática que compõe o Prêmio; São elas:

Gestão Pedagógica:
 relaciona-se ao planejamento e à organização do sistema educacional do 
município e das unidades escolares quanto ao gerenciamento de recursos e à 
elaboração e execução de projetos pedagógicos, a partir do estabelecimento e do 
cumprimento de metas, tendo em vista a melhoria da qualidade do ensino.

Gestão de Pessoas:
 está relacionada ao uso de métodos e de técnicas de administração do 
comportamento dos profissionais da Rede, que envolvem a formação e o 
desenvolvimento destes, bem como o incentivo à participação deles nas decisões 
políticas e técnicas e na valorização de mérito.

Planejamento e Gestão
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: está relacionada ao uso de métodos e de técnicas de gestão p
blica na educação do município, que considerem um modelo integrado com foco na 
excelência e na otimização de recursos e de processos, com vistas ao respeito à 
democratização das condições de acesso e à melhoria da educação.

Avaliação e Resultados Educacionais:
 está relacionada ao desenvolvimento e ao uso de instrumentos e de tecnologias 
de avaliação e de monitoramento dos processos e dos resultados educacionais do 
município, bem como à utilização desses resultados para orientar a tomada de 
decisões de gestão e de práticas educativas.

Critérios Gerais para participação

Poderão ser inscritas no Prêmio experiências desenvolvidas apenas pelos órgãos 
gestores da educação municipal encaminhada pelo respectivo Dirigente Municipal 
de Educação.

     Estas experiências deverão:

estar em vigência;

ter resultados já disponíveis; e

ter, no mínimo, 18 meses de implementação até a data do término das inscrições 
(30/09/2013).

Premiação

Serão premiadas até 10 experiências das 20 selecionadas previamente para 
avaliação in loco. Os contemplados receberão uma placa de premiação, certificado
de recebimento do Prêmio e Evento formativo promovido pela Comissão Organizadora
desta edição.

Clique 
aqui
 para acessar o folder explicativo do Prêmio Inovação.

Não deixe de divulgar o que o seu município traz de inovador para a educação.

--

     Um grande abraço,
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     Equipe Escolas do Amanhã

     ____________________

Programa Escolas do Amanhã 

Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro

É na educação que se garante igualdade de oportunidades.

[FOTO]

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Segunda-feira, 26/08/2013
<TÍTULO>
Se Competir é Importante, Cooperar é Essencial

<TAGS>
Tags: 
1ªcre.

A 
Creche Municipal Eduardo Moreira dos Santos,
 localizada no 
Morro dos Telégrafos, Complexo da Mangueira
, está sempre envolvida com o que ocorre em sua volta, tanto na comunidade, como
no país. Os projetos desenvolvidos pela unidade estão contextualizados à 
realidade da criança e da comunidade. Nesse ano, o Brasil foi sede da Copa das 
Confederações e a unidade ofereceu aos alunos a oportunidade de conhecer um 
pouco da cultura de países que participaram desse importante evento.

[FOTO]

Crianças aprendem sobre cultura japonesa.

Se Competir é Importante, Cooperar é Essencial

O subprojeto de 2013 
Se Competir é Importante, Cooperar é Essencia
l
 ganhou ainda mais vida com o acontecimento do evento. As crianças aprenderam de
forma contextualizada dados geográficos, estatísticos e 
sobre manifestações culturais. O momento foi importante para destacar para a 
comunidade que o esporte além de 
lazer
 é, também, instrumento educacional que propicia o desenvolvimento tanto 
individual quanto social.

Festa das Nações

Como culmin
ncia do subprojeto, foi realizada a Festa das Nações. Todos os detalhes foram 
cuidadosamente planejados durante as semanas que a antecederam: a escolha das m
sicas, o ensaio das danças, os pratos a serem degustados, os enfeites do 
ambiente e as brincadeiras.

[FOTO]

Alunos da creche aprendem brincando a cultura nigeriana.

A 
equipe de educadores considerou o projeto prazeroso e enriquecedor. As crianças 
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e suas famílias aprenderam sobre outras culturas e as diferentes formas de 
viver. Em rodas de conversa e histórias, debateram sobre a import
ncia de ter o respeito pelas diferenças.

As culturas mais destacadas no projeto foram: nigeriana, mexicana e japonesa. A 
comunidade pôde ouvir e dançar ao som de ritmos diferentes e conhecer um pouco 
de seus hábitos. Pais, responsáveis e crianças puderam até mesmo degustar a 
culinária dessas três nações!

[FOTO]

Professora dança com a turma m
sicas japonesas.

A direção relata com orgulho que a Festa das Nações foi um verdadeiro sucesso na
comunidade. Os pais participaram ativamente, animados com o show de ritmos, 
cores e sabores que a Creche preparou. Ao final, só se viam rostos estampados de
sorrisos e gestos de agradecimentos por mais um excelente trabalho realizado.

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o
 representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe
. *

Professora Rute Albanita

Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: 
@Rute_Albanita

COMPARTILHE E COMENTE!

[FOTO]
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1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Educar para a multiculturalidade é abrir as portas a uma maior liberdade de 
escolha a todos os níveis: afetivo, social, profissional, cultural e estético. 
Parabéns pelo trabalho realizado!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 26/08/2013 08:52

parabéns á todos da creche Eduardo moreira pela a dedicação e o desempenho de um
projeto muito importante para nossa sociedade notaDEZZZZZZ.
Postado por 
cristina
 em 26/08/2013 21:37

Conheço o trabalho dos gestores dessa creche. A de se registrar que esse sucesso
só é possível graças ao empenho destes.Parabéns por mais um belo trabalho 
realizado.

Postado por 
Paula Marinho
 em 26/08/2013 23:31

Belíssimo trabalho!
Propiciou o acesso a bens culturais, por meio da experimentação e da 
exploração,favorecendo as descobertas e o desenvolvimento dos pequenos.
Parabéns Equipe da C.M. Eduardo Moreira.
Postado por 
Maria da Conceição F. Duque Estrada
 em 27/08/2013 08:19
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quinta-feira, 15/08/2013
<TÍTULO>
Fundação Lemann Lança o Start-Ed para Apoiar Startups Educacionais

<TÍTULO>

Você tem boas propostas de ferramentas digitais para educação?
<TÍTULO>

Inscreva-se no Start-Ed!

O Start-Ed é um programa de estímulo a startups educacionais da Fundação Lemann,
que oferece apoio técnico e financeiro para o desenvolvimento de aplicativos, 
softwares, games ou outras ferramentas digitais para educação.

Essa primeira edição do programa busca soluções inovadoras para ensinar e 
aprender a Língua Portuguesa 
 incluindo alfabetização, leitura e escrita 
 da educação infantil ao ensino médio. Os projetos podem focar, por exemplo, o 
primeiro contato com as letras, a compreensão de textos por crianças com 
defasagem no aprendizado, a redação ou a literatura para adolescentes, entre 
outros temas.

As inscrições podem ser feitas até às 23 horas do dia 07 de agosto por pessoas 
físicas, empresas ou organizações sem fins lucrativos, representadas por uma 
equipe de até três pessoas. São aceitas propostas em diferentes fases de 
desenvolvimento: podem se inscrever produtos já criados, para os quais o apoio 
do Start-Ed servirá para o aprimoramento, ou projetos ainda em estágio de 
conceito, de forma que o programa permita a primeira versão da ferramenta.

Conheça as regras e condições
 para participar do programa e inscreva-se!

Como funcionará o apoio?

Entre setembro e dezembro de 2013, os selecionados irão participar de seis 
encontros presenciais em São Paulo, compalestras, oficinas e debates sobre temas
como neurociências e aprendizado, design instrucional e desenvolvimento de 
software educacional.

Os empreendedores receberão orientação para pesquisa, prototipagem e teste do 
produto.

As equipes contempladas também terão acesso a uma rede de contatos de escolas p
blicas, especialistas, governo e investidores para que possam se familiarizar 
com os diversos níveis de clientes, financiadores e reguladores, de maneira 
acompreender melhor o mercado de tecnologias educacionais.

O aporte financeiro de R$20 mil será oferecido em três parcelas segundo o 
cronograma de entregas de cada projeto, estabelecido em conjunto com a Fundação 
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Lemann.

Em dezembro, os produtos apoiadas pelo primeiro Start-Ed passarão por uma 
comissão avaliadora e aqueles com potencial de impacto em escala poderão receber
mais recursos e apoio para continuar seu desenvolvimento em 2014.

Porque estamos fazendo isso?

A Fundação Lemann acredita que soluções tecnológicas inovadoras serão decisivas 
para ajudar a melhorar o aprendizado. Elas podem ser usadas por muitos 
estudantes ao mesmo tempo e conforme o ritmo de cada um, permitindoganho de 
escala e ensino personalizado. 

Esses produtos possibilitam ainda que professores e gestores escolares tenham 
informações constantes sobre o progresso dos alunos, potencializando o 
planejamento de aulas e de intervenções pedagógicas.

Por isso, o objetivo do Start-Ed é iniciar o incentivo a produtos que sejam 
aplicáveis à realidade de alunos de escolas p
blicas brasileiras, para uso em sala de aula sob orientação dos professores ou 
para estudo complementar em casa. Outro objetivo é que os produtos desenvolvidos
ou aprimorados com o apoio do programa sejam acessíveis ao maior n
mero de estudantes no Brasil e adaptáveis aos mais diversos contextos 
educacionais do país.

Equipe Escolas do Amanhã

     ____________________

Programa Escolas do Amanhã

Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro

É na educação que se garante igualdade de oportunidades.

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 30/08/2013
<TÍTULO>
CONTEC na Bienal 2013

No dia 30 de agosto será realizada na Bienal a Conferência CONTEC/2013, em 
parceria com a SME. Teremos a participação do Subsecretário de Tecnologias 
 Rafael Parente. 

A SME contará com 300 vagas no evento, mediante inscrição prévia dos 
interessados

A Conferência sobre Educação, Tecnologia e Literatura Infantil (Contec), 
organizada pela Feira do Livro de Frankfurt, no Brasil, vai realizar sua edição 
de 2013 durante a Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro. A Contec é 
organizada por duas divisões da feira realizada na Alemanha:
a LitCam e a Frankfurt Academy

e que, este ano, terá o Brasil como país homenageado. No contexto do ano da 
Alemanha no Brasil, a Feira do Livro de Frankfurt planeja uma atuação de longo 
prazo (2013 e 2014), no país.

[FOTO]

As inscrições 
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precisam ocorrer no site do evento (Link para Inscrição Abaixo)
, que gerará um convite a ser impresso.

No entanto, nesse formulário não há local específico para que o inscrito se 
identifique como professor da rede. 

De tal forma, para assegurarmos o quantitativo de vagas destinadas 
exclusivamente a professores da nossa rede, pedimos que após efetuarem sua 
inscrição, retornem a esta página e preencham o 
Formulário Interno
.

Por isso, solicitamos a inscrição nas duas etapas que seguem:

[FOTO]

[FOTO]

SITE OFICIAL DO EVENTO

[FOTO]

Saiba mais sobre os palestrantes da SME/RJ

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Ahhhhhhhh que chique Rafael Parente é pessoa carismática, inteligente e super 
educada, além de ter o conhecimento necessário que todos nós buscamos. Sempre 
conectado com o mundo! Uma dica excelente dia 30!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 18/08/2013 12:02
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 26/08/2013
<TÍTULO>
Curso de Braille - Módulo Inicial

O Instituto Municipal Helena Antipoff 
promoverá, a partir de setembro de 2013, o curso: 
A import
ncia do Sistema Braille no processo de leitura e escrita para alunos deficientes
visuais.

[FOTO]

Objetivos do curso:

- Favorecer a construção do conhecimento por meio do Sistema Braille.

     - Propiciar o desenvolvimento pedagógico
do aluno com deficiência visual.

     - Possibilitar ao professor respostas 
educativas às necessidades educacionais dos alunos com deficiência

P
blico Alvo:

- Professores que atuam diretamente com o aluno deficiente visual.

- Professores do Atendimento Educacional Especializado .

Página 5846



RIOEDUCA 2

- Coordenadores pedagógicos de escolas que possuam alunos com deficiência 
visual.

Carga Horária: 

40h distribuídas em dez aulas com quatro horas de duração.

Vagas:
 Vinte vagas no período da tarde (13h às 17h) 

Não formaremos turma no período da manhã.

Local:
 Instituto Municipal Helena Antipoff 
 Rua Mata Machado, n
 15 Maracanã.

Período de realização:
 setembro a dezembro de 2013

setembro- 20

outubro- 04, 11, 18, e25

novembro- 01, 08, 22, e 29

dezembro- 06

Orientações para Inscrições:

1. As inscrições serão 
online
: 

2. A inscrição não garante a matrícula no curso. O professor fará a inscrição e
 deverá aguardar a confirmação da mesma
. 
Será respeitada a ordem de inscrição
.

3. O professor do AEE deverá realizar o curso como 
5
 dia
, no seu horário de trabalho.

4. Não haverá dispensa de ponto.

5. Serão certificados os professores que obtiverem oitenta por cento de 
frequência. 
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[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Uma boa oportunidade para todos os profissionais que atuam nesta área poderem se
atualizar!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 18/08/2013 14:43

Fiz a etapa de leitura e escrita em braille no ano passado e gostaria de fazer a
parte de Matemática, gostaria de saber se vai ocorrer a iniciação em Matemática.

Postado por 
Elisabete Costa
 em 22/08/2013 19:56
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 19/08/2013
<TÍTULO>
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Prêmio Internacional UNESCO - Hamdan 2013-2014

<TAGS>
Tags: 
#escolasdoamanhã.

Convocatória para o Prêmio Internacional UNESCO-Hamdan 2013-2014 para a eficácia
dos docentes

Foi aberta a chamada de candidaturas para a terceira edição do Prêmio 
UNESCO-Hamdan Bin Rashid Al-Maktoum para melhores práticas e desempenhos no 
aprimoramento da eficácia dos docentes.

O prêmio é concedido a cada dois anos em reconhecimento às iniciativas que 
contribuem para melhorar as práticas educacionais ao redor do mundo, 
preferencialmente em países em desenvolvimento e em comunidades marginalizadas 
ou desfavorecidas.

O Prêmio UNESCO-Hamdan tem como objetivo contribuir para a melhoria da qualidade
do ensino por meio da capacitação de docentes. O Prêmio foi instituído em 2008 e
é financiado pelo xeique Hamdan Bin Rashid Al-Maktoum, dos Emirados Árabes 
Unidos (EAU).

O valor total da premiação é de 270 mil dólares, que serão divididos entre os 
três primeiros lugares. Os projetos vencedores do prêmio serão aqueles que 
tenham contribuído de maneira notável para a qualidade do ensino e da 
aprendizagem, por meio de atividades relacionadas aos docentes.

O prazo para apresentação de candidaturas vai até
 31 de outubro de 2013.

Para apresentar uma candidatura, consulte o guia (PDF, em inglês) e o formulário
de candidatura (DOC, em inglês).

Mais informações sobre o Prêmio: 
http://www.unesco.org/new/es/hamdan-prize
(em espanhol)

Essa nota está publicada no seguinte link:
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/guideforapplicantshamda
nprize2013-2014.pdf

[FOTO]
tweet
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#escolasdoamanhã
(2)

<COMENTÁRIOS>

Participar é o que importa! Mostras seu trabalho, aprender com os outros 
concorrentes.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 18/08/2013 14:55
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 20/08/2013
<TÍTULO>
Dedicação e Empenho para Alcançar Êxito

<TAGS>
Tags: 
2ªcre.

A Escola Municipal Santos Anjos obteve um bom desempenho no IDERIO 2012, na 
avaliação dos alunos do primeiro segmento do Ensino Fundamental.

A equipe da Escola Municipal Santos Anjos logrou êxito em seu trabalho com os 
alunos do primeiro segmento do Ensino Fundamental durante o ano 2012, 
conquistando a meta proposta no IDERIO - Índice de Desenvolvimento da Educação 
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do Rio de Janeiro.

A professora Renata Carvalho, representante do portal Rioeduca na 2
 CRE, conversou com a diretora da unidade escolar, Andréa de Carvalho Conceição,
que contou um pouco sobre essa conquista.

[FOTO]

Em primeiro lugar, destacamos a maior dificuldade ao longo desse processo de 
conquista que foi aumentar a parceria entre família e escola, sempre fundamental
na qualidade do ensino do educando. Esta dificuldade foi sendo sanada através de
um processo de conquista e conscientização dos responsáveis.

Andrea nos conta que o sucesso é sempre conseguido através de um trabalho 
contínuo e incansável de toda a comunidade escolar. E que a estratégia especial 
usada pela escola foi a dedicação e o empenho com as crianças desde a Educação 
Infantil ao 5
 ano. 

Vale ressaltar que temos um IDEB de 7,2. Também, não podemos esquecer que isso 
não é o trabalho apenas do ano de 2012. Precisamos agradecer a todos os 
professores que passaram por aqui nos anos anteriores e, ao empenho da 
professora Cléa Pache, diretora da unidade escolar durante 30 anos, que saiu em 
2011.

Diretora Andrea Conceição.

[FOTO]

[FOTO]

Toda comunidade escolar está feliz com o resultado alcançado pela Escola 
Municipal Santos Anjos na avaliação do IDEB 2012. 

É claro que toda a Equipe está radiante! Porém, também, sabemos que quanto maior
for o índice, cada vez ficará mais difícil de mantê-lo. Mas, o trabalho 
continua...

Diretora Andrea Conceição.

Parabéns a todos que participam dessa comunidade escolar! Muito sucesso a vocês!

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.2

Renata Carvalho 
 Professora da Rede e representante da 2
CRE, no portal Rioeduca
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     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet

2ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

A Escola Municipal Santos Anjos (equipe) está de parabéns pelo trabalho 
desenvolvido no sua comunidade escolar.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 20/08/2013 01:03

Agir, eis a inteligência verdadeira. Serei o que quiser. Mas tenho que querer o 
que for. O êxito está em ter êxito, e não em ter condições de êxito. Condições 
de palácio tem qualquer terra larga, mas onde estará o palácio se não o fizerem 
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ali?
 Fernando Pessoa
Parabéns a toda equipe da Escola Municipal Santos Anjos!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 20/08/2013 09:25

Parabéns a toda equipe da E.M. Santos Anjos! 
Postado por 
Aparecida Rodrigues
 em 20/08/2013 12:30

Parabéns, equipe Santos Anjos!!!!!
Tenho certeza que todo o sucesso  é resultado de um trabalho sólido e 
comprometido. Fico feliz por ver que vocês fazem a diferença na vida de tantas 
crianças. Um grande beijo carinhoso!

Postado por 
Morgana Rezende
 em 20/08/2013 22:03

Fiquei feliz por saber que o sucesso de nossos queridos alunos foi reconhecido
Parabéns toda nossa equipe pois todos trabalhamos para um grande futuro de 
nossas amadas crianças.
Postado por 
Leila Immaginario
 em 22/08/2013 19:43

Fiquei feliz em saber que o sucesso de nossos alunos foi reconhecido.
Parabéns a toda equipe pelo esforço e dedicação empregados no futuro de nossas 
queridas crianças.
Postado por 
Leila Immaginario
 em 22/08/2013 19:47
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 27/08/2013
<TÍTULO>
Contos de Fadas invadem a Belmiro Medeiros!

<TAGS>
Tags: 
11ª cre, belmiro medeiros, contos de fadas.

A fantasia e a imaginação tomaram conta dos corredores da E. M. Belmiro 
Medeiros! Durante os meses de Julho e Agosto a professora da Sala de Leitura 
Edilma Trajano, junto com os demais professores, realizou diversos trabalhos com
os alunos no projeto Contos de Fadas. Confira!
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A iniciativa dos professores e da coordenação se deu pela percepção de que 
muitos dos alunos da E. M. Belmiro Medeiros, localizada na Ilha do Governador, 
11
 CRE, não conheciam os contos de fadas clássicos.

A sala de leitura se preparou para explorar juntamente com os alunos e 
professores todo o material que tínhamos sobre o assunto. Entramos nesse 
universo cheios de histórias cativantes e encantadoras, histórias que certamente
contribuíram para a formação dos nossos alunos leitores
, explicou Edilma Trajano.

Contos de Fadas

Trabalhando os sentimentos: as fadas nos falam de humildade, solidariedade, 
autoestima, amor, amizade e generosidade.

[FOTO]

Turma 1.201 trabalhando sobre as Fadas.

Nada como um conto clássico para soltar a sua imaginação. O conto é uma 
narrativa em prosa de curta extensão mas que causa muita emoção. Toda menina 
quer ser Princesa lá no fundo do coração. E os meninos querem ser super-heróis 
de muita ação.

Smart Kids

Branca de Neve

[FOTO]

[FOTO]

Desenhos e textos escritos pelos alunos das turmas 1.301 e 1.501 na Sala de 
Leitura.

Edilma explicou que começaram a incentivar os alunos ao gosto pela leitura 
partindo de histórias simples e cativantes, como os contos de fadas. Na Sala de 
Leitura procurou trabalhar os clássicos universais, fábulas, filmes atuais sobre
o tema, divulgou no blog pesquisa sobre a origem desses contos e sua aparição na
sociedade, além das possibilidades de adaptações para os dias atuais.

Casa de doces da História de João e Maria 

A confecção da casa de doces foi desenvolvida pelas turmas 1.101, 1.201 e alunos
da classe especial.

[FOTO]

Alunos da classe especial produzindo doces para confecção da casa de doces.
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A professora conta que os alunos encontraram em seus trabalhos semelhanças com 
situações do seu universo individual, bem como de sua vida em sociedade, os 
conflitos, os finais felizes, os medos e os sonhos. Também trabalharam os 
sentimentos e as possibilidades de mudar as histórias e seus finais, explorando 
ao máximo as possibilidades.

Teatro

A professora de Espanhol Jussara apresentou com os alunos do 9
 ano a peça 
Gato de Botas
 em espanhol! Toda escola pode assistir e foi um grande sucesso!

[FOTO]

Alunos dramatizando a peça 
El gato con botas
 em espanhol

Confecção dos cartazes

Todas as turmas do 2
 segmento editaram textos e desenhos sobre os contos com a professora de Artes 
Martha Tedesco, tais como: 
O Flautista
, 
Branca de Neve
, 
O Gato de Botas
, 
A bela adormecida
, 
A Bela e a Fera
, entre outros.

[FOTO]

Cartazes confeccionados pelos alunos do 2
 segmento da professora de Artes Martha Tedesco.

Clique aqui e conheça mais sobre os projetos da professora Edilma Trajano

Conheça a E. M. Belmiro Medeiros da 11
 CRE.

Parabéns aos professores e a toda equipe da E. M. Belmiro Medeiros por propiciar
aos alunos um mundo de descoberta e encantamento que leva ao conhecimento por 
meio do prazer!

Laura Fantti Davilla Serpa
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     Representante Rioeduca da 11
 CRE

Facebook:
http://www.facebook.com/laura.fanttidavilla

Site:
http://lauradavill1.wix.com/rioeduca11cre

Twitter: 
https://twitter.com/laurafanttini

E-mail: 
lauradavilla@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

11ª cre
(25)

belmiro medeiros
(1)

contos de fadas
(1)
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todos!!Buscar inovações para ensinar representa o compromisso com uma
educação de qualidade. Abço a toda a Comunidade escolar.
Postado por 
Tania Bendas
 em 27/08/2013 07:52

Escutar histórias  é o início da aprendizagem para ser um bom leitor, tendo um 
caminho absolutamente infinito de descobertas e de compreensão do mundo. Os 
contos de fadas  conseguem deixar fluir o imaginário e levar a criança a ter 
curiosidade. Parabéns pelo belo trabalho!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 27/08/2013 08:23

Os contos de fadas sempre inspiram nossas vidas. Parabéns a escola!
Postado por 
Michel Serpa
 em 27/08/2013 08:50

Muito bom o trabalho da professora da SL. 
Os contos de fada, as fábulas e os contos universais, que muitas vezes não são 
de conhecimento de muitos de nossos alunos, são de suma importância para a 
construção do universo individual de cada um, como cita a professora.Parabéns 
também a professora Laura Fantinni pela apresentação da matéria no Portal Rio 
educa.
Postado por 
Marcia Eliza
 em 27/08/2013 09:09

Que bom ver o trabalho da professora da sala de leitura articulado com os demais
professores da escola. Parabéns a todos!  
Postado por 
Stella Reis
 em 27/08/2013 10:43

Obrigada pessoal, nós da escola Belmiro Medeiros ficamos muito felizes com os 
comentários.Agradecemos também a Profª Laura Fantti pelo capricho ao promover o 
nosso trabalho.Eu pessoalmente sempre estou por aqui buscando trocar 
experiências,este espaço é muito importante para o nosso trabalho.Obrigada!
Postado por 
EDILMA TRAJANO DA SILVA
 em 27/08/2013 16:33

Fiquei muito feliz na realização deste projeto, pois possibilitou que os alunos 
entrassem no mundo mágico dos contos de fadas. Trabalho de uma equipe nota 10.
Postado por 
Denize Aleixo Vieira
 em 28/08/2013 07:47
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--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 21/08/2013
<TÍTULO>
Quebra-Cabeça: Jogo que Diverte e Ensina

<TAGS>
Tags: 
professor.

Além do desenvolvimento da habilidade motora, os quebra-cabeças também 
contribuem para o desenvolvimento visual, social e cognitivo dos alunos.

Para alguns, o nome pode até assustar, mas o quebra-cabeça consiste num jogo 
onde os participantes precisam solucionar o problema proposto: a montagem das 
peças nos locais corretos a fim de construir a imagem final.

Podendo ser realizado individualmente, ou até mesmo em grupo, o quebra-cabeça é 
um brinquedo que foi inventado com objetivos meramente educacionais em 1760, na 
Inglaterra.

[FOTO]

Independente da idade, montar um quebra-cabeças é uma tarefa que trabalha 
raciocínio e atenção.

Feito de madeira, acredita-se que o primeiro quebra-cabeça foi criado pelo 
inglês John Spilsbury e continha o desenho do mapa da Inglaterra. 
A ideia de Spilsbury era criar um material didático extra para as aulas de 
Geografia, uma espécie de Atlas Interativo. O que o inventor do quebra-cabeça 
não imaginava é que sua invenção ensinaria muito mais do que Geografia para as 
crianças
 (
http://www.guiadasemana.com.br/filhos/noticia/otima-ferramenta
.)

O quebra-cabeça, portanto, passou a ser um jogo praticado há muito tempo entre 
as famílias objetivando o entretenimento.

[FOTO]

A brincadeira com a família estreita os laços.

E por que não aproveitar essa atividade agregadora em sala de aula com seus 
alunos?
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Independentemente da faixa etária da turma, inicie com os jogos mais simples e 
vá, de forma gradativa, aumentando a complexidade.

Essa complexidade pode se dar por vários critérios: quantidade de peças; tipos 
de figuras com traços e cores que ora facilitem a associação, ora dificultem; 
para crianças menores; quando a figura apresenta muitas peças ou os desenhos são
mais difíceis. Sempre oriente-os utilizando um gabarito, a figura do 
quebra-cabeça que pode estar fixada na tampa.

[FOTO]

Entre amigos, o jogo é diversão garantida!

Também há a possibilidade de se aliar o jogo à tecnologia baixando alguns 
aplicativos disponíveis para smatphones e tablets.
[VÍDEO]

Em sala de aula a montagem e a interação com quebra-cabeças certamente ocorrerão
de maneira espont
nea.

Mas o professor também poderá incentivar os desafios trazendo para a turma 
imagens que mais lhe chamem a atenção, podendo solicitar que pintem a figura, 
colando em cartolina ou papel cartão e, após traçados e recortados, organizá-los
em caixas, confeccionando com os alunos.

Não custa muito e a atividade ficará ainda mais divertida!

Taís Ferraz Duarte é Professora da Rede Municipal

     e colaboradora do Portal Rioeduca

     E-mail: 
taisduarte@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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professor
(1)

<COMENTÁRIOS>

Muito bom o post. Rendeu-me algumas ideias para  usar como sugestão para os 
professores de Realfa!
Postado por 
Anderson
 em 21/08/2013 19:49
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 27/08/2013
<TÍTULO>
Esporte na Renato Leite!

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos.

A Escola Municipal Renato Leite está localizada na Taquara e atende alunos da 
Educação Infantil ao 9
 ano do Ensino Fundamental, além de turmas de Educação Especial, projetos 
especiais e PEJA.

Os professores de Educação Física da Escola Renato Leite estão propondo 
sábados letivos
 voltados para a prática desportiva. Assim, reforça a import
ncia da sua prática, a sua contribuição para a vida do indivíduo, abordando a 
questão da competitividade e trabalhando a humanização.
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[FOTO]

As atividades do projeto 
Esporte, É na Renato Leite
iniciaram em abril e acontecem uma vez por mês, aos sábados.

O esporte atualmente vem, cada vez mais, adquirindo espaço e import
ncia no ambiente escolar. Em nossa sociedade, basta olhar a nossa volta para 
comprovar isso verificando o espaço deixado pela mídia. Constatamos que a 
maioria das revistas de atualidades e jornais de grande circulação no país 
apresenta cadernos ou seções dedicadas ao esporte.

Os canais abertos de televisão possuem desde blocos nos telejornais, até 
programas diários, semanais e internacionais especializados em esportes. É uma 
atividade que envolve muito dinheiro e movimenta a ind
stria de lazer, turismo, roupas, equipamentos esportivos, alta tecnologia e 
pesquisas cientificas.

Segundo GRECO et.al. (2009): 
o esporte desenvolve o conhecimento da pessoa em relação a si própria e aos 
outros. Através de sua prática desenvolvem-se capacidades, habilidades e 
competências
.

O professor é uma ferramenta essencial para propor tal visão aos seus alunos, 
pois, a partir do momento em que o professor adéqua esse enfoque, permite aos 
alunos compreenderem que a Educação Física na escola não se resume apenas no 
esporte e que existem outras formas de atividade física além do esporte.

É importante levar esses alunos a uma reflexão de sua prática, podendo, assim, 
proporcioná-los obter uma visão crítica, criativa e participativa, integrando 
também as suas famílias. Isso porque as famílias são convidadas para, além de 
torcer e participar ativamente da vida escolar dos alunos, atuando naquilo em 
que se sente contribuinte, com compromisso e de acordo com os valores da 
instituição que definem o papel de cada esfera.

[FOTO]

Família presente para prestigiar e acompanhar as atividades esportivas.

A Escola Renato Leite vem investindo no envolvimento da família dentro do 
ambiente escolar e social da criança, sendo fundamental e um componente 
importantíssimo para a aquisição de valores eventualmente assumidos, já que o 
ambiente escolar tem sem d
vida uma função importante de instruir, apresentando soluções, proporcionando 
meios de aprendizagem e reflexão.
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O primeiro sábado foi dedicado ao tênis de mesa. Essa modalidade esportiva e/ou 
recreativa pode oferecer aos praticantes de diversas faixas etárias in
meros benefícios, tais como: melhora da circulação sanguínea; desenvolvimento da
velocidade de raciocínio e a habilidade; melhora da coordenação motora e os 
reflexos; além de ótimo para queimar calorias; como não existe o contato físico,
não há possibilidades de choques físicos, evitando-se traumas e brigas. 

[FOTO]

Alunos do 9
 ano sendo premiados com medalhas pelo professor Alan Camargo.

Os alunos do 9
 ano foram os vencedores, premiados posteriormente pelo Professor Alan Camargo, 
regente do Componente Curricular desse grupamento.

No sábado seguinte, foi a vez do futebol. Alusivo ao projeto deste ano da 
Unidade Escolar: 
Viajando nas asas da M
sica Popular Brasileira nos 100 anos do Poetinha
. Cada time só teve sua inscrição para o campeonato deferida se fizessem uma 
pesquisa das canções de Vinícius de Moraes e, após uma produção de texto ou 
pesquisa levada aos professores de Educação Física, buscassem o nome de seus 
times. O campeão foi o grupo do 7
 ano 
 o time 
Em por falar em saudades...
.

[FOTO]

Equipes de futebol prontas para o início dos jogos
.

[FOTO]

Hora do jogo!

Em outro encontro esportivo, foi a vez do 
Queimado
, no qual o viés desse sábado letivo foi a Cooperação, já que nos jogos 
cooperativos (re)aprende-se a conviver consigo mesmo e com as outras pessoas.

As atividades desenvolvidas na Escola Renato Leite favorecem o desenvolvimento 
de cidadãos e o reconhecimento do esporte como um fenômeno social contempor
neo, estimulando reflexões sobre o seu tratamento como um conte
do curricular escolar e de integração entre os pares que interagem com os alunos
na coletividade.
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Contato:

[FOTO]
tweet

projetos
(334)

7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

A prática esportiva como instrumento educacional ajuda no desenvolvimento 
integral das crianças, capacita os alunos a lidarem com suas necessidades, 
desejos e expectativas, de forma que o mesmo possa desenvolver as competências 
técnicas, sociais e comunicativas, essenciais para o seu processo de 
desenvolvimento individual e social. Parabéns pelo excelente trabalho realizado 
na E.M. Renato Leite!
Postado por 
Patrícia Fernandes
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 em 27/08/2013 08:26

Como fico FELIZ em ver uma máteria no Rioduca da minha escola do coração RENATO 
LEITE!!! Parabéns Vitor e toda a Equipe.
Beijo grande Raphaella
Postado por 
Raphaella Marques
 em 27/08/2013 08:54

Parabéns a Direção, aos professores e aos alunos pela iniciativa!!!! 
Postado por 
Sonia Marques
 em 27/08/2013 10:49

Um outro ponto positivo, além do fato aumentar o vínculo da criança com a escola
é a questão de que nesses sábados muito mais alunos da referida escola podem 
participar, se comparado à participação das U.Es no jogos estudantis municipais.
Parabéns professores pela iniciativa!
Postado por 
LUÍS CARLOS TEIXEIRA
 em 27/08/2013 15:36

Parabéns a toda equipe da E.M. Renato Leite pela linda transformação. Parabéns 
ao diretor Vitor Hugo pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo. 

Postado por 
Aline Lopez
 em 27/08/2013 15:50
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 20/08/2013
<TÍTULO>
O Cubismo e a Matemática: Trabalhando formas geométricas

<TAGS>
Tags: 
11ª cre, cubismo, praia da bandeira.

A professora Sônia Santos de Matemática da E. M. Conjunto Praia da Bandeira 
realizou em julho, com os alunos do 6
 ano, uma atividade para distinguir as figuras espaciais das planas através da 
arte Cubista. Os alunos puderam conhecer o Cubismo, seus pintores e, ainda, 
criaram pinturas. Confira!

Durante uma aula de geometria plana do 6
 ano, a professora conversou sobre a utilização da geometria em todos os 
momentos e lugares, mostrando que o homem reproduz na geometria formas 
encontradas na natureza e falou sobre o movimento artístico Cubismo. 
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Os alunos pesquisaram o que é o Cubismo, a época em que ocorreu, quando 
aconteceu e os principais artistas cubistas.

[FOTO]

Trabalhos escolares dos alunos do 6
 ano sobre o Cubismo.

Os alunos escolheram um artista em específico, pesquisaram sobre ele e suas 
obras principais. Escolheram uma delas para reprodução com seus próprios traços 
utilizando instrumentos como régua e compasso. Os trabalhos foram apresentados 
para a turma e colocados em exposição na escola.

Foram trabalhados artistas importantes como: Di Cavalcanti, Pablo Picasso, Diego
Riviera, Romero Britto, entre outros.

[FOTO]

Alguns dos trabalhos reproduzidos pelos alunos utilizando traços do Cubismo.

Os objetivos do trabalho sobre 
O Cubismo e a Matemática
 foram:

Distinguir figuras espaciais de planas;

Perceber que a Matemática é uma ciência que se encontra em todos os segmentos e 
em todos os lugares;

Conhecer o movimento cubista e alguns de seus pintores;

Criar pinturas cubistas ou fazer suas representações.

Para mais informações sobre os trabalhos, acesse o 
Blog da Escola.

OBMEP

A escola também participou da primeira fase da 
9
 Olimpíada Brasileira de Matemática da Escola P
blica
.

OBMEP é um projeto que tem como objetivo estimular o estudo da matemática e 
revelar talentos na área.

Os três melhores colocados de cada ano escolar foram homenageados pelos 
professores.

Página 5865



RIOEDUCA 2

[FOTO]

Alunos sendo homenageados pelos professores.

Confira o calendário da Olimpíada:

[FOTO]

Parabéns à professora Sônia Santos, aos alunos e a toda equipe da E. M. Conjunto
Praia da Bandeira, por propiciar aos seus alunos uma aprendizagem l
dica, produtiva e significativa!

Laura Fantti Davilla Serpa

     Representante Rioeduca da 11
 CRE

Facebook:
http://www.facebook.com/laura.fanttidavilla

Site:
http://lauradavill1.wix.com/rioeduca11cre

Twitter:
https://twitter.com/laurafanttini

E-mail:
 lauradavilla@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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11ª cre
(25)

cubismo
(1)

praia da bandeira
(1)

<COMENTÁRIOS>

A Sônia Santos de Matemática da E. M. Conjunto Praia da Bandeira está de 
parabéns e toda equipe escolar por promover projetos deste porte.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 20/08/2013 02:34

Parabéns professora Sônia Santos por por cumprir o seu papel de ensinar, de 
levar conhecimento à pessoas que os terão aplicados e aprendidos pelo resto da 
vida. 
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 20/08/2013 09:29

Parabéns Profª Sonia pelo excelente trabalho.Sucesso para os seus alunos e para 
todos os envolvidos em ações pedagógicas que fazem a diferença.Um abraço a 
todos.
Postado por 
Tania Bendas
 em 20/08/2013 22:27
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 16/08/2013
<TÍTULO>
Biblioteca do Professor - Votação Prorrogada até Dia 18 de Agosto

<TAGS>
Tags: 
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riodeleitores.

Caros professores, agentes auxiliares de creche e bibliotecários

Vocês já votaram no próximo livro da Biblioteca do Professor?

Exerça seu direito de escolha dentre os 5 livros de literatura nacional 
indicados.

Prazo de Votação Prorrogado até domingo, dia 18 de agosto.

No cardápio desta votação, há cinco títulos de Literatura Nacional. Os livros de
Literatura Estrangeira ficaram de fora desta vez pois, em breve, haverá a 
entrega do voucher de livre escolha. 

Os títulos disponíveis para votação são:

1968 O ANO QUE NÃO TERMINOU

RENATO RUSSO: O FILHO DA REVOLUÇÃO

OS SAPATOS DE ORFEU: A BIOGRAFIA DE DRUMMOND

A VIDA GRITANDO NOS CANTOS

LIMA BARRETO COLEÇÃO MELHORES CRÔNICAS

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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riodeleitores
(165)

<COMENTÁRIOS>

Vamos Votar!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 16/08/2013 15:14
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 16/08/2013
<TÍTULO>
BLOG EM CONSTRUÇÃO
<TÍTULO>

 Aguarde!
<TÍTULO>

 Em breve um novo BLOG!

Postado por 
Lilian Ferreira
Comentar
 (0)
Indicar para amigo(a)

       Comentário enviado com 
 sucesso, aguardando moderação.

Comentário
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Comentário:

         Sua 
 indicação foi enviada com sucesso!
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 16/08/2013
<TÍTULO>
Teste

<TAGS>
Tags: 
#especialistas.

Aconteceu, durante a segunda semana de julho, a I Feira Literária na Escola 
Municipal Rosa Bettiato Zattera. Alunos, professores e convidados se revezaram 
em palestras, exposições, debates, atividades musicais e cênicas.
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As turmas de Educação Infantil se apresentaram cantando a m
sica 
A Casa
, de Vinicius de Moraes, como culmin
ncia do trabalho realizado pelas professoras Luana e Neide baseado na obra 
A Arca de Noé
, do mesmo autor.

Cada dia uma novidade. Nos corredores e pátio, muitos livros pendurados e uma 
exposição de cartazes moviam alunos pela curiosidade. Uma organização ímpar 
envolvendo alunos, professores e até merendeiras prendadas na confecção do 
cenário
.

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Sexta-feira, 16/08/2013
<TÍTULO>
INFORMATIVO MultiRio - 16 de agosto

<TAGS>
Tags: 
#multirio.
Novas séries ampliam interatividade com o p
blico
Cidade Integrada
e 
Megassaudável
, que estreiam a partir desta segunda-feira (19), inauguram canais de interação 
que colocam o p
blico em contato mais direto com as produções da MultiRio.
Megassaudável
, que fala da sa
de e do bem-estar do adolescente, já estreou sua página no Facebook. A
fanpage
 trata, em pílulas, das questões abordadas nos episódios e teve a apreciação de 
gerentes de Educação das CREs e de coordenadores pedagógicos dos GECs. O 
material impresso para o professor, que complementa e aprofunda os assuntos 
levantados nos vídeos, estará disponível, a partir de segunda-feira, para 
download na biblioteca do
Portal MultiRio
 .
Já a série
Cidade Integrada
, que mostra
 ações de natureza cultural, econômica ou social que
interligam grupos
e indivíduos no
 Rio, convida o p
blico a dizer o que pensa sobre os assuntos tratados em cada episódio. O 
telespectador participa via telefone, e-mail ou Skype.

 Megassaudável
estreia na segunda-feira (19),às 12h30, no
 canal 14 da NET
e na semana seguinte (26), às 12h30, na
Web TV
.
Cidade
Integrada começa a ser exibido, ao vivo, na sexta-feira (23),às 13h, no
canal 14 da NET
e na
Web TV
.
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Acesse Megassaudável 
no Facebook
Canais de participação de Cidade Integrada

          

  Telefone: (21) 2535-4407

          

  E-mail:cidadeintegrada@multirio.rio.rj.gov.br

          

  Skype: cidade.integrada
A MultiRio não tem um perfil oficial no Facebook. Informações sobre a Empresa 
você encontra no
Portal MultiRio
 e na nossa página no Twitter. Se você já faz parte desta rede social, seja um 
seguidor:
www.twitter.com/multirio
.

Página 5873



RIOEDUCA 2

<COMENTÁRIOS>

Os programas da MultiRio são ricos em informação e formação, sempre com um tema 
atual e reinventado, cada dia uma novidade.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 18/08/2013 15:04
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 28/08/2013
<TÍTULO>
Aprendendo sobre os Animais com a Prof.ª Alessandra

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, blogdasescolas, educaçãoinfantil.

Trabalhar o tema animais utilizando diversas ferramentas, contextualizando 
outros assuntos e desenvolvendo seu aluno de maneira global é o que mostra a 
professora Alessandra do EDI Tania Lenz, no trabalho realizado com a turminha 
EI-30.

O Blog da Professora Alessandra da turma EI-30 do EDI Tania Lenz saiu como 
destaque no Blog Educação em Foco, que divulga boas experiências em prol de uma 
educação de qualidade. Ela mostrou ideias de como trabalhar o assunto animais de
forma divertida, desenvolvendo várias habilidades e competências em seus alunos.

http://redeeducacaoemfoco.blogspot.com.br

[FOTO]

A professora Alessandra usou diversas ferramentas e estratégias para desenvolver
o conte
do animais em sua turminha de Maternal do EDI Tania Lenz e por causa de seus 
trabalhos e ideias merece destaque.

Em vários momentos e contextualizando diferentes assuntos, a professora 
desenvolve habilidades e competências em sua turma de forma divertida ao 
utilizar materiais diversos. A percepção visual e auditiva são desenvolvidas com
êxito através do brincar como maneira de aprendizado.
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Com as m
sicas infantis que canta em sala, 
Meu pintinho amarelinho
, 
Dona aranha
 e 
Abelhinha
, ela consegue atribuir as características destes animais, desenvolver a 
linguagem oral e escrita, além de trabalhar a coordenação motora fina, n
meros e vogais.

[FOTO]

Para entrar no assunto 
Animais da Fazenda
, ela utilizou a m
sica do Seu Lobato e fez um lindo mural, trabalhando texturas diferentes e os 
sons emitidos por cada animal. Eles se divertem e participam de toda a 
construção, utilizando a percepção tátil para diferenciar os materiais.

[FOTO]

Trabalhando o centenário de Vinícius de Moraes, ela aproveita e contextualiza as
m
sicas com o tema, criando alguns animais que são mencionados em suas m
sicas na colet
nea feita para as crianças 
A Arca de Noé
.

Ela utiliza sucata, papéis, lápis, cola e cria com sua turma de forma divertida 
os animais que eles conhecem e os que ainda não conhecem desenvolvendo um 
conhecimento significativo e prazeroso.

[FOTO]

O Yoga dos animais é a parte mais divertida do trabalho e onde a criança utiliza
o corpo e o brincar para reproduzir cada animal que conheceram. Com certeza a 
turma demonstra alegria nos momentos de aprendizagem e constroem um conhecimento
que carregarão para o resto de suas vidas.

[FOTO]
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Parabéns, Professora Alessandra, pelo seu trabalho!!

     Quem quiser acompanhar o trabalho da 
professora Alessandra é só acessar e seguir o seu blog: 
http://blogdaprofessoraale.blogspot.com.br/

[FOTO]

Escolas e professores não deixem de compartilhar atividades ou projetos no nosso
Portal Rioeduca. Procure o representante de sua CRE!!

Clique 
aqui
 para conhecer seu representante

Prof
 Elidia Correia

Representante 3
CRE no Rioeduca

elidiacorreia@rioeduca.net

Twitter:
 @ElidiaCorreia

Facebook: 
Elidia Correia

e 

Grupo Rioeduca/3
 CRE

[FOTO]
tweet

Página 5876



RIOEDUCA 2

3ªcre
(223)

educaçãoinfantil
(100)

blogdasescolas
(22)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns professora Alessandra pelo belo trabalho!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 28/08/2013 09:25

Quero agradecer pela linda matéria sobre meu trabalho! Muito obrigada!
Postado por 
Alessandra Santos
 em 29/08/2013 00:06

Nós que temos que agradecer pelo seu lindo trabalho!! Bjus
Postado por 
Elidia Correia
 em 29/08/2013 21:23
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 22/08/2013
<TÍTULO>
Mostra Cultural da E. M. Dr. Nelcy Noronha

<TAGS>
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Tags: 
9ªcre, blogdeescola, .

A E. M. Dr. Nelcy Noronha está de volta para apresentar a Mostra Cultural da 
Nelcy: 
Água pra que te quero?
. É o desdobramento da matéria apresentada aqui em julho 
Praia Bonita é Praia Limpa
 e que faz parte do projeto da ONU para 2013 - Ano Internacional de Cooperação 
pela Água.

Vamos conhecer o projeto através do relato da professora Carla que, mais uma 
vez, vem compartilhar conosco o importante trabalho que a equipe da E. M. Dr. 
Nelcy Noronha desenvolve junto a sua comunidade escolar.

[FOTO]

Nossa Mostra Cultural 
Água Pra Que Te Quero?
 aconteceu no início de julho e contou com dois dias de apresentações: 11 de 
julho - Exposições de trabalhos com visita guiada - e 12 de julho - Culmin
ncia com a apresentação da Escola de Samba.

Nos dois dias do evento, a escola tornou-se um verdadeiro 
barracão
 de fantasias, alegorias, adereços e preparação de trabalhos para a exposição, 
pois havia muito trabalho e ser feito. Os alunos e professores estiveram muito 
envolvidos. O tempo era curto pois havíamos acabado de sair de uma semana de 
provas. Trabalhamos bastante para obter um bom resultado. No dia 11, toda a 
escola esteve envolvida com os professores e alunos colocando seus trabalhos 
para a visitação. A quadra, salas e pátio ficaram repletos de trabalhos 
relacionados com uso consciente da água. Segue o relato dos trabalhos:

[FOTO]

A professora Fernanda trabalhou com a 1801 a história do tratamento da água, em 
que os alunos elaboraram um Teatro de Fantoches com cartazes explicativos, dando
uma visão histórica geral, desde as sociedades primitivas até os dias atuais. E,
como complementação a essa parte do trabalho, um grupo elaborou uma maquete do 
período da Roma Antiga. Havia um cartório chamado H2O com um livro de 
compromisso para os visitantes, com fitas para o pulso e uma certidão, 
fazendo-os aderirem ao uso consciente da água. Um boneco de moléculas da água 
 o Boneco H2O 
 foi produzido para tirarmos fotos.

O professor Willian orientou os alunos da turma 1901 na produção vídeos 
retratando o tema da água, que poderiam ser entrevistas, clipes ou documentários
de curta duração. A sessão denominada 
Água no cinema
 foi de muito bom gosto e o roteiro musical contou com a animação dos 
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visitantes.

Sob a supervisão da professora Maria José, os alunos do 6
 ano inventaram histórias relacionadas aos cuidados com a água no planeta. As 
ilustrações foram realizadas sob o cuidado da professora Ros
ngela. Um verdadeiro trabalho de equipe.

[FOTO]

Sob a supervisão do professor Roberto Guanabara, alunos de todos os anos de 
escolaridade participaram de um concurso de fotografias sobre a água. Difícil 
foi escolher a foto mais bonita. Foi um trabalho muito bonito que mexeu com a 
sensibilidade dos observadores.

[FOTO]

A professora Carla inspirou-se no grupo brasileiro 
Mad Science
 para compor o grupo 
Nelcy Science
, em que, através de experimentos instigantes, divertidos e com muito 
watchachá
, alunos das turmas 1701 e 1603 integrados mostraram um show de experimentos 
relacionados com as propriedades e características da água no planeta.

Sob a supervisão da professora Elaine de Língua estrangeira, os alunos deram 
dicas em Inglês de como economizar e cuidar da água do planeta: 
Water is life
! 

A nossa Sala de Leitura participou da Mostra com o tema 
Histórias da Água
, convidando os alunos a refletirem sobre esse bem tão precioso. 

[FOTO]

A professora Jane de Artes convidou os alunos a montar um belo painel sobre as 
cores que eles observam na água. Eles capricharam! E na turma 7701, a professora
elaborou cartazes para relembrar as lendas de nosso folclore que têm a água como
cenário.

Os professores Willian e Vivianne orientaram os alunos a montarem um enorme 
painel de Curiosidades sobre a Água.

Página 5879



RIOEDUCA 2

Na quadra, os alunos fizeram uma verdadeira obra de arte: 
Pintura Soprada
. A água formando cores sob a orientação da professora Ros
ngela de Artes, além de observarem a origem de cada cor.

A turma 1701, sob a supervisão da professora Nádia de Matemática, incentivou a 
escola na economia e cuidados com a água, através de jogos e palavras cruzadas. 
Uma atividade que envolve raciocínio, atenção e acima de tudo: o compromisso em 
cuidar da água do planeta.

Sob a supervisão da professora Andreia, alunos assistiram a vídeos que tinham 
como tema: 
A Água e a Transmissão de Doenças
. Assim, todos ficaram bem informados sobre como cuidar da água para manter o 
corpo saudável. Trabalho muito interessante!

A turma 1604, sob a supervisão das professoras Viviane e Melissa, demonstrou as 
proporções de água no planeta e a filtração da água. A garrafa com o líquido 
azul representa a água salgada e a tampinha de refrigerante, a proporção de água
potável.

A turma 1602 elaborou paródias sobre a Água e deu um show de apresentações, sob 
a supervisão da professora Mônica Gomes.

A turma 8701 desenvolveu o tema 
Água e Energia
, sob a supervisão da professora Maria 
ngela. Através de uma maquete de uma usina hidrelétrica, a turma explicou aos 
visitantes como a eletricidade chega às casas das pessoas. Foi um lindo 
trabalho! A aluna Israele deu um show nas explicações.

E no outro dia...

No 2
 dia de apresentação, dia 12 de julho, a nossa escola foi para a rua. O projeto 
envolveu toda a escola, desde professores e alunos até funcionários. 

[FOTO]

Sob a supervisão do professor Josemar, a escola 
botou o bloco na rua
 para mostrar à comunidade que a água é um bem muito precioso do qual a 
humanidade precisa cuidar para não faltar: um apelo ao uso consciente desse 
recurso natural.

No projeto, toda a escola foi convidada a participar formando uma verdadeira 

Página 5880



RIOEDUCA 2
Escola de Samba, com alas, fantasias, alegorias e adereços. A inspiração veio da
Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel - Campeão do Carnaval 
Carioca de 1991 com o samba 
CHUÉ, CHUÁ, AS ÁGUAS VÃO ROLAR
. 

Na comissão de frente, alunos caracterizados representavam o deus Netuno, que é 
o deus romano do mar. Netuno é o deus das fontes, dos oceanos e da água. A turma
1702, sob a supervisão da professora Marinazia, chamou a atenção para as 
consequências do desperdício de água.

A turma 7701, com a professora Greice, mostrou a diferença entre os estados da 
água.

[FOTO]

A professora Carla trabalhou com a turma 1602 as diferenças entre a água suja e 
limpa. Os alunos prepararam dois grandes painéis que foram levados para a rua. 
As consequências da água suja foram mostradas através das doenças transmitidas 
pela água contaminada, visualizadas nas fantasias e adereços. 
Trabalhamos as causas das enchentes e caracterizamos os alunos como personagens 
típicos que sofrem com esse fenômeno natural ou provocado pela ação humana.
, disse a professora.

A professora Márcia de Matemática relata: 
O trabalho desenvolvido com a turma 1601 tinha como tema 
A água em n
meros
, mostrando os percentuais de água no planeta. Foi um trabalho que me levou a um
mix de 
realização X exaustão
, pois se por um lado foi extremamente cansativo dar conta de uma turma de 6
 ano agitadíssima, por outro, foi um prazer imenso vê-los felizes e envolvidos 
com a confecção das fantasias, realização do desfile e conscientes com a 
problemática do uso consciente da água.

A turma 7701 (Projeto Nenhum Jovem a Menos) da professora Greice desenvolveu o 
tema 
Os três estados físicos da água
. Ela nos diz: 
As fantasias foram confeccionadas usando material reciclável para representar de
forma l
dica e divertida o conte
do proposto. O maior desafio foi convencê-los a desfilar, mas, ao se empenharem 
na confecção das fantasias, o envolvimento foi natural e o aprendizado também. 
Atividades em sala de aula sobre o uso consciente do bem mais precioso do século
foram realizadas a fim de prepará-los para as atividades do PPP.

[FOTO]
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A professora Larissa ficou responsável pela turma 1803 na ala 
Navegar é preciso: água e meios de transporte
. Cada grupo produziu
 quatro maquetes de embarcações de seis tipos diferentes divididos pela turma, 
para serem usadas como adorno na cabeça.

Foi trabalhado o conte
do que relacionava a água aos meios de transporte desde os primórdios da 
humanidade.

A professora começou pelo Egito antigo, os povos originários das Américas e as 
Grandes Navegações. Trabalhou também o mundo contempor
neo, em que os transportes aquáticos continuam sendo muito usados, como as 
barcas que fazem a travessia Rio-Niterói, Ilha do Governador e Paquetá. 

O mote da construção das fantasias foi a reciclagem de materiais, por isso a 
base foi o papelão que conseguimos com comerciantes, e barbantes, entre outros. 
Além disso, todos traziam o que tinham em casa, como tintas, gliter, papel 
crepom, com vistas a não desperdiçarmos material e diminuir o consumo 
desnecessário.

O trabalho do 6
 ano (1603) com o professor William foi sobre a relação do rio Nilo com a 
construção da civilização do Egito Antigo, uma das mais importantes da História.
O trabalho da turma trouxe alguns aspectos do Egito Antigo, como as pir
mides, suas divindades, seus grupos sociais e suas contribuições como a 
maquiagem e o uso da peruca. Todo o trabalho foi realizado pelos alunos, como a 
confecção de roupas, dos adereços, enfeites, maquiagem entre outros.

Turma 8701, sob a orientação da professora Maria 
ngela, trabalhou a ala que tinha como tema 
Água e Energia
. Na decoração da fantasia, uma torre de transmissão e gotinhas d
água, pois a água é uma das fontes geradoras de eletricidade.

Alunos do sétimo ano com o professor William Vieira confeccionaram as fantasias 
para a ala 
Água e Grandes Civilizações
. Show de talentos!

A turma 1901 mostrou a composição química da água, sob a supervisão da 
professora Amanda. As roupas representavam a fórmula química da água.

Outras alas mostravam diversas peculiaridades sobre a água, tais como elementos 
químicos, oceanos, principais rios do mundo, água e esporte, água e lazer, água 
e produção de alimentos, etc.

[FOTO]

Foi gratificante ver toda a escola integrada, animada, cantando e sambando feliz
ao fim de um projeto em que foi trabalhado o tema Água, tornando-os cidadãos 
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conscientes e entendendo toda a história desse bem precioso. Foi emocionante 
vermos as pessoas nos portões e janelas aplaudindo e tirando fotos, 
compreendendo que a escola faz parte ativa da comunidade.

Confira as Fotos da Mostra Cultural
.

Vídeo do 
Making off
 da Mostra Cultural.
[VÍDEO]

Vídeo da Escola de Samba Nelcy Noronha.
[VÍDEO]

Link do Planejamento do Projeto:

MOSTRA CULTURAL NELCY NORONHA 2013 Planejamento.

Conheça esta e outras atividades no 
Blog da Escola Nelcy Noronha.

Prof
 Márcia Cristina Alves, Representante da 9
 CRE

E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

blogdeescola
(73)

(11)

<COMENTÁRIOS>

 A Mostra Cultural foi um evento enriquecedor para toda a Comunidade Escolar, 
que aproveitou cada momento para aprender, trocar experiências e se divertir. 
Parabéns a toda a equipe envolvida!  
                     Claudia Mayrinck.
 
Postado por 
Claudia mayrinck
 em 22/08/2013 11:40

Muito gratificante trabalhar com o envolvimento de todos os alunos e observar a 
energia e o prazer de professores, direção, alunos e funcionários.
Carla
Postado por 
Carla Maria
 em 25/08/2013 10:04
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 19/08/2013
<TÍTULO>
Portal Rio Educa – Convergência pedagógica e funcional da educação carioca

<TAGS>
Tags: 
#blogsderioeducadores, #educopédia, #mídias.
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A educação carioca tem o seu local de convergência e interação: o Portal 
Rioeduca. Mais que informação sobre a estrutura e organização das escolas, se 
tem acesso às bases pedagógicas em que estas se desenvolvem: projetos, sistemas 
de aprendizagem, programas e ações implementadas. Tudo elaborado e aplicado por 
pessoas que acreditam na melhoria e eficácia da educação e entendem que a 
internet é um ambiente democrático e acessível à população.

O espaço é aberto e interativo para que, mediante a troca de informações, a 
educação avance rumo à modernização e excelência. Para isso, há uma variedade de
recursos disponíveis tanto para os profissionais de educação, quanto para pais e
responsáveis.. O Rioeduca organiza as informações sobre o sistema educacional do
município do Rio de Janeiro, através dos portais das CRE
s, onde é possível a visualização não só das informações escolares cotidianas, 
mas também das atividades pedagógicas realizadas e postadas.

     Os programas educacionais específicos e 
inovadores, como os Ginásios Experimentais e as Escolas do Amanhã são 
apresentados através da reiteração de seus objetivos, metas e parcerias, a fim 
de que se tornem evidentes a sua estruturação e pertinência ao contexto do 
município.

     O Portal dispõe ainda de recursos 
pedagógicos, como arquivos dos Cadernos Pedagógicos, links para a Educopedia e 
outros sites interessantes, índices sobre avaliações externas e projetos para o 
Reforço Escolar, permitindo aos professores acessarem os recursos necessários ao
planejamento e realização de suas aulas, a fim de que essas sejam mais din
micas, interessantes e adequadas aos interesses dos alunos. Assim como também 
possibilita que qualquer interessado tenha acesso ao material utilizado em sala 
de aula, o que permite transparência ao processo educativo, abrindo espaço ainda
para intervenções e sugestões para o aprimoramento futuro.

     Os blogs também são um canal de 
informação e interação, uma vez que apresentam temas em voga na educação, 
abrindo espaço para o entendimento da aprendizagem e para debate sobre aspectos 
divergentes. Assim, os indivíduos envolvidos no processo educativo têm 
oportunidade de se atualizar sobre as novas teorias e práticas e a possibilidade
de expor suas opiniões sobre os diversos assuntos abordados.

     Portanto, se você pensa em educação, 
busca informações ou quer apenas trocar ideias, precisa encontrar seus pares e 
este é o point. Acesse o Portal e venha somar forças. O Rioeduca agradece.

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 23/08/2013
<TÍTULO>
Convite ao Registro Digital

<TAGS>
Tags: 
10ªcre.

A 10
 Coordenadoria Regional de Educação convida todos os Coordenadores Pedagógicos a
criarem um Blog para registro das atividades desenvolvidas no cotidiano das 
Unidades Escolares.

Com a criação da Subsecretaria de Tecnologia (E/SUBTE) em 2008, a utilização das
ferramentas de informática passou a ser uma prática por parte das Unidades 
Escolares, que incorporaram em suas rotinas registros através de fotos, redes 
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sociais, blogs... Tudo para divulgar as muitas atividades que acontecem, 
referentes à

s práticas pedagógicas, devidamente elaboradas em todos os anos de escolaridade.

Para facilitar a inserção dessas ferramentas no universo da Unidade Escolar, a 
Assessoria de Informática da 10
 CRE ofereceu, em uma das suas capacitações, uma oficina voltada para as redes 
sociais e a criação de blogs, instruindo os participantes a fazerem destas uma 
forma de registro digital de toda a prática pedagógica que acontece no dia a 
dia. Essa prática serviu como incentivo motivacional para que a Unidade Escolar 
pudesse envolver todos os professores, alunos e comunidade.

Na 10
 CRE, atualmente, temos 39 blogs/sites registrados no Portal Rioeduca (blog A 
Revolução Acontece), onde os responsáveis das Unidades fazem atualizações 
constantes de atividades e Projetos desenvolvidos. São eles:

E. M. 10.19.001 Prof.
 Coqueiro
http://professorcoqueiro.blogspot.com

E. M. 10.19.005 Árabe da Síria
http://emrepublicaarabedasiria.blogspot.com/

E. M. 10.19.012 Tenente Renato César
http://emtenente.blogspot.com.br

E. M. 10.19.013 Bento do Amaral Coutinho
https://sites.google.com/site/embcoutinho/home

E. M. 10.19.014 Coronel Berthier
http://emcoronelberthier.blogspot.com.br

GEC 10.19.015 Princesa Isabel
http://www.otelo-cris.blogspot.com/

E. M. 10.19.019 Fernando de Azevedo
http://emfa.webnode.com/

E. M. 10.19.021 Prof.
 Sílvia de Ara
jo Toledo 
http://empsat.blogspot.com/

E. M. 10.19.024 J
lio Cesário de Melo
http://emjuliocesariodemello.blogspot.com.br

E. M. 10.19.027 Felipe Camarão
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http://emfelipecamarao.blogspot.com/

E. M. 10.19.028 Prof.
 Darcy Ara
jo de Miranda 
ttp://empdarcy.blogspot.com/2011/04/nosso-patrono-professor-darcy.html

E. M. 10.19.030 Prof.
 Maria Helena Alves Portilho
http://mariahelenaalvesportilho.blogspot.com/

E. M. 10.19.035 IPEG 
http://emipeg2012.blogspot.com.br

E. M.10.19.045 Ponte dos Jesuítas
http://pontedosjesuitas.blogspot.com/

E. M. 10.19.047 Joaquim da Silva Gomes 
http://emjsgomes.blogspot.com/

E. M. 10.19.048 Japão
http://escolamunicipaljapao.blogspot.com

E. M. 10.19.059 Prof.
 Jorge Gonçalves Farinha
http://professorjorgegoncalvesfarinha.blogspot.com.br

E. M. 10.19.064 Álvaro Valle
http://emalvarovalle.blogspot.com

E. M. 10.19.071 Prof.
 Rosa Maria Alves de Oliveira
http://escolaprofrosamaria.blogspot.com.br/

CIEP 10.19.202 Ismael Nery
http://ciepismaelnery.blogspot.com.br

CIEP 10.19.206 Barão de Itararé 
http://ciepbaraodeitarare.blogspot.com.br

CIEP 10.19.207 Deputado Ulysses Guimarães
http://ciepdug.blogspot.com.br

CIEP 10.19.501 Primeiro de Maio
http://1019501ciep1demaio.blogspot.com/

C. M. 10.19.602 Sempre VIda Antares
http://crechesemprevidaantares.blogspot.com.br

C. M. 10.19.614 Inspetor Heraldo Carvalho de Sousa
http://crechemunicipalinspetorheraldo.blogspot.com.br/
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C.M. 10.19.619 Santa Terezinha
http://www.crechesantaterezinha.blogspot.com/

C. M. 10.19.624 Zacarias, O Trapalháo
http://cmzacarias.blogspot.com.br

C. M. 10.19.630 Estrela Dalva
http://crecheestreladalva.blogspot.com

E. M. 10.26.001 Jônatas Serrano
http://emjonatasserrano.blogspot.com.br

E. M. 10.26.003 Prof.
 Castilho 
http://pejacastilho.blogspot.com/

E. M. 10.26.006 Euclides da Cunha 
www.emeuclidesdacunha.blogspot.com

E. M. 10.26.009 Padre José Maurício
www.empadrejosemauricio.blogspot.com.br

E. M. 10.26.010 Bertha Lutz
http://emberthalutz.blogspot.com/

E. M. 10.26.011 Floripes Angladas Lucas
http://expciencias.blogspot.com/

E. M. 10.26.013 Ana Neri
http://escolamunicipalananeri.blogspot.com.br

E. M. 10.26.015 Nestor Victor
http://emvictor.blogspot.com.br

E. M. 10.26.021 Prof.
 Myrthes Wenzel
http://emmyrtheswenzel.blogspot.com.br

E. M. 10.26.803 Padre Carlos Henrique de Souza
http://empcsouza.blogspot.com/

Clube Escolar Prof.
 Sesme Ramada da Silva
http://clubeescolarsesmeramada.blogspot.com.br

[FOTO]

Páginas principais de alguns dos blogs da 10
 CRE.

[FOTO]
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Páginas principais de alguns dos blogs da 10
 CRE.

Esses registros digitais, além de guardarem a história da Unidade, possibilitam 
a troca de experiências com outras instituições de ensino, visto que todas as 
ideias podem ser adaptadas para se adequarem à realidade de um espaço, uma 
turma, uma atividade.

Dessa forma, o trabalho que é desenvolvido no dia a dia passa a ter uma dimensão
maior, onde o reconhecimento ultrapassa os limites da sala de aula, passando a 
ser sem fronteiras, pois pode ser visto por qualquer pessoa que tenha acesso à 
internet e de qualquer lugar.

E é assim que a 10
 CRE convida todas as Unidades Escolares a fazerem parte desse mundo digital, 
interativo e recheado de experiências, onde todas as ideias dão asas à 
imaginação e todas as realidades se misturam com a fantasia.

Suelen Corrêa

é professora da rede municipal

e representante do Rioeduca da 10
CRE

suelencorrea@rioeduca.net

twitter: @suelencorrea29

[FOTO]
tweet
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10ªcre
(292)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pela iniciativa! 
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 23/08/2013 09:10

Excelente esta iniciativa de orientar os coordenadores nesta área da 
informatização.
Postado por 
Helena(bytroia)
 em 25/08/2013 13:17
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 26/08/2013
<TÍTULO>
Projeto Escola Museu no GEC Epitácio Pessoa

<TAGS>
Tags: 
projetos, 1ªcre, 2ªcre, 3ªcre, 4ªcre, 5ªcre, 6ªcre, 7ªcre, 8ªcre, 9ªcre, 10ªcre 
e  11ªcre.

Em 15 de agosto, alunos do Ginásio Experimental Carioca Epitácio Pessoa, da 2
 CRE, iniciaram o Circuito Artístico-Cultural do projeto Escola e Museu: Espaço 
Interativo de Educação e Arte em Novos Saberes, realizando uma visita ao Museu 
de Arte do Rio.

O projeto tem por objetivo promover a articulação de saberes por meio do acesso 
de professores e alunos a equipamentos culturais da cidade do Rio de Janeiro.

A unidade escolar fará um Circuito Artístico-Cultural com visitas interativas a 
sete instituições culturais entre Museus e Centros culturais. Serão realizadas 
visitas ao Museu de Arte do Rio, Casa Daros, Centro Cultural Banco do Brasil, 
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Museu Nacional, Instituto Moreira Salles, Centro Municipal de Arte Hélio 
Oiticica e Museu Casa do Pontal.

Na 
ltima quinta-feira, alunos das turmas 1701 e 1702, acompanhados das professoras 
da Sala de Leitura e de Língua Portuguesa, Sandra e Maria Luiza respectivamente,
iniciaram a sua manhã com uma visita interativa ao Museu de Arte do Rio.

O grupo de alunos foi dividido em dois subgrupos e acompanhado por um mediador 
do Museu. Um grupo fez a visita priorizando a história da cidade do Rio de 
Janeiro e o outro grupo priorizou o tema apropriação da Arte.

O grupo de alunos que tinha a mediadora Nathália dos Santos estabeleceu uma 
visita com ênfase na fotografia e história da cidade do Rio de Janeiro.

Os alunos iniciaram a visita na exposição ImagináRio, que pertence a um espaço 
permanente do Museu e que faz parte das exposições dedicadas ao Rio de Janeiro. 
Nela os alunos viram obras, documentos e registros diversos da história da 
cidade.

[FOTO]

Logo na primeira sala, os alunos foram questionados sobre o significado da 
palavra Tijuca, bairro muito próximo da unidade escolar. Em seguida, a mediadora
explicou que a palavra Tijuca significa entre morros e, com o auxílio das 
imagens expostas, foi abordada a parte histórica da cidade do Rio de Janeiro, 
citando a história do Morro do Castelo.

[FOTO]

Na segunda sala, os alunos encontraram e apreciaram várias imagens que passavam 
em DVDs dentro de maletas, espaço onde foi explicado que o artista tentou 
retratar em doze malas o cotidiano da cidade de acordo com os meses do ano e 
suas diferentes estações climáticas. A identidade da cidade era vista por meio 
das imagens nas maletas.

[FOTO]

Em outro espaço de exposição, todos ficaram deslumbrados com a imensa imagem que
era projetada em uma das paredes com prédios do Rio Antigo. A mediadora motivou 
todos a descobrirem em qual rua todos estavam, e se alguém reconhecia algum 
prédio. Algum tempo depois, a mediadora iniciou a marchinha de carnaval 
Quem não chora não mama
 e todos foram reconhecendo a rua como a Cinel
ndia, onde tem o Baile de Carnaval do Cordão do Bola Preta.
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[FOTO]

Nesse momento, a professora da Sala de Leitura Sandra fez uma interferência 
alertando que alunos observassem a arquitetura dos prédios de antigamente.

No espaço seguinte, todos foram sinalizados com relação à preservação das obras 
de artes do Museu e, por isso, não se permite tocar nos objetos. Nesse espaço, o
tema era o Cristo Redentor na cidade do Rio de Janeiro, por meio de imagens e 
objetos que o retratavam. Todos apreciaram as imagens e a professora 
complementou que cada cidade tem uma marca e a do Rio de Janeiro é o Cristo 
Redentor.

[FOTO]

No espaço seguinte, a sala retratou os costumes da cidade como futebol, 
transporte de barca e moradia. Ali, todos sentaram no chão e, atentos à 
mediadora, tiveram um pouco de aula de história e geografia. Em uma das obras 
intituladas como 
Quadro Roma de Nero
, a mediadora falou sobre a história de Nero e fez uma relação com a imagem 
retratada pelo artista no quadro, que apresenta zonas de conflitos nas 
comunidades, no mapa da cidade do Rio de Janeiro. Porém os alunos participaram 
da mediação dizendo que a comunidade produz cultura e que hoje em dia ocorre uma
desmitificação das comunidades quando a transformamos em pontos turísticos como 
o teleférico com complexo de favelas do Alemão.

[FOTO]

[FOTO]

Para finalizar a visita, todos entraram em uma sala onde o vídeo da festa do 
Réveillon de Copacabana passava, desde a noite com os fogos, como o dia 
seguinte, quando os garis realizam a limpeza da praia. Nesse momento, os alunos 
refletiram sobre a sujeira que a festa deixa nas areias, assim como as crendices
populares que envolvem a festa de fim de ano.

[FOTO]

Já no térreo, os alunos se reuniram para registrar a visita ao Museu de Arte do 
Rio. Enquanto esperavam o ônibus vir buscá-los, apreciaram a 
ltima intervenção artística que foi 
Palavras a Deriva
. Uma exposição com várias palavras em que todos os visitantes passeiam entre 
elas.

[FOTO]
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A professora Maria Luiza, de Língua Portuguesa, elogiou a atividade desenvolvida
no Museu de Arte do Rio e está muito motivada em realizar o Circuito 
Artístico-Cultural.

Os alunos levaram desta visita muito mais do que o registro fotográfico que 
todos realizaram, levaram o conhecimento transformado em vivência e o 
enriquecimento artístico-cultural que uma visita ao Museu desperta em todos nós.

Representante do Rioeduca na E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos

     Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

5ªcre
(268)

6ªcre
(247)

1ªcre
(234)

9ªcre
(227)

3ªcre
(223)

8ªcre
(193)

2ªcre
(192)

7ªcre
(192)

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 22/08/2013
<TÍTULO>
Cantando e Encantando Histórias 

<TAGS>
Tags: 
4ªcre.
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Contar
histórias para as crianças permite ampliar suas conquistas, vivências e
 experimentações de modelos de ações e soluções
apresentadas pela própria história. Tudo isso faz aumentar consideravelmente o 
repertório de
conhecimento dessa criança

sobre si e sobre o mundo.

(...)
o bom contador de história é alguém que possui a virtude natural para fazer da 
palavra o canto mágico das narrativas.

Cavalcanti (2009)

[FOTO]

A história é uma narrativa que se baseia num tipo de discurso calcado no 
imaginário de uma cultura.
Quando essas narrativas são lidas por um contador para uma criança, abre-se uma 
oportunidade para que esses mitos, tão importantes para a construção de sua 
identidade social e cultural, possam ser apresentados a ela de forma impactante 
e fantasiosa.

A Escola Municipal
Laís Netto dos Reis trouxe a atriz e contadora de histórias Sílvia Castro para 
abrilhantar esse momento tão especial: o momento de ouvir histórias. Acompanhem 
a matéria e confiram como o trabalho de uma contadora de histórias repercute de 
forma bastante positiva diante de crianças de todas as idades.

[FOTO]

Recebemos a visita da Contadora de História
Sílvia Castro, acompanhada no violão por Dininho Silva,
no projeto 
Tardes Poéticas
 do Sesc de Engenho de Dentro.

[FOTO]

Sílvia Castro contou histórias baseadas nos livros: 

Fabulosas fábulas de Iauaretê
 (Kaká Werá Jecupé), 

A flauta do Tatu
 (Angela Lago) e 

Que história é essa?
 (Flávio de Souza).

Silvia encantou os alunos...
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Eles nem piscavam ouvindo bem quietinhos...

Texto retirado do

http://escola-lais-netto-dos-reis.blogspot.com.br/

O caminho para a leitura começa na inf
ncia quando as crianças passam a gostar
de palavras e de ouvir histórias, além de animarem-se ao contar momentos de sua 
vida para
pessoas próximas, afirma Dixxon (2003). 

Através da contação de histórias, desenvolve-se a imaginação, o gosto pela 
leitura, a concentração e estimula-se o espírito crítico. Nesse momento, o 
educador consciente exerce um papel fundamental, pois ele deve selecionar os 
textos adequados para transmitir através dessas histórias momentos de 
aprendizagem, que deverão ser incorporados nas atividades diárias.

Portanto, a contação de histórias é de grande import
ncia, devendo ser
valorizada e desenvolvida no meio escolar para potencializar a imaginação, a 
linguagem, a
atenção, a memória, o gosto pela leitura e outras habilidades humanas.

Parabéns a todos da equipe
Laís Netto dos Reis por
 investir na contação de histórias e por 
 fazer dela uma ferramenta fundamental para o amadurecimento e o desenvolvimento
de nossas crianças.

Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por 
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! 

Entre em contato com o
 representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe
.

COMPARTILHE E COMENTE!

[FOTO]
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4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

A querida Silvia Castro também esteve na Biblioteca Escolar Municipal do Dique e
foi contar histórias para as crianças da Creche Sempre Vida Dique e Escola 
Municipal Cônego Fernandes Pinheiro, todas no bairro do Jardim América. Como 
sempre sua atividade foi um sucesso e todos amaram! 
Aqui tem uma mat´ria sobre a Silvia nas BEM: http://goo.gl/3TFk1K e aqui tem 
fotos do dia em q ela foi na BEM do Dique: http://goo.gl/iEJGJx
Postado por 
Cilene Oliveira
 em 22/08/2013 12:21

Mais que uma linguagem prazerosa e educativa, a ação de contar e ouvir histórias
possibilita o resgate da memória cultural e afetiva, tornando possível a 
construção da aprendizagem relacionada à competência cognitiva da criança. 
Parabéns por atuar de forma tão significativa na educação carioca.
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 22/08/2013 20:57

A escola Laís Netto agradece a Silvia e ao Dininho Silva pela linda contação de 
histórias. Nossos alunos e todos os professores
adoraram! E aguardamos ansiosos o retorno. Obrigada Ana Accioly pela matéria! 
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 23/08/2013 08:37
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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Segunda-feira, 26/08/2013
<TÍTULO>
XV Expo Livros

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, riodeleitores.

A Escola Municipal Artur Azevedo, uma das dez melhores escolas do município do 
Rio de Janeiro, tem sua proposta pedagógica baseada na formação de alunos 
leitores e escritores. A XV Expo Livros, realizada no primeiro semestre, foi uma
das ações desenvolvidas para alcançar essa meta e formar um Rio de Leitores.

Uma criança sem livros é um pren
ncio de um tempo sem ideias
.

Maria Dinorah, professora e escritora.

A 
Escola Municipal Artur Azevedo

, localizada em Pavuna, está entre as dez melhores escolas da rede municipal de 
ensino do Rio de Janeiro nos anos iniciais.

Essa unidade escolar funciona em horário parcial, com dois turnos, e atende 
alunos da Educação Infantil ao 6
 Ano. Tem como patrono o dramaturgo, poeta, contista e jornalista brasileiro 
Artur Azevedo (1855 - 1908).

Ela tem como gestora a professora
 Maurinéa Pereira Fritz

, conhecida pelas suas qualidades e convicções. Seu caráter define o nível de 
compromisso que sua equipe deposita no trabalho realizado na escola. Todo esse 
comprometimento reflete-se no ótimo desempenho dos alunos.

As
práticas pedagógicas da Escola Municipal Artur Azevedo é um exemplo vivo de como
uma equipe conduz suas ações rumo ao sucesso. Esse sucesso é alcançado por todos
que trabalham na escola, não apenas porque metas são alcançadas, mas porque eles
fazem isso superando obstáculos e ultrapassando expectativas.

Para uma
instituição que tem como lema 
Somos uma Escola de Bem com a Vida

, não é nenhuma surpresa tanto sucesso! Estar de bem com a vida revela uma opção
pedagógica que traz no seu interior uma proposta que aponta para o acolhimento, 
para o desenvolvimento das potencialidades humanas e para o resgate da qualidade
do ensino.
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[VÍDEO]

Percebeu o quão importante, vantajoso e inteligente é o trabalho em equipe? 
Lembre-se de que sozinhos chegaremos mais rápido, porém somente juntos 
chegaremos mais longe.

O Segredo do Sucesso: XV Expo Livros

O que faz a Escola Municipal Artur Azevedo ser bem-sucedida? Os excelentes 
resultados são atribuídos, entre outras coisas, à proposta pedagógica da escola,
construída coletivamente e concretizada no bom planejamento feito e executado 
pelos educadores.

A proposta pedagógica da unidade escolar estabelece que a linha de atuação de 
ensino na comunidade deverá ser baseada na formação de futuros leitores e 
escritores. Uma das ações que levará a escola a atingir
essa meta é a realização da 
Expo Livros

, evento realizado de 10 a 14 de junho de 2013.

A 
Expo Livros 

já está em sua décima quinta edição e, este ano, teve várias obras dos pequenos 
escritores da escola. Eles utilizaram todo o talento e criatividade para 
produzir livros individuais e coletivos.

Os livros produzidos foram inspirados em projetos de leitura e escrita 
realizados pelos alunos e professores no primeiro semestre. Esses
 projetos tinham como tema a sustentabilidade, o centenário de Vinícius de 
Moraes, a comemoração dos 60 anos da escola e diversos outros temas abordados 
nas salas de aula.

No 
ltimo dia do evento, alunos, professores e responsáveis assistiram à 
apresentação da coreografia 
Salve a Mãe Natureza

, com a participação das alunas Ariane, Geovana, Letícia Emanuele, Letícia 
Jenifer e Thaís Conceição, da turma 1.601.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

Esse é um dos segredos do sucesso da Escola Municipal Artur Azevedo! A prática 
da leitura e da escrita se faz presente em todas as atividades realizadas pelos 
alunos. Como vimos, ler e escrever, nesta unidade escolar, não é apenas aprender
a codificar ou decodificar o código linguístico. É um processo que acompanha os 
alunos durante toda a sua permanência na escola.

A equipe pedagógica acredita que, quanto mais prazerosas e significativas forem 
as experiências dos alunos com a leitura e a escrita, melhores leitores e 
escritores os alunos se tornarão.

Os projetos de leitura e escrita desenvolvidos pela escola visam oferecer a seus
alunos condições de participar de uma vida social eficiente, em que os educandos
tenham acesso à informação, condições de expressar e defender pontos de vista, 
partilhar e construir visões de mundo e produzir conhecimento.

E assim nascem os futuros leitores e escritores da Escola Municipal Artur 
Azevedo! Que tal colocar esta ideia em prática?

Parabéns a toda equipe da Escola Municipal Artur Azevedo por favorecer a 
formação de seres humanos críticos
 e capazes de atuarem no meio em que vivem de forma ativa e consciente. É um 
orgulho ter vocês na rede municipal de ensino!

Quer conhecer um pouco mais o trabalho da Escola Municipal Artur Azevedo? Então 
clique 
AQUI
! Até a próxima semana!

Professora Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca na 6
 Cre

Twitter: @Paty_PFF

Facebook: Patrícia Fernandes

E-mail: 
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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6ªcre
(247)

riodeleitores
(165)

<COMENTÁRIOS>

Adorei a matéria. Somos UMA ESCOLA DE BEM COM A VIDA e 6ª CRE. 
Postado por 
Maurinéa Fritz
 em 26/08/2013 21:20

Parabéns família Artur Azevedo pelo trabalho de excelência que realizam no dia a
dia de nossas crianças! Bjs
Postado por 
KATIA BARBOZA
 em 26/08/2013 21:28

Parabéns para toda equipe da escola Arthur Azevedo. Trabalhar com literatura é 
enriquecedor.A proposta do programa 
Rio, uma cidade de leitores
 é incentivar nossos alunos não só a leitura de textos literários mas a produção
dos mesmos.
Vocês são exemplos deste trabalho.
Valeu!!!!!
Cássia
Postado por 
Cássia
 em 27/08/2013 11:09
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 10/09/2013
<TÍTULO>
Curso Soroban - Módulo Inicial

<TAGS>
Tags: 
#institutohelenaantipoff.

O Instituto Municipal Helena Antipoff, através do Centro de Transcrição a 
Braille, promoverá, a partir de setembro de 2013, o curso: O Soroban e sua 
Import
ncia no Processo Ensino-Aprendizagem dos Cálculos Matemáticos.

[FOTO]

Objetivos do curso:

- Oportunizar os conhecimentos do Soroban aos professores da Rede Municipal.

- Favorecer a aplicação do uso correto das técnicas de operacionalização do 
Soroban.

- Possibilitar o uso do Soroban como principal ferramenta de ensino da 
Matemática para alunos com deficiência visual. 

P
blico Alvo: 

- Professores que atuam diretamente com o aluno deficiente visual.

- Professores do Atendimento Educacional Especializado.

- Coordenador pedagógico de escolas que possuam alunos com deficiência visual.

Carga Horária:
 40h distribuídas em dez aulas com quatro horas de duração.

     .

Vagas:
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 20 vagas no período da tarde (13h às 17h). Não formaremos turma no período da 
manhã.

Local:
 Instituto Municipal Helena Antipoff 
 Rua Mata Machado, n
 15 - Maracanã.

Período de realização:
 setembro a novembro de 2013

setembro
 12,19 e 26

outubro
03,10,17, 31

novembro 
07, 21 e 28

Orientações para Inscrições:

1. As inscrições serão online.
Faça a sua inscrição
.

2. A inscrição não garante a matrícula no curso. O professor fará a inscrição e 
deverá aguardar a confirmação da mesma. Será respeitada a ordem de inscrição.

3. O professor do AEE deverá realizar o curso como 
5
 dia
, no seu horário de trabalho.

4. Não haverá dispensa de ponto.

5. Serão certificados os professores que obtiverem oitenta por cento de 
frequência.

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 20/08/2013
<TÍTULO>
INFORMATIVO MultiRio - 20 de agosto

<TAGS>
Tags: 
#informativomultirio.

 text=
#000000
 link=
#669900
 vlink=
#669900
 alink=
#669900
A MultiRio não tem um perfil oficial no Facebook. Informações sobre a Empresa 
você encontra no 
Portal MultiRio
 e na nossa página no Twitter. Se você já faz parte desta rede social, seja um 
seguidor:
twitter.com/multirio
.
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 02/09/2013
<TÍTULO>
Etapas Regionais do Festival da Canção das Escolas Municipais - XXV FECEM

<TAGS>
Tags: 
projetos, 1ªcre, 2ªcre, 3ªcre, 4ªcre, 5ªcre, 6ªcre, 7ªcre, 8ªcre, 9ªcre, 10ªcre 
e  11ªcre.

Nos meses de junho e julho de 2013, ocorreram as fases regionais do Festival da 
Canção das Escolas Municipais em todas as Coordenadorias Regionais de Educação.
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O XXV FECEM tem por objetivo despertar talentos artísticos, bem como, 
oportunizar conhecimentos sobre a m
sica.

Ao longo desses dois meses, alunos da Rede P
blica Municipal de Ensino apresentaram variadas canções de autoria própria e com
vários estilos musicais. Em todos os festivais regionais a torcida sempre muito 
animada embalava cada apresentação.

A 1
 Coordenadoria Regional de Educação realizou o festival regional no Teatro 
Carlos Gomes, Centro, no dia 9 de julho. Nessa tarde, foram realizadas dezessete
apresentações das unidades escolares participantes.

Participaram da Etapa Regional do XXV FECEM trezes unidades escolares: 

E.M. Orlando Villas Boas, 

E.M. Jenny Gomes, 

E.M. Tia Ciata, 

E.M. Gonzaga da Gama Filho, 

E.M. Estados Unidos, 

N. A. Av. dos Desfiles, 

E.M. Marechal Trompowsky, 

E.M. Cardeal Leme, 

E.M. Vicente Licínio Cardoso, 

E.M. Benjamin Constant, 

GEC Rivadavia Correa, 

E.M. General Mitre,

E.M. Gonçalves Dias.

Após todas as apresentações, a canção selecionada para representar a 1
 Coordenadoria Regional de Educação na Etapa Municipal foi 
A natureza
, de autoria de Caio Simões, da E. M. Benjamin Constant.

Página 5907



RIOEDUCA 2

[FOTO]

A 2
 Coordenadoria Regional de Educação realizou o festival regional na Sala Baden 
Powell, em Copacabana, no dia 10 de julho. Nessa tarde, foram realizadas doze 
apresentações das unidades escolares participantes.

Participaram da Etapa Regional do XXV FECEM nove unidades escolares: 

E.M. Marly Froes, 

E.M. Orsina da Fonseca, 

E.M. Andre Urani, 

N.A. Leblon, 

E.M. Francisco Cabrita, 

E.M. João Saldanha, 

E.M. Castelnuovo, 

E.M. Julio de Castilhos,

E.M. Francisco de Paula Brito.

Após todas as apresentações, a canção selecionada para representar a 2
 Coordenadoria Regional de Educação na Etapa Municipal foi 
Saudade de Você
, de autoria das alunas Maria Lidia Mendes, Thalita Araujo e Vitoria Mesquita, 
da E.M. Castelnuovo.

[FOTO]

A 3
 Coordenadoria Regional de Educação realizou o festival regional no Teatro 
Grande Otelo, FAETEC Quintino, no dia 12 de julho. Nessa tarde, foram realizadas
doze apresentações das unidades escolares participantes.

Participaram da Etapa Regional do XXV FECEM nove unidades escolares: 

E.M. Pernambuco, 

N.A. Nise da Silveira, 
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E.M. Mal. Estevão Leitão de Carvalho, 

GEC Ceará, 

E.M. José Veríssimo, 

E.M. Rep
blica do Peru.

Após todas as apresentações, a canção selecionada para representar a 3
 Coordenadoria Regional de Educação na Etapa Municipal foi 
Perfeição Imperfeita
, de autoria da aluna Myrthes Torres Soares, do GEC Ceará.

[FOTO]

A 4
 Coordenadoria Regional de Educação realizou o festival regional no GREIP da 
Penha, no dia 9 de julho. Nessa manhã, foram realizadas nove apresentações das 
unidades escolares participantes

.

Participaram da Etapa Regional do XXV FECEM nove unidades escolares: 

E.M. Prof. Ary Quintela, 

E.M. Tenente Napion,

E.M. Chile, 

E.M. Grécia, 

E.M. Clotilde Guimarães 

CEJA Maré.

Após todas as apresentações, a canção selecionada para representar a 4
 Coordenadoria Regional de Educação na Etapa Municipal foi 
Rio Maravilha
, de autoria das alunas Mariana Ellen e Sara Lilian, da E.M. Prof. Ary Quintela.

[FOTO]

A 5
 Coordenadoria Regional de Educação realizou o festival regional na Lona 
Cultural Fernando Torres, no Parque de Madureira, no dia 1 de julho. Nessa 
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tarde, foram realizadas catorze apresentações das unidades escolares 
participantes.

Participaram da Etapa Regional do XXV FECEM sete unidades escolares: 

E.M. França, 

E.M. Maestro Pixinguinha, 

E.M. Rugendas, 

GEC Malba Tahan, 

E.M. Haiti, 

E.M. Prof. Carneiro Felipe,

E.M. Cecília Meireles.

Após todas as apresentações, a canção selecionada para representar a 5
 Coordenadoria Regional de Educação na Etapa Municipal foi 
Canção para mudar o mundo
, de autoria da aluna Thayná Fernandes, da E.M. França.

[FOTO]

A 6
 Coordenadoria Regional de Educação realizou o festival regional na Arena 
Jovelina Pérola Negra, em Pavuna, no dia 27 de junho. Nessa tarde, foram 
realizadas doze apresentações das unidades escolares participantes.

Participaram da Etapa Regional do XXV FECEM sete unidades escolares:

E.M. Coelho Neto, 

E.M. Andrea Fontes Peixoto, 

E.M. Comandante Arnaldo Varella, 

Clube Escolar Pavuna, 

E.M. Antenor Nascentes, 

E.M. Emilio Carlos,

E.M. Telêmaco Gonçalves Maia.
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Após todas as apresentações, a canção selecionada para representar a 6
 Coordenadoria Regional de Educação na Etapa Municipal foi 
Quantas vezes
, de autoria da aluna Beatriz Vasconcellos, da E.M. Emilio Carlos.

[FOTO]

A 7
 Coordenadoria Regional de Educação realizou o festival regional na Cidade das 
Artes, Barra da Tijuca, no dia 15 de julho. Nessa tarde, foram realizadas onze 
apresentações das unidades escolares participantes.

Participaram da Etapa Regional do XXV FECEM seis unidades escolares:

E.M. Adalgisa Monteiro, 

E.M. Compositor Luiz Gonzaga, 

E.M. Nelson Rodrigues, 

E.M. Pio X,

E.M. Albert Einstein,

N.A. Albert Einstein.

Após todas as apresentações, a canção selecionada para representar a 7
 Coordenadoria Regional de Educação na Etapa Municipal foi 
Com Clara Clarear
, de autoria do aluno Francisco Lucas Campos Ribeiro, criação coletivas das 
turmas 7601, 1403, 1503 e 1504, da E.M. Adalgisa Monteiro.

[FOTO]

A 8
 Coordenadoria Regional de Educação realizou o festival regional no Clube Bangu,
no dia 14 de junho. Nessa tarde, foram realizadas sete apresentações das 
unidades escolares participantes.

Participaram da Etapa Regional do XXV FECEM cinco unidades escolares:

E.M. Comenius/ PET Pres. Médici, 

E.M. Nações Unidas, 
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E.M. Condessa Pereira Carneiro, 

E.M. Joaquim da Costa Ribeiro,

E.M. Rosa da Fonseca.

Após todas as apresentações, a canção selecionada para representar a 8
 Coordenadoria Regional de Educação na Etapa Municipal foi 
Necessidade
, de autoria das alunas Thauana Lima de Souza e Natália Gomes Almeida, da E.M. 
Comenius/ PET Pres. Medici.

[FOTO]

A 9
 Coordenadoria Regional de Educação realizou o festival regional na Lona 
Cultural Elza Osborne, Campo Grande, no dia 10 de julho. Nessa tarde, foram 
realizadas sete apresentações das unidades escolares participantes.

Participaram da Etapa Regional do XXV FECEM cinco unidades escolares:

E.M. Rubens de Faria Neves, 

E.M. Ministro Alcides Carneiro, 

E.M. Embaixador Ara
jo Castro, E.M. Jardim Guararapes,

E.M. Barão de Santa Margarida.

Após todas as apresentações, a canção selecionada para representar a 9
 Coordenadoria Regional de Educação na Etapa Municipal foi 
A Alegria do Samba: Clara Nunes
, de autoria dos alunos João Pedro Ribeiro da Silva, Lucas Daniel Ribeiro de 
Albuquerque e Cleiton Chagas Ramos, da E.M. Barão de Santa Margarida.

[FOTO]

A 10
 Coordenadoria Regional de Educação realizou o festival regional na Cidade das 
Crianças, Santa Cruz, no dia 28 de junho. Nessa manhã, foram realizadas doze 
apresentações das unidades escolares participantes.
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Participaram da Etapa Regional do XXV FECEM dez unidades escolares: 

E.M. Liberdade, 

E.M. Myrthes Wenzel, 

E.M. Prof. Castilho, 

E.M. Rep
blica Árabe da Síria, 

E.M. Emiliano Galdino, 

E.M. Leocádia Torres, 

E.M. Manoel Porto Filho, 

E.M. Princesa Isabel, 

E.M. Deborah Mendes de Moraes, 

CIEP Roberto Morena.

Após todas as apresentações, a canção selecionada para representar a 10
 Coordenadoria Regional de Educação na Etapa Municipal foi 
Hoje
, de autoria dos alunos Ester Cristina Lima Nerys/ Fernando Bezerra Lemos Solia/
Mateus Evaristo Valentim de Souza, da E.M. Emiliano Galdino.

[FOTO]

A 11
 Coordenadoria Regional de Educação realizou o festival regional no Auditório do
Centro de Tecnologia-UFRJ, Ilha do fundão, no dia 9 de julho. Nessa tarde, foram
realizadas onze apresentações das unidades escolares participantes.

Participaram da Etapa Regional do XXV FECEM oito unidades escolares: 

E.M. Álvaro Moreya, 

E.M. Candido Portinari, 

E.M. Leonel Azevedo, 

E.M. Dunshee de Abrantes, 

E.M. Rodrigo Otavio, 
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GEC Anisio Teixeira, 

E.M. Lavínia de Oliveira,

Dória e E.M. Gurgel do Amaral.

Após todas as apresentações, a canção selecionada para representar a 11
 Coordenadoria Regional de Educação na Etapa Municipal foi 
A Deusa e o Plebeu
, de autoria do aluno Venilson Alves de Souza, da E.M. Gurgel do Amaral.

[FOTO]

No próximo dia 17 de setembro de 2013, será realizado no Centro Cultural João 
Nogueira a Etapa Municipal do Festival da Canção das Escolas Municipais - XXV 
FECEM. Neste dia, todas as canções selecionadas de cada Coordenadoria Regional 
de Educação realizarão uma apresentação, com varados estilos musicais e diversos
talentos.

O SHOW NÃO ACABOU!!!

Representante do Rioeduca na E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos

     Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

5ªcre
(268)

6ªcre
(247)

1ªcre
(234)

9ªcre
(227)

3ªcre
(223)

8ªcre
(193)

7ªcre
(192)

2ªcre
(192)

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todos os participantes! 
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Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 02/09/2013 16:26
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 22/08/2013
<TÍTULO>
Merenda com o CHEF

Aconteceu na E. M. Tia Ciata, nos dias 17 e 18 de agosto,

O evento, que 
 teve como desafio preparar alimentos com legumes e hortaliças, 
foi realizado devido ao sucesso do ano de 2012 e teve o objetivo de valorizar e 
demonstrar nosso reconhecimento àqueles que diariamente se dedicam ao preparo da
alimentação escolar buscando novos cardápios no Programa de Alimentação da 
Secretaria Municipal de Educação.

[FOTO]

Os dois dias foram de muitas trocas culinárias e brincadeiras, deixando o grupo 
com vontade de quero mais!

Os chefs desenvolveram, juntamente com os manipuladores, receitas com base 
exclusivamente em gêneros que as escolas recebem em seu dia a dia.

Após din
mica para interação, o grupo foi dividido em dois, cada um com uma caixa 
surpresa
 de gêneros alimentícios. Ao abrir a caixa, a receita foi desenvolvida na hora, 
com a participação dos manipuladores. Ao final da atividade, os participantes 
degustaram as preparações.

[FOTO]

Este ano, a novidade esteve na implantação de uma horta na Unidade Escolar, onde
manipuladores e Chefs puseram a mão na terra e plantaram mudas de várias 
hortaliças.

A competência profissional e comprometimento com o melhor atendimento aos nossos
alunos pelos nossos manipuladores (as), o carinho, simpatia e a cordialidade dos
Ecochefs foram mais uma vez o diferencial.

[FOTO]
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Destacamos a organização pelo Jornal o Globo, o empenho e parceria das Gerências
de Infraestrutura, Direções das nossas Escolas e a COMLURB. 

Saiba mais detalhes no site do Jornal O GLOBO- Rio Gastronomia e vejam também no
site as fotos em 
GALERIA Merenda com os chefs
.

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Bons exemplos fazem toda a diferença na promoção da alimentação saudável. 
Parabéns pelo trabalho desenvolvido!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 22/08/2013 20:49
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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Quinta-feira, 22/08/2013
<TÍTULO>
Rio Gastronomia 2013

Aconteceu na E. M. Tia Ciata, nos dias 17 e 18 de agosto,

O evento, que 
 teve como desafio preparar alimentos com legumes e hortaliças, 
foi realizado devido ao sucesso do ano de 2012 e teve o objetivo de valorizar e 
demonstrar nosso reconhecimento àqueles que diariamente se dedicam ao preparo da
alimentação escolar buscando novos cardápios no Programa de Alimentação da 
Secretaria Municipal de Educação.

[FOTO]

Os dois dias foram de muitas trocas culinárias e brincadeiras, deixando o grupo 
com vontade de quero mais!

Os chefs desenvolveram, juntamente com os manipuladores, receitas com base 
exclusivamente em gêneros que as escolas recebem em seu dia a dia.

Após din
mica para interação, o grupo foi dividido em dois, cada um com uma caixa 
surpresa
 de gêneros alimentícios. Ao abrir a caixa, a receita foi desenvolvida na hora, 
com a participação dos manipuladores. Ao final da atividade, os participantes 
degustaram as preparações.

[FOTO]

Este ano, a novidade esteve na implantação de uma horta na Unidade Escolar, onde
manipuladores e Chefs puseram a mão na terra e plantaram mudas de várias 
hortaliças.

A competência profissional e comprometimento com o melhor atendimento aos nossos
alunos pelos nossos manipuladores (as), o carinho, simpatia e a cordialidade dos
Ecochefs foram mais uma vez o diferencial.

[FOTO]

Destacamos a organização pelo Jornal o Globo, o empenho e parceria das Gerências
de Infraestrutura, Direções das nossas Escolas e a COMLURB. 

Saiba mais detalhes no site do Jornal O GLOBO- Rio Gastronomia e vejam também no
site as fotos em 
GALERIA Merenda com os chefs
.
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[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 23/08/2013
<TÍTULO>
Resultado da Seleção de Articuladores

Parabéns!

Se seu nome está nesta listagem, você foi selecionado para fazer parte da equipe
dos Articuladores da Educopédia.

PARA VER TODAS AS PONTUAÇÕES E CLASSIFICAÇÕES, 

CLIQUE AQUI
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.

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 26/08/2013
<TÍTULO>
Portal Rioeduca – Convergência Pedagógica e Funcional da Educação Carioca

<TAGS>
Tags: 
#blogsderioeducadores, #educopédia, #mídias, #especialistas.

A educação carioca tem agora o seu local de convergência e interação: o Portal 
Rioeduca. Mais do informação sobre estrutura e organização das escolas, tem-se o
acesso às bases pedagógicas: projetos, sistemas de aprendizado, programas e 
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ações implementadas. Tudo elaborado e aplicado por quem acredita na melhoria da 
educação e entende que a internet é um ambiente democrático e acessível à 
população.

O espaço é aberto e interativo para que, mediante a troca de informações, a 
educação avance rumo à modernização e excelência. Para isso, há uma variedade de
recursos disponíveis tanto para os profissionais de educação, quanto para pais e
responsáveis.

O Rioeduca organiza as informações sobre o sistema educacional do município do 
Rio de Janeiro através dos portais das CREs, onde é possível a visualização não 
só das informações escolares cotidianas, mas também das atividades pedagógicas 
realizadas e postadas.

Os programas educacionais específicos e inovadores, como os Ginásios 
Experimentais e as Escolas do Amanhã, são apresentados através da reiteração de 
seus objetivos, metas e parcerias, a fim de que se torne evidente a sua 
estruturação e pertinência ao contexto do município.

O Portal dispõe ainda de recursos pedagógicos, como arquivos dos Cadernos 
Pedagógicos, links para a Educopedia e outros sites interessantes, índices sobre
avaliações externas e projetos para o Reforço Escolar, permitindo aos 
professores acessarem os recursos necessários ao planejamento e realização de 
suas aulas, objetivando que estas sejam mais din
micas, interessantes e adequadas aos interesses dos alunos. Assim como também 
possibilita que qualquer interessado tenha acesso ao material utilizado em sala 
de aula, o que permite transparência ao processo educativo, abrindo espaço ainda
para intervenções e sugestões para o aprimoramento futuro.

Os blogs também são um canal de informação e interação, uma vez que apresentam 
temas em voga na educação, abrindo espaço para o entendimento da aprendizagem e 
para debate sobre aspectos divergentes. Assim, os indivíduos envolvidos no 
processo educativo têm a oportunidade de se atualizar sobre as novas teorias e 
práticas e a possibilidade de expor suas opiniões sobre os diversos assuntos 
abordados.

Portanto, se você pensa em educação, busca informações, quer apenas trocar 
ideias ou precisa encontrar seus pares, este é o point. Acesse o Portal e venha 
somar forças. O Rioeduca agradece.

[FOTO]

Cristiane Guntensperger Sousa é pós-Graduada em Língua Portuguesa pela 
Universidade
 Estadual do Rio de Janeiro, é bacharel e licenciada em Letras Português-Alemão 
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e literaturas. Atua há 19 anos na rede de ensino p
blica e particular. Atualmente é Professora de Língua Portuguesa da SME/RJ e 
SME/Caxias
.

Cristiane Guntensperger Sousa

Contatos: cristiane.gun.sousa@gmail.com

Facebook: Cristiane Guntensperger

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 29/08/2013
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<TÍTULO>
XXX Mostra Regional de Dança da 4ª CRE

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, eventos.

A prática da dança como ferramenta pedagógica favorece não só a criatividade mas
também o processo de construção do conhecimento. Afinal, a dança é expressão de 
vida, transmissão de sentimentos,
comunicação, vivência corporal e emocional, que
implementam novas oportunidades de lazer e de ampliação da cidadania.

A criança tem necessidade de andar e saltar: não a podemos condenar a ficar 
imóvel, porque certamente falharíamos e a prejudicaríamos (...)
(FREINET, 1974).

[FOTO]

[FOTO]

Sob essa perspectiva, professores e alunos da Rede trabalham as expressões do 
corpo e traduzem na arte a representação de suas emoções e sentimentos. Com 
isso, lindas produções são construídas e reunidas em um grande momento: a Mostra
Regional de Dança.

[FOTO]

[FOTO]

Esse ano, a Mostra aconteceu nos dias 21 e 22 de agosto na Arena Carioca Dicró 
que fica no bairro da Penha. Durante esses dois dias, passaram pelo palco as 
mais belas representações da dança nos seus mais variados ritmos e estilos. 
Alunos e professores da Rede mostraram que sabem fazer bonito e o p
blico aplaudiu.

Confiram alguns momentos desse espetáculo e saiba como a dança pode colaborar 
com o processo de Ensino-Aprendizagem!

A dança, enquanto um processo educacional, não se resume simplesmente em 
aquisição de habilidades, mas sim em contribuição para o aprimoramento das 
habilidades básicas, dos padrões fundamentais do movimento e no desenvolvimento 
das potencialidades humanas para a 
sua relação com o mundo.

[FOTO]

[FOTO]

Além disso, a dança tem suma import
ncia para alcançar os objetivos da Educação, sobretudo no que diz respeito ao 
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desenvolvimento dos aspectos afetivo e social. Portanto, esta prática propicia 
ao aluno grandes mudanças internas e externas no que se referem ao seu 
comportamento, na forma de se expressar e pensar.

[FOTO]

Cabe ressaltar que, assim como em relação aos esportes, nada impede que o 
educador desenvolva a dança como um trabalho. O professor, porém, não precisa 
demonstrar amplo domínio de estilos e técnicas de dança, mas, simplesmente, 
coragem para 
quebrar
 determinados preconceitos ligados a ela.

[FOTO]

Não nos importa o movimento pelo movimento, o gesto apenas por
objetivos físicos. Nos importa o movimento integrado com a participação
da alma: um corpo liberto, expresso em gestos, desenhando emoções no
espaço, esculpindo o ar de prazer.
 (JOSÉ DE ANCHIETA, 1995).

Parabéns a toda equipe da GED e a todos os envolvidos na XXX Mostra Regional de 
Dança da 4
CRE por promover o sucesso e a beleza da Arte entre os alunos da Rede!

Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por 
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! 

Entre em contato com o 
representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe
.

COMPARTILHE E COMENTE!

[FOTO]
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eventos
(210)

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todos os participantes pelas belas apresentações! Temos muitos 
artistas nas escolas da prefeitura que merecem nosso reconhecimento!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 29/08/2013 08:59
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 02/09/2013
<TÍTULO>
Primeira Infância Completa na Creche Municipal Senninha

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

A Creche Senninha está localizada na recém pacificada Comunidade Parque da 
Alegria, Caju. Durante a semana, atende crianças das turmas de Berçário, 
Maternal I e Maternal II. Aos sábados, a creche conta com outras 52 famílias que
participam do Projeto PIC (Primeira Inf
ncia Completa). Elnira, gestora da unidade, afirma que tanto a equipe da creche,
quanto os responsáveis comemoram o sucesso do projeto.

[FOTO]

Crianças brincam no pátio da Creche Senninha

Conheça o PIC

O 
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Programa Primeira Inf
ncia Completa
 foi criado pela 
Secretaria Municipal de Educação
 para atender, aos sábados, as crianças que ainda não estão matriculadas nas 
creches ou EDIs. No programa, as crianças aprendem, interagem e se desenvolvem 
através de brincadeiras e jogos realizados por profissionais capacitados.

[FOTO]

No PIC da Creche Senninha, as crianças aprendem enquanto brincam.

O PIC oferece oficinas para as famílias das crianças matriculadas. Fazem sucesso
a oficina de bebês, as atividades pedagógicas e a Escola de Pais. Com este 
espaço aberto, os responsáveis estreitam laços com a equipe da creche e as 
demais famílias, assim, há conversas e troca de experiências que esclarecem 
temas e tiram d
vidas.

Senninha - Qualidade em Atendimento

[FOTO]

Brincadeiras entre responsáveis e crianças.

A Creche Municipal Senninha iniciou o PIC em 2013 e unidade garante que as 
famílias avaliam positivamente o espaço que lhes foi aberto. 

As funcionárias que trabalham com a gestora Elnira são comprometidas e 
dedicadas. A dinamizadora Bárbara Cristina Brito Hardoim, dinamizadora, não mede
esforços para realizar um trabalho excelente. A cozinheira deixa todos com 
vontade de voltar no sábado seguinte, pois sua comida é muito saborosa.

No PIC da Creche Senninha, o atendimento ocorre sempre aos sábados, das 8h às 
16h. As crianças de seis meses a um ano e seis meses são atendidas, juntamente 
com os seus responsáveis, em oficinas realizadas. Já as crianças de um ano e 
seis meses a três anos e onze meses são atendidas sem os responsáveis. Além 
disso, os pais ou responsáveis participam da Escola de Pais, na qual são 
realizadas rodas de conversas dinamizadas pela Professora Articuladora Bárbara, 
sobre os mais variados temas relativos às questões do desenvolvimento da 
criança.

As crianças acham o sábado uma diversão! Além de brincarem com os colegas, têm a
oportunidade de vivenciar novas experiências, que estimulam ainda mais a 
construção do conhecimento através de atividades l
dicas.

Acesso ao PIC

Em todas as 10 CREs, há atendimento desse Programa. Para participar, basta fazer
a inscrição da criança, levando certidão de nascimento da criança. Se o 
responsável é beneficiário do Cartão Família Carioca, e não está matriculado em 
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creche, a inscrição do PIC se torna obrigatória.

No link abaixo, segue a lista das creches que oferecem o PIC:

     PIC

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o
 representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe
. *

Professora Rute Albanita

Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: 
@Rute_Albanita

COMPARTILHE E COMENTE!

[FOTO]

Página 5927



RIOEDUCA 2

projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 27/08/2013
<TÍTULO>
Persistência, Protagonismo e Responsabilidade

<TAGS>
Tags: 
2ªcre.

A Escola Municipal Minas Gerais foi uma das escolas da 2
 CRE que se destacaram na avaliação do IDERIO 2012 - Índice de Desenvolvimento 
das Escolas do Rio de Janeiro.

A Escola Municipal Minas Gerais está localizada no bairro da Urca e destacou-se 
na avaliação dos alunos dos anos finais do Ensino Fundamental.

A professora Regina Sthela, diretora da unidade escolar, conta-nos que a 
superação das dificuldades se deu através do trabalho conjunto da equipe de 
professores e do trabalho da direção. E, em entrevista ao portal Rioeduca, 
Regina falou sobre os pilares nos quais estão erguidos a proposta de trabalho da
escola e como a equipe se sente ao alcançar êxito na avaliação no IDERIO 2012.

[FOTO]

Rioeduca:
 Quais os pilares que a Escola tem como proposta de trabalho para que 
conseguisse alcançar a meta?

Diretora Regina Sthela:
Os pilares são: resiliência, garra, autonomia, persistência, protagonismo e 
responsabilidade
.
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Rioeduca:

 Como a equipe da Escola Municipal Minas Gerais se sente ao saber do bom 
desempenho da unidade escolar no IDERIO 2012?

Diretora Regina Sthela:
A equipe se sente orgulhosa com o dever cumprido.

[FOTO]
Rioeduca:

 A que se deve o desfecho de sucesso no IDERIO 2012? A escola criou alguma 
estratégia especial?
Diretora Regina Sthela:

A escola mantém o mesmo IDERIO desde a primeira avaliação feita, bem como o 
mesmo IDEB desde a primeira Prova Brasil (2005). A unidade escolar sempre 
procurou oferecer a seus alunos um ensino de qualidade, uma das estratégias 
adotadas foi o acompanhamento do mesmo professor na Casa de Alfabetização.

Sucesso de todos, com o esforço de cada um!

Agradecemos à professora Regina Sthela pela entrevista. Parabenizamos e 
desejamos sucesso a toda a equipe da E. M. Minas Gerais.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Renata Carvalho 
 Professora da Rede e representante da 2
CRE, no portal Rioeduca

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet
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2ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns equipe Minas Gerais!!!! O sucesso de vocês é resultado do trabalho 
coletivo focado no sucesso do aluno. Continuem assim...Um forte abraço.
Postado por 
Morgana Rezende
 em 27/08/2013 01:14

Parabéns a toda equipe da E.M. Minas Gerais por ser um exemplo para todo a rede 
municipal de ensino!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 27/08/2013 08:29

Parabéns!
Qual foi o IDERIO em 2010?
Qual foi o IDERIO em 2011?
Qual foi o IDERIO em 2012?
Até onde a Senhora acredita que a escola pode chegar na ampliação das metas?
Ficamos sempre impregnados de orgulho de tão elevado nível de sucesso da Escola 
Minas Gerais!
Obrigado!
Postado por 
Ivonilton Fonseca
 em 27/08/2013 10:02
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Terça-feira, 17/09/2013
<TÍTULO>
Poesia e Atletismo na Escola

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, educaçãofísica.

Os alunos da Escola Municipal Estácio de Sá conheceram a poesia de Vinícius de 
Moraes e também participaram do projeto Atletas na Escola.

Em homenagem ao grande poeta Vinícius de Moraes, a professora Sônia, regente da 
Sala de Leitura, desenvolveu com os educandos um projeto que os levasse a 
conhecer e refletir sobre as grandes obras deste famoso autor e compositor.

O projeto 
Atletas na Escola
 visa valorizar os futuros atletas, que podem ser encontrados dentro da escola. 
A E. M. Estácio de Sá está situada dentro do forte São João, no bairro da Urca, 
onde se encontra a Escola de Educação Física do Exército, que tem uma grande 
parceria com a unidade escolar. O objetivo desse projeto é incentivar os alunos 
a serem atletas do futuro.

Homenagem a Vinícius de Moraes

O projeto em homenagem a Vinícius de Moraes foi realizado com os alunos do 
primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental durante as aulas da professora 
Sônia na Sala de Leitura.

Considerado um dos maiores nomes da poesia contempor
nea, Vinícius deixou uma forte marca na memória das pessoas com as quais 
conviveu. E para lembrar os 30 anos da morte do poeta, nada melhor que uma 
homenagem que proporcione aos educandos o conhecimento da vasta obra deste 
grande autor e compositor. Os alunos leram e conheceram várias obras de Vinícius
e registraram o que aprenderam através de diversas atividades.

[FOTO]

Alunos do 1
 ano do Ensino Fundamental na Sala de Leitura com a professora Sônia.

[FOTO]

Atletas na Escola

A ideia dessa atividade veio do Projeto 
Atletas do Futuro
 programa de formação esportiva na escola. Por isso, se chamou 
Atletas na Escola
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 como um evento interno.

O projeto 
Atletas na Escola
 foi realizado com os alunos do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental sob a 
orientação das professoras Maria Luiza e Valéria, regentes de Educação Física.

O Brasil irá sediar, em 2014, a Copa do Mundo de Futebol e, em 2016, as 
Olimpíadas e Paraolimpíadas. Tendo em vista este cenário esportivo ímpar na 
história brasileira, o Programa de Formação Esportiva Escolar surge com o 
objetivo de incentivar a prática esportiva nas escolas, democratizar o acesso ao
esporte, desenvolver e difundir valores olímpicos e paraolímpicos entre 
estudantes da Educação básica, estimular a formação do atleta escolar e 
identificar e orientar jovens talentos. É um grande projeto que está ocorrendo 
dentro do nosso país.

Os alunos realizaram as atividades do projeto nas dependências da pista de 
Atletismo da Escola de Educação Física do Exército, que fica próximo e é 
parceira da unidade escolar. Os educandos ouviram as orientações dos militares 
sobre as regras e objetivos da competição e, também, sobre a import
ncia do esporte na vida das pessoas.

[FOTO]

[FOTO]

Parabéns à equipe da Escola Municipal Estácio de Sá pela realização dos 
projetos. Agradecimentos à professora Laura Lo Surdo por enviar os relatos ao 
portal Rioeduca.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Renata Carvalho 
 Professora da Rede e representante do Rioeduca, na 2
CRE

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet
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2ªcre
(192)

educaçãofísica
(30)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 03/09/2013
<TÍTULO>
Projeto Rede

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos.

A Escola Municipal Gastão Monteiro Moutinho está localizada na Taquara e 
iniciou, em agosto, o 
Projeto Rede, 
que visa a melhoria do rendimento escolar.
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A ideia do 
Projeto Rede
, que está acontecendo na Escola Gastão Monteiro Moutinho, surgiu da Diretora 
Adjunta Patrícia Greco. O Projeto tem como um dos principais objetivos 
diversificar as din
micas do processo ensino-aprendizagem para que o aluno, respeitado por suas 
particularidades, possa despertar mediante a variedade dos recursos oferecidos.

[FOTO]

Pequeno grupo de alunos para atendimento diferenciado.

Conforme escrito no blog da escola: 
O nome 
Rede
 foi escolhido na intenção de realmente 
pescar
 alunos e professores para uma bonita tarefa: a da tentativa incansável!
Em um ambiente diferente do de sala de aula que estão acostumados, esses alunos 
são convidados a estarem em um ambiente mais calmo, separado especialmente para 
eles, sem agentes dispersivos, com atividades planejadas e apresentadas de uma 
maneira diferente.

[FOTO]

Atividade diagnóstica: em um desenho com várias letras, as crianças 
identificaram e pintaram

     com a cor solicitada pela professora 
cada vogal sonorizada.

A Diretora Adjunta Patrícia Greco, responsável pela criação do projeto, já 
passou por vários cargos e, durante muitos anos de rede, esteve envolvida com o 
trabalho pedagógico de cada unidade escolar a que pertenceu. Sendo assim,

 mesmo sendo responsável pelo administrativo da escola e ocupando um cargo de 
gestão, é muito preocupada com os planejamentos, projetos e desenvolvimento das 
crianças. 

Dessa forma, em virtude do índice de conceitos I no segundo bimestre, Patrícia 
criou o 
Projeto Rede

 como estratégia de atendimento e resgate dessas crianças.

[FOTO]

Através do Power Point as crianças identificam a figura, verbalizam a palavra,

Página 5934



RIOEDUCA 2
     e começam a reconhecer a letra inicial 
de cada uma delas.

[FOTO]

Trabalhando as sílabas com os alunos.

Objetivos do Projeto Rede:

Resgatar, através de diferentes estratégias de ensino, os alunos das turmas de 3
 ano conceituados com I no 2
 bimestre;

Proporcionar diferentes olhares sobre a aprendizagem desses alunos através da 
construção de um grupo de apoio envolvendo diferentes docentes da escola;

Possibiltar o uso de diferentes recursos na prática alfabetizadora, visando um 
melhor rendimento dos alunos;

Envolver o maior n
mero de profissionais da escola na melhoria do desempenho escolar, proporcionado
a divisão de responsabilidade.

Desenvolvimento do Projeto:

As atividades de cada aula são elaboradas pela Diretora Adjunta Patrícia Greco, 
e as mesmas passadas a cada professora no horário do planejamento, quando são 
conversados os objetivos de cada aula e de cada proposta. 

Contando com o apoio de algumas professoras da unidade escolar para o 
desenvolvimento das atividades, as crianças sinalizadas com conceito I no 
segundo bimestre são atendidas por uma professora diferente da sua, 
possibilitando um diferencial de didática, objetivando alcançar diferentes 
competências linguísticas.

As professoras envolvidas cederam um tempo de seu horário de planejamento para 
que o atendimento ao projeto pudesse acontecer.

O 
Projeto Rede 
acontece em um tempo de aula, nos dias e horários de planejamento das 
professoras envolvidas. As aulas são ministradas durante cinquenta minutos, três
vezes por semana.

Período do Projeto:

De agosto a novembro de 2013

[FOTO]

Diferentes reagrupamentos com os professores do Projeto Rede.
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Propostas de Avaliação:

Relatório de execução diário das atividades propostas a fim de garantir a 
percepção do desenvolvimento do aluno frente a cada proposta;

Registro quinzenal das atividades desenvolvidas e dos resultados obtidos através
de reunião no dia do planejamento dos professores envolvidos no projeto para 
traçar novas metas e novos reagrupamentos;

Registro de imagens e vídeos a fim de perceber/comparar diferentes din
micas e respostas educativas dadas por cada aluno;

Construção do álbum de cada aluno como forma de avaliar o processo.

A escola Gastão Monteiro Moutinho está tentando melhorar o rendimento das 
crianças escolhidas para participarem do
 Projeto Rede 
com a participação fundamental dos professores que
cederam um tempo de seu horário de planejamento para aderir a esse desafio. O 
Projeto também trabalha a confiança e autoestima dos alunos, fatores 
indispensáveis para o desenvolvimento das atividades realizadas.

Parabéns às professoras Osvaldice, Rosa, Leila Letícia, Andréa, Fátima e 
Margarete por participarem do Projeto Rede!

Para conhecer mais sobre este e outros projetos da escola:

http://www.emgastao.blogspot.com.br

PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS 
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

CONFIRAM NO LINK A SEGUIR, QUAL É O REPRESENTANTE DE SUA CRE

E DIVULGUEM O QUE SUA ESCOLA REALIZA!

RIOEDUCA NET - A REVOLUÇÃO ACONTECE: QUEM SOMOS NÓS?

http://portalrioeduca/sobrenos.php

Contato:

Roberta Vitagliano

é professora da rede municipal 

e representante do Rioeduca da 7
CRE

robertavitagliano@rioeduca.net
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twitter: @robertacarmina

[FOTO]
tweet

projetos
(334)

7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

São iniciativas como esta que fazem a diferença na vida de cada aluno. Parabéns 
pela iniciativa! Vocês são 10!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 03/09/2013 09:54

Adoramos a postagem! Só sentimos a falta da foto da Adjunta Patrícia e da Profª 
Margarete. Grande obrigada pela postagem do nosso projeto que tem sido o 
mascote!
Postado por 
Escola Gastão Monteiro Moutinho
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 em 03/09/2013 10:11
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 22/08/2013
<TÍTULO>
Guia de Acessibilidade

Conheça o material 
DICAS DE ACESSIBILIDADE
, que foi produzido especialmente para atender a uma solicitação do Instituto 
Municipal Helena Antipoff - IHA, com o intuito de dar subsídios, orientações, 
enfim, dicas mesmo, aos nossos gestores escolares, a fim de que os mesmos possam
iniciar/avançar no processo de implantação de algumas condições de 
acessibilidade na rede física escolar, através da otimização e aplicação 
eficiente do recurso que está sendo repassado às unidades escolares, com a 
finalidade de atendimento às diversas possibilidades de ACESSIBILIDADE.

Este material foi apresentado pela Prof.
 Elisabete Duarte - Gerente desta E/SUBG/CIN/GPO, no Encontro de Gestores 
Escolares, promovido pelo IHA, nos dias 12 e 19.08.13.

Segue foto ilustrando tal encontro, que gostaríamos de registrar como sendo mais
uma iniciativa do IHA de suma import
ncia para esta Rede. Destacamos a participação de outros profissionais que 
estiveram presentes interagindo com o grupo, trocando saberes e experiências. 
Temos mais fotos que demonstram a excelente frequencia e participação do p
blico alvo, tanto o Auditório, como o Teatro do Instituto estavam na sua 
capacidade máxima, porém ficamos preocupados com a questão do uso do direito de 
imagem e optamos por colocar esta foto que não expõe o p
blico presente. 

Não sabemos se vocês já têm conhecimento desta ação, se já estão até, 
divulgando. Caso ainda, não, seria super válido, se pudessem entrar em contato 
com a Prof.
 Kátia Nunes, Diretora do IHA, que com toda propriedade poderia esclarecer muito
melhor do que nós, a dimensão de tal trabalho. Na realidade, nós somente podemos
socializar a nossa pequena parcela de contribuição. 

Enfim, o que nós queremos é dar visibilidade e atenção, cada vez mais, às 
experiências significativas desta macro rede. Segue o referido material para 
ciência e socialização, através do portal, caso vocês achem pertinente.

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 22/08/2013
<TÍTULO>
Guia de Acessibilidade

Conheça o material 
DICAS DE ACESSIBILIDADE
, que foi produzido especialmente para atender a uma solicitação do Instituto 
Municipal Helena Antipoff - IHA, com o intuito de dar subsídios e orientações 
aos nossos gestores escolares, a fim de que os mesmos possam iniciar/avançar no 
processo de implantação de algumas condições de acessibilidade na rede física 
escolar, através da otimização e aplicação eficiente do recurso que está sendo 
repassado às unidades escolares, com a finalidade de atendimento às diversas 
possibilidades de ACESSIBILIDADE.

O material foi apresentado pela Prof.
 Elisabete Duarte - Gerente da E/SUBG/CIN/GPO, no Encontro de Gestores 
Escolares, promovido pelo IHA, nos dias 12 e 19 de agosto de 2013.
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Essa foi mais uma iniciativa do IHA de suma import
ncia para esta Rede. Destacamos a participação de outros profissionais que 
estiveram presentes interagindo com o grupo, trocando saberes e experiências. 

[FOTO]

VEJA O MANUAL

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 28/08/2013
<TÍTULO>
Geografia de Maneira Divertida

<TAGS>
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Tags: 
professor, geografia.

Explorar o ambiente e trabalhar a orientação espacial desde a Educação Infantil 
desenvolve várias habilidades, além de auxiliar na compreensão cartográfica.

A compreensão de um determinado trajeto através da representação de mapas pode 
ser confusa para algumas pessoas. São muitas as noções utilizadas para uma 
leitura cartográfica correta.

Embora aparentemente a leitura de um mapa possa parecer algo fácil, pois não há 
uma demanda de textos escritos, a leitura que 
se mostra
 é outra. Trata-se de um processo de alfabetização diferente.

[FOTO]

Muitas vezes os mapas podem parecer confusos.

É importante que seja trabalhado desde a Educação Infantil também outro tipo de 
leitura e representação, que auxiliarão na interpretação de mapas.

A exploração diária do ambiente escolar na Educação Infantil, aulas-passeio 
através da caminhada no entorno da escola, as representações feitas por meio de 
desenhos dos elementos observados são atividades que desenvolvem conceitos 
matemáticos e auxiliarão nos conte
dos geográficos assim como na representação cartográfica.

São atividades l
dicas que desenvolvem a noção espacial de lateralidade e de dist
ncia, percepção de tamanho e proporcionalidade e oralidade. Além de uma 
observação mais atenta, principalmente sobre pontos de referência, ou seja, uma 
leitura através de legendas.

Saiba mais em:
O tesouro dos mapas.

[FOTO]

Apresentação de mapas e construção de maquetes oferecem noção de proporção.

Fonte das imagens:
http://deniagomes.blogspot.com.br/p/educacao-comunitaria-e-para-cidadania.html.

http://elosmaiscultura.com.br/comunidade/ilhadomosqueiro/cuidado.

Brincadeiras planejadas e dirigidas, como propor um roteiro fazendo o registro 
através de desenhos dos elementos encontrados pelo trajeto, discutir dentre 
esses elementos quais fazem parte da Natureza e quais foram produzidos pela ação
do homem, a criação coletiva de uma maquete do parquinho ou da sala de aula, 
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caça ao tesouro, onde um objeto ou prêmio é escondido e os alunos devem seguir 
os passos de um mapa, são maneiras divertidas que introduzem as crianças ao 
ensino da Geografia.

O reconhecimento do espaço geográfico inicia-se, portanto, pela exploração 
local, gradativamente se expandindo pela vivência nos demais espaços até o 
reconhecimento global.

O estudo da Geografia não precisa ser um 
bicho de sete cabeças
 nas séries do Ensino Fundamental, nem uma disciplina deixada em segundo plano. 
Desenvolver o gosto e saber a import
ncia desta disciplina desde pequenos fará toda a diferença!

Taís Ferraz Duarte é Professora da Rede Municipal

     e colaboradora do Portal Rioeduca

     E-mail: 
taisduarte@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

Página 5942



RIOEDUCA 2
geografia
(2)

professor
(1)

<COMENTÁRIOS>

O ensino de geografia nos anos iniciais, fornece condições para que a criança se
situe em seu lugar de vivência, por meio da apreensão da paisagem que ela pode 
observar. Aprender a se relacionar socialmente com outras pessoas de diferentes 
faixas etárias, ampliando a noção de espaço. Buscar a organização de sua 
experiência e expectativa para com o território em que vive. Parabéns pelo 
excelente trabalho!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 28/08/2013 09:27
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 23/08/2013
<TÍTULO>
INFORMATIVO MultiRio - 23 de agosto

Postado por 
Liliane Ravani 
Comentar
 (0)
Indicar para amigo(a)

       Comentário enviado com 
 sucesso, aguardando moderação.

Comentário

X Fechar

Nome:

Email:

Home Page:
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Comentário:

         Sua 
 indicação foi enviada com sucesso!

Indicação

X Fechar

Nome

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 28/08/2013
<TÍTULO>
SME na XVI Bienal do Livro

<TAGS>
Tags: 
bienaldolivro, riodeleitores, twitter.

A 
Bienal do Livro Rio

 é um dos maiores eventos literários do país, um grande encontro que tem o livro
como astro principal. Para os leitores, é a oportunidade de se aproximarem de 
seus autores favoritos, além de conhecerem muitos outros. Durante onze dias, o 
Riocentro sedia a festa da cultura, da literatura e da educação. Nos espaços 
dedicados às atrações, o p
blico pode participar de debates e bate-papos com personalidades culturais e de 
atividades recreativas que promovem a leitura. Atraente e diversificada, a 
Bienal do Livro Rio é diversão para toda a família!

Página 5944



RIOEDUCA 2
Data

: 29 de Agosto a 08 de Setembro de 2013

Horário:

     Dia 29 de Agosto: 13h às 22h

     Dias de semana: 9h às 22h

     Fins de semana: 10h às 22h

Local do Evento

Riocentro

     Av. Salvador Allende, 6555 
 Barra da Tijuca

     22780-160 
 Rio de Janeiro 
 RJ

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO

EVENTO ESPECIAL: CONTEC - 
(Conferência sobre Educação, Tecnologia e Literatura Infantil) - 
link para inscrição

Mais informações sobre o CONTEC

PAINEL COM PROFESSORES AUTORES

Mesa 1
: Painel com Professores autores dos relatos e resenhas da Biblioteca do Prof. 
Na FLIP 2013

Mesa 2
: Formando Redes de colaboração a serviço da leitura de literatura - Volnei 
Canônica (Programa Prazer em Ler-Instituto C
A) e Simone Monteiro
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OFICINAS DE TWITTER, ANIMAÇÃO E WEBRÁDIO 
- As oficinas serão realizadas durante todo o horário com Monitores que estão à 
disposição do p
blico presente no estande.

SESSÃO CINECLUBE E DEBATE 
- Animações produzidas por alunos e prof. da Rede Marcos Magalhães (Anima Mundi)
e LucianaBessa 
SME/RJ

RODA DE CONVERSA -
 Cinema e Literatura 
O 
ltimo trem
 Marco Simas e Prof. Marcio Calixto

MOSTRA GERAÇÃO/MEGAFONE 
- Vídeo Forum (Filmes produzidos por professores e alunos -Festival do Rio e 
debate) 10h/16h de hora em hora com Beth Bulara- Cineduc e Felícia Krumholz 
 Mostra Geração/Fest. do Rio (Parceria com o Instituto Desiderata)

ENCONTRO COM O AUTOR:

 Mary del Priori 
Castelo de papel
 (Ed. Rocco)

 Marco Simas 
Identidade
 (Ed.Orago) 

ENCONTRO COM O BIBLIOTECÁRIO AUTOR:
 Claudia Rodrigues Gomes (BEM Graja
)

ENCONTRO DE PROFESSORES DAS UNIDADES DE EXTENSÃO (FORMAÇÃO CINECLUBES)
 - Trocando Experiências

HOMENAGENS: 

 Vinicius de Moraes Apresentação de alunos e prof do GEC Malba Tahan

 Guimarães Rosa (Prof. Welington Machado- equipe de Língua Portuguesa da SME/RJ)
15h/16h
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ETC_BIENAL I
: Microcontos no Twitter (José Luiz Goldfarb e André Fabiano)

ETC_BIENAL II:
Rio, leitores sem fronteiras (Lilian Ferreira e Helena Castello Branco- Book 
Crossing Brasil)

CONCURSO DE MICROCONTOS ETC_Bienal

Com o objetivo de promover uma atividade cultural via twitter entre professores 
da rede e outros microcontistas que resulte na criação de um livro online que re
na os melhores microcontos com ampla divulgação na rede, a Secretaria Municipal 
de Educação, através do Portal Rioeduca e com o apoio do ETC_Bienal, estabelece 
normas para a participação no Concurso Cultural ETC_Bienal Microcontos. Confira 
aqui o
REGULAMENTO
.

[FOTO]

(DISPONÍVEL A PARTIR DE 29 DE AGOSTO ATÉ 5 DE SETEMBRO)

(

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

CADASTRO: professores têm entrada gratuita no evento, mediante credencial feita 
nos guichês de entrada. Recomenda-se utilizar cadastro prévio, pela internet, 
para evitar filas.

CLIQUE AQUI E FAÇA SEU CREDENCIAMENTO.

[FOTO]
tweet
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riodeleitores
(165)

twitter
(16)

bienaldolivro
(8)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 28/08/2013
<TÍTULO>
Talento, Ritmo e Alegria: Mostra de Dança!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.

A Mostra de Dança mais uma vez revelou o talento das crianças das escolas da 8
 CRE. Com coreografias criativas, passos bem ensaiados e empenho de todos 
envolvidos, as escolas proporcionaram um verdadeiro espetáculo de sons, cores e 
movimentos.

[FOTO]

E. M. Edison Carneiro apresentando a coreografia:
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Cidadão, Igualdade e Respeito!

A XXX Mostra de Dança da 8
 CRE ocorreu na quadra poliesportiva da Igreja Nossa Sr
 da Conceição, em Realengo.

O evento, que aconteceu no dia 8 de agosto, contou com a participação de várias 
escolas que compartilharam alegria, animação e muito talento!

Foram apresentadas 33 coreografias. Três destas foram selecionadas para a 
segunda etapa, que é a escolha da coreografia que irá representar a 8
 CRE na Mostra Municipal.

[FOTO]

Tão importante quanto o esporte, a dança está presente nas atividades escolares 
não apenas como uma atividade l
dica. A dança tem o objetivo de
proporcionar o desenvolvimento afetivo, cognitivo, social e psicomotor das 
crianças, além de aumentar sua autoestima e suas capacidades expressivas e 
criativas.

Nas escolas da Prefeitura do Rio de Janeiro, a dança está presente nas ações de 
alguns professores de Educação Física, nas oficinas do Projeto Mais Educação e 
nas Unidades de Extensão.

A Mostra de Dança é portanto uma oportunidade para as escolas compartilharem o 
quanto seus alunos estão se desenvolvendo na arte do movimento e do ritmo!

[FOTO]

Na 8
 CRE os destaques na Mostra de Dança foram as escolas: Jornalista Sandro 
Moreyra, com a coreografia 
Entre nós não há Diferença!
, a 
Unidade de Extensão Presidente Médici, com 
Sou a Linda Galinha D
Angola
, e a 
E. M. Edison Carneiro, com 
Cidadão, Igualdade e Respeito.

Este projeto não é um concurso, é, como o nome diz, uma mostra dos trabalhos 
realizados na Unidade Escolar. 

Sob este prisma, todas as escolas estavam impecáveis e absolutamente lindas!

Gerência de Educação / 8
 CRE

[FOTO]
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Professora Daniela Moreira e as meninas da E. M. Ayrton Senna.

A Escola Municipal Edison Carneiro foi a escolhida para estar na Mostra 
Municipal.

Se você quiser conhecer a coreografia apresentada pela escola, clique no link 
abaixo e assista:
[VÍDEO]

http://www.youtube.com/watch?v=XvBsjVRLm5w
feature=share

[FOTO]

Professora Vera Vital, diretora da E.M. Edison Carneiro, posando orgulhosa ao 
lado do grupo de dança.

Conheça outros projetos da E. M. Edison Carneiro acessando 
aqui!

O Rioeduca parabeniza todas as escolas que participaram da Mostra de Dança 2013!

**Professor, não deixe de entrar em contato hoje mesmo com o 
representante da sua CRE
 para divulgar os projetos da sua escola!**

* 
 * 
 *

Professora Neilda Silva - Rioeduca 8
 CRE

neildasilva@rioeduca.net

Twitter: @Prof_Neilda

[FOTO]
tweet

Página 5950



RIOEDUCA 2

8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todos os participantes pelas lindas apresentações! 
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 28/08/2013 09:29

Adorei as apresentações!! Parabéns para todas as escolas!! Vilma Maria - E.M. 
Ayrton Senna da Silva
Postado por 
Vilma Maria
 em 28/08/2013 16:44
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 04/09/2013
<TÍTULO>
Encontro de Educadores 

<TAGS>
Tags: 
#escolasdoamanhã.

[FOTO]

O evento, realizado em parceria com o projeto MEGAFONE/Instituto Desiderata,
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     começará com um café da manhã e, além 
das novidades da Mostra Geração 2013,

     exibirá um filme especial, gentilmente 
cedido pela H20 FILMS, ART FILMS 
 SERENDIP.

[FOTO]

31 de agosto, sábado, às 9h 

     Aventura / Cor / 118 min :: Reino Unido,
Dinamarca, Noruega, Alemanha

     2012 :: Direção: Joachim R
nning 
 Espen Sandberg

Na tentativa de provar que o percurso entre a América do Sul e a Polinésia

     pode ter sido realizado no período 
pré-colombiano, o jovem cientista

     Thor Heyerdahl e cinco companheiros 
embarcaram na jangada Kon-Tiki,

     construída com as características da 
época dos Incas. Testados nos limites

     de sua resistência, os seis homens 
produziram um registro que ganhou

     o Oscar em 1951. O filme de J. R
nning e E. Sandberg é uma

     reconstituição da expedição acontecida 
em 1947.

Classificação indicativa: não recomendado para menores de 12 (doze) anos

ENTRADA GRATUITA PARA EDUCADORES 
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     mediante apresentação de documento 
profissional

     LOCAL Estação Rio, Sala 3 | Rua 
Voluntários da Pátria, 35 | Botafogo | Rio de Janeiro

     Um café da manhã será servido às 9 h.

VAGAS LIMITADAS. GARANTA JÁ A SUA!

     As reservas deverão ser feitas até 
sexta-feira, dia 30/08 - às 16h

INFORMAÇÕES E RESERVAS

     (21) 3035.7108 | 3035.7110

mostrageracao@festivaldorio.com.br

[FOTO]
tweet
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#escolasdoamanhã
(2)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 05/09/2013
<TÍTULO>
Resgatando o Espírito Cívico

<TAGS>
Tags: 
família, protagonismoinfantil.

As datas comemorativas têm uma grande import
ncia, uma vez que procuram resgatar valores que muitas vezes vão ficando 
esquecidos ou vão perdendo seu verdadeiro significado. Prioriza-se o feriado e 
não a import
ncia da data.

A semana da pátria vem sendo comemorada em nosso município há muitos anos com 
desfiles e outros eventos, o que é muito importante. E os pais devem incentivar 
seus filhos a participarem ou levá-los para assistir ao evento. Um desfile 
cívico é organizado para marcar a import
ncia da data e para estimular o espírito patriótico. É importante que todos 
aproveitem esse momento para avaliar um pouco nossa situação como cidadãos.

[FOTO]

Os pais podem aproveitar para trabalhar com seus filhos alguns conceitos 
importantes, resgatando a história e o verdadeiro valor do civismo e do 
patriotismo, que ultimamente tem ficado esquecido.

A comemoração da 
SEMANA DA PÁTRIA
 representa uma importante fonte de estímulos ao civismo, propiciando a 
oportunidade de formar o conceito de Pátria, despertar o sentimento de 
patriotismo, formar atitudes de respeito aos Símbolos do Brasil, desenvolver a 
compreensão do passado histórico e da significação da data 
Sete de Setembro
. Além de revigorar ainda mais o papel de cidadão e entendimento de se pertencer
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a uma pátria. 

Nesse momento de patriotismo é importante investir no amor ao Brasil e o 
respeito à Bandeira, que é o seu símbolo mais reconhecido.

[FOTO]

A Pátria somos todos nós, tudo que nos rodeia, tudo que fazemos e temos.

Cada um deve plantar (fazer nossa parte) para que o Brasil seja cada vez melhor.
Temos por hábito cobrar muito dos administradores p
blicos, porém devemos ter consciência de que os administradores somos todos nós,
desde a cultura dentro de nossa residência, até a responsabilidade com os bens p
blicos, como este espaço que estamos ocupando hoje, que pertence a toda 
comunidade. 

Esse espaço não é da prefeitura, é um veículo do povo e deve ser tratado com 
carinho.

É preciso despertar nos filhos o civismo, o amor e o respeito, pois hoje somos 
um país independente, com heróis anônimos que trabalham incansavelmente na 
construção de um país de igualdades e possibilidades para todos.

[FOTO]

Aproveite esse momento com seu filho para:

Incentivar o amor à sua pátria, valorizar e respeitar os símbolos nacionais;

Despertar, através de conversas, a consciência sobre os deveres para com o 
patrimônio escolar e p
blico, o valor e o respeito aos colegas, professores e demais pessoas em geral;

Respeitar a natureza e os animais;

Ensinar as crianças a cantarem o Hino Nacional;

Levar as crianças para participarem dos desfiles.

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal

e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
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tweet

família
(2)

protagonismoinfantil
(1)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 12/09/2013
<TÍTULO>
Jogando para Aprender

<TAGS>
Tags: 
família, protagonismoinfantil.
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Os jogos, por envolver regras e situações do dia a dia, promovem o contato com a
noção de matemática e integram outras áreas do conhecimento. Assim, ajudam as 
crianças a ampliar o seu repertório e a enfrentar situações novas e desafiantes.

O mundo da criança difere qualitativamente do mundo adulto. Nele, há o encanto 
da fantasia, do faz de conta, do sonhar e do descobrir. É através do 
brincar
, atividade mais nobre da inf
ncia, que a criança poderá se conhecer e terá oportunidade de se constituir 
socialmente.

[FOTO]

É também a partir da espontaneidade das brincadeiras que a criança poderá 
expressar as diferentes impressões vivenciadas em seu contexto familiar e 
social.

Os jogos passam a fazer 
parte de
 e a ampliar suas brincadeiras, que se transformam em uma importante fonte de 
aprendizado, ajudando-as também a avançar em seu processo de descentração, 
ampliando as possibilidades de convivência com outras crianças.

Cada jogo, além de ser uma gostosa brincadeira, é um desafio e um estímulo ao 
desenvolvimento das crianças. Durante a disputa de dominó, jogos da memória, 
caminhos com dados, quebra-cabeças, boliche e outros, eles aprimoram o 
raciocínio lógico, a coordenação motora, o vocabulário, a socialização.

[FOTO]

Algumas vezes, a criança encontra dificuldades para respeitar as regras do jogo.
Como esperar a sua vez de jogar ou aceitar a derrota. Por causa disso, ao 
comprar jogos ou brincar com a criança, os pais devem dar preferência aos de 
regras simples e adequadas a cada faixa etária das crianças. E o mais importante
de tudo, é que as regras combinadas sejam cumpridas.

Aprender que o mundo não acaba quando perde um jogo para o amigo é uma das 
principais lições que as brincadeiras transmitem para a criança. Ela descobre 
que, se perdeu hoje, amanhã poderá ganhar. Por isso é importante que os pais não
passem aos filhos a impressão que devem vencer sempre.

O que mais conta, na verdade, é a diversão e o aprendizado que o jogo 
proporciona. Se o colega foi mais esperto, não significa que seu filho seja 
inferior. Da mesma forma, ganhar não representa que ele seja superior aos 
demais.

Quando a criança está jogando com os amigos, o ideal é deixar que se organizem e
se entendam durante a brincadeira, interferindo apenas quando for solicitado.
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[FOTO]

Alunos da E.M.Laís Netto dos Reis
.

Alguns jogos desafiam e estimulam a criança:

Quebra-cabeça. No início deve conter poucas peças, tornando-se mais complexo na 
medida em que a criança aprimore suas habilidades;

Memória. Pode-se começar com poucos pares e apenas brincar de achar iguais, 
deixando as peças com figuras para cima. Ao longo da atividade, novas etapas vão
sendo acrescentadas de acordo com as possibilidades da criança;

Dominó. É um jogo muito bom para a criança entender que existem regras a serem 
respeitadas. Pode-se começar com cores e bichos. Depois introduzir peças com n
meros.

[FOTO]

Outros exemplos de jogos interessantes:

Perguntas e respostas;

Jogos de vocabulário;

Brinquedos de compras;

Futebol de botão;

Caminhos com dados
;

Jogos de encaixe;

Boliche;

Kit para montar brinquedos.

Em cada jogo ou brincadeira, a criança desenvolve capacidades e aprende cada vez
mais, além de aperfeiçoar habilidades.

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal
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e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
tweet

família
(2)

protagonismoinfantil
(1)

<COMENTÁRIOS>

Sempre acreditei na aprendizagem através dos jogos. Além de ser um 
enterterimento foca a atenção do aluno, ou seja, ajuda também na disciplina. 
Mais uma vez, valeu sua dica!

Postado por 
Ellen Lira Brasil
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 em 12/09/2013 07:44

Maravilhosa a matéria, pois os jogos tem um papel importantíssimo no 
desenvolvimento infantil.
Postado por 
Zenilda
 em 12/09/2013 07:52

Os jogos estimulam o aluno, o motivam, despertam a curiosidade, proporcionando 
uma forma de aprender que é prazerosa, de maneira lúdica, bem diferente dos 
resultados de uma aprendizagem sob “pressão”. Parabéns pelo trabalho realizado!
Postado por 
Patricia Fernandes
 em 12/09/2013 12:22

Muito produtivo esses jogos educativos.
Postado por 
Vanessa
 em 18/09/2013 13:40
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 19/09/2013
<TÍTULO>
A Importância dos Amigos

<TAGS>
Tags: 
família, protagonismoinfantil.

No convívio com os colegas, uma lição de respeito, toler
ncia e desprendimento. 

A partir de certa fase da vida, a criança mostra-se mais sociável e começa a 
entrar num dos terrenos mais importantes da vida de qualquer pessoa: a dos 
relacionamentos sociais.

[FOTO]

Quanto mais precocemente desenvolver sua capacidade de se relacionar com o 
próximo, menores as chances de apresentar problemas de desajuste social no 
futuro.

No convívio com os colegas, ela exercita a solidariedade, o altruísmo e o 
respeito pelo próximo. Também experimenta sentimentos variados, como o amor, a 
ternura e a raiva presentes em qualquer relação. E, aos poucos, aprende a 
conviver com as regras e a fazer concessões.
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[FOTO]

Através da brincadeira, o seu filho aprende a ganhar e a perder, descobre a 
diferença entre o certo e o errado e passa a compreender o ponto de vista dos 
outros.

A relação com o meio não pode estar limitada aos pais ou à família mais próxima.
É preciso deixar a criança conviver com os seus pares, bem como com crianças 
mais novas e mais velhas.

Através de algumas regras simples, os pais podem estimular a sociabilidade da 
criança:

Deixá-la à vontade na escolha dos amigos, dando-lhe chance de manifestar suas 
preferências;

Reservar um período do dia ou do fim de semana para passear num parque ou praça 
onde haja crianças;

Não forçar a criança a conversar ou brincar com outra;

Conversar sobre os amigos dela, demonstrando interesse;

Deixar que os amiguinhos venham brincar em casa com ela e vice-versa;

Mostrar-lhe que uma relação de amizade deve ser sincera e que desentendimentos 
são passageiros.

[FOTO]

Alunos da Creche Municipal Zuzu Angel.

Fundamentais na formação do caráter das crianças, os amigos são um importante 
ponto de referência para enfrentar situações novas e formular uma visão própria 
do mundo. 

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal

e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
tweet
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(2)

protagonismoinfantil
(1)

<COMENTÁRIOS>

Ter e ser amigo são experiências das mais profundas que se pode viver. Traz 
sentimento de liberdade, de poder se expor e de compartilhar experiências de 
modo totalmente espontâneo e franco, ao mesmo tempo que íntimo. Ensinar os 
pequenos a lidar com os amigos desde cedo é o começo de uma vida feliz. Parabéns
pela matéria!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 19/09/2013 08:12
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 26/09/2013
<TÍTULO>
Leitura: Um Hábito que se Cria em Casa

<TAGS>
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Tags: 
família, protagonismoinfantil.

Ver os pais lerem e ter livros infantis sempre à mão são importantes incentivos 
para despertar o gosto

pela aventura de ler.

De import
ncia inquestionável para o desenvolvimento intelectual de qualquer pessoa, o 
hábito da leitura pode - e deve - ser estimulado na criança mesmo antes dela 
estar alfabetizada.

Ao folhear livros e ouvir histórias, a criança desenvolve o raciocínio de 
diversas formas, aprende a pensar de forma lógica e coerente, enriquece o 
vocabulário e começa a organizar melhor as ideias, além de desenvolver sua 
criticidade.

[FOTO]

Livros de pano são excelentes para despertar o interesse das crianças pequenas 
pela leitura.

O exemplo dos pais é fundamental para despertar o interesse das crianças pelos 
livros. É que ao vê-los folheando jornais, revistas e outras publicações, os 
pequenos querem imitar e passam a valorizar essa atividade. 

Os pais, para incentivar o hábito de leitura em seus filhos, podem:

Deixar livros ilustrados e histórias em quadrinhos ao alcance da criança;

Reservar um tempo para ler junto com seu filho;

Ao ler uma história, dramatizar as situações e personagens;

Repetir a história quantas vezes a criança pedir;

Reforçar a leitura com brincadeiras como desenhar os personagens ou modelá-los 
em massinha;

Sempre que possível, deixe a própria criança escolher seus livros.

[FOTO]

Alunos da E. M.Brício Filho.

Um momento enriquecedor para incentivar o contato das crianças com os livros e 
com os mais diversos autores é levar as crianças a livrarias, participar de 
sessões de contação de histórias, Sesc e bibliotecas o
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nde, em geral, acontecem essas atividades.

[FOTO]

Como dica, seguem algumas sugestões de bons livros que agradam a maioria das 
crianças:

Ovelhinha Rosa da Dona Rosa, Poesia dos Animais, O livro dos Medos, O Pintinho 
Azul 
- Donaldo
 Buchweitz;

Deixado para Trás
 - Anne Mangan;

O Pio da Corujinha
 - Paula Knight;

Coleção Gato e Rato
 - Eliardo e Mary França;

Coleção Mico Maneco
 - Ana Maria Machado;

Quadrinhos da Turma da Mônica
 - Maurício de Sousa;

Picote, o Menino de Papel
 - Mario Vale.

Ao folhear as páginas coloridas de um livro, o pequeno leitor descobre o mundo 
da fantasia e, o melhor: mergulha e vive essa fantasia!

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal

e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

A leitura proporciona um aumento da capacidade de escrita, de argumentação, além
de trazer um enriquecimento relevante no vocabulário do leitor, em sua forma de 
se expressar. Despertar o hábito de leitura é muito importante nesta fase da 
vida! Parabéns!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 26/09/2013 08:58

Gostei bastante do tema e complemento que a E.M. Abelardo Chacrinha Barbosa 
espalhou livros na comunidade do Laboriaux, na Rocinha, através do projeto da 
professora de sala de leitura, para possibilitar e incentivar a leitura no 
núcleo familiar.
Postado por 
Claudia Regina Carvalho de Araujo
 em 26/09/2013 13:10

Muito boa Matéria! Devemos incentivar desde cedo as crianças a lerem. Através da
leitura conseguiram alcançar o conhecimento.Parabéns pelo texto!
Postado por 
Eugenio
 em 26/09/2013 14:36

Querida Dell
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Parabéns pelo magnífico artigo. Tuas dicas são imprescindíveis para a formação 
do leitor. A criança que convive com leitores se tornará também uma exímia 
leitora. Que muitos pais possam ler este artigo e aprendam esta bela lição. 
Parabéns! Aplausos pra tua iniciativa.
Beijos!
Postado por 
Gracita
 em 28/09/2013 19:51
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 03/10/2013
<TÍTULO>
Crianças e Animais: Combinação Perfeita

<TAGS>
Tags: 
família, protagonismoinfantil.

Crianças que convivem desde cedo com animais domésticos aprendem melhor o 
conceito de responsabilidade, sensibilidade, respeito e cuidado com o próximo.

Os animais têm muito a nos ensinar sobre o amor. Quanto mais nos aproximamos 
deles, mais alegria nos dão. A relação com os animais ou 
pets
 nos proporciona uma alegria imediata e provoca sentimentos positivos que 
contribuem fortemente para nossa felicidade.

[FOTO]

O contato frequente entre crianças e animais propicia muitas vantagens. Graças a
um bichinho de estimação, elas aprendem a dar e receber carinho, exercitam o 
cuidado e a amizade, ficam mais responsáveis e comunicativas e descobrem os seus
limites.

As crianças que são criadas junto com animais de estimação apresentam muitos 
benefícios:

O despertar de sentimentos positivos para o animal pode contribuir para a 
autoestima e autoconfiança da criança. Pode também ajudar no desenvolvimento da 
comunicação não verbal, da compaixão e da empatia;

[FOTO]

Ter um animal também requer cuidados. Esses cuidados, orientados por um adulto, 
estimulam a autonomia e a responsabilidade. Cuidar da limpeza do animal e do seu
habitat, cuidar da sua alimentação, passear com eles também favorece o 
desenvolvimento do vínculo afetivo e a lidar com os mais diversos sentimentos; 
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Outro ponto positivo é desenvolver a capacidade de se colocar no lugar do outro,
pois é preciso interpretar as necessidades do cão. O resultado: crianças menos 
egoístas e mais seguras;

[FOTO]

A criança que convive com animais é mais afetiva, repartindo as suas coisas; é 
generosa e solidária, demonstra maior compreensão dos acontecimentos; é crítica 
e observadora, sensibiliza-se mais com as pessoas e as situações.

Avaliar a estrutura de sua casa ou apartamento também é muito importante. Se for
adotar um cachorro ou um gatinho, peça ajuda de um veterinário para que indique 
a melhor raça para a faixa etária das crianças, além de orientar sobre os 
cuidados com a sa
de, vacinas e alimentação. 

Considere inclusive a 
raça
 SRD (Sem Raça Definida): muito alegres e carinhosos, eles são facilmente 
encontrados em feiras de adoção e esperam ansiosamente por um tutor. Se for uma 
criança cheia de amor pra dar, melhor ainda. 

O respeito e a confiança são essenciais para conviver em harmonia com os 
animais. Saber como falar e tratar os animais são práticas que ensinam as 
crianças como devem agir como seres humanos pelo resto da vida.

[FOTO]

Adotar um animal é coisa séria!

É um ato de amor!

Adote um! 

Experimente!

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal

e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Bianca e Rebeca, são as minhas gatinhas. Todos deveriam ter um animal de 
estimação, com responsabilidade, pois eles não são objetos descartáveis.
Zenilda. 
Postado por 
Zenilda Souza
 em 03/10/2013 14:00

Adorei a matéria. Concordo com tudo, sempre tive animais, meus filhos convivem 
com animais doméstico desde que nasceram,aprenderam desde cedo o respeito e 
cuidados com os animais. Parabéns pelo texto amiga.
Postado por 
Marinalda
 em 03/10/2013 16:08

Muito Boa a matéria!!! Os animais fazem muito bem às crianças e aos adultos 
também!!!!
Postado por 
Márcia
 em 03/10/2013 19:22

Página 5968



RIOEDUCA 2
Ter um cachorro é ter muito mais do que um melhor amigo é ter um sonho.
Postado por 
Marcia Arruda Bastos
 em 04/10/2013 00:00

Os benefícios da convivência com animais de estimação passam pela saúde mental, 
desenvolvimento e socialização da criança. Parabéns pela matéria!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 04/10/2013 09:01

 DIZEM Q SEMPRE TEM UMA CRIANÇA CORRENDO ATRAS DE BOLA...DEPOIS DESSA MATERIA 
SENMPRE TEM UMA CRIANÇA QUERENDO UM BICHINHO.MAGNIFICA MATERIA!!
Postado por 
MARIA LUCIA DE JESUS
 em 08/10/2013 10:33
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 04/09/2013
<TÍTULO>
A Índia no Jubileu de Ouro da E. M.Tagore

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, blogdasescolas.

Neste ano, a Escola Municipal Tagore completou 50 anos de existência, 
comemorando com uma linda festa que integrou culturas: o Jubileu de Ouro.

A escola foi fundada em 23 de agosto de 1963 por Carlos Lacerda e com projeto da
Fundação Otávio Mangabeira. Foi uma construção feita a pedido da comunidade, uma
vez que a praça era muito mal utilizada. Construída em caráter provisório (por 
cinco anos apenas), está até hoje com os mesmos materiais e estilo.

O nome da Escola remete ao grande poeta e escritor Rabindranath Tagore, que foi 
um fator grande da aproximação entre a cultura ocidental e a oriental. Tagore 
chegou a ser aclamado por Mahatma Gandhi como 
o grande mestre
. 

[FOTO]

Atualmente a escola atende a 359 alunos das comunidades de Piedade, Abolição, 
Encantado e adjacências, distribuídos em dois turnos. Tem, em seu quadro de 
funcionários, antigos alunos, inclusive duas professoras que participaram da 
inauguração, além de filhos e netos de funcionários e de ex-alunos.
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Em sua inauguração houve uma grande comemoração, com a presença do Cônsul da 
Índia e sua família, que chegaram com seus batedores, e foram recepcionados ao 
som do Hino da Índia cantado pelos alunos. No seu Jubileu de Ouro não podia ser 
diferente, a escola se enfeitou, pesquisou e fez lindas apresentações que conta 
um pouco da cultura do povo da Índia.

Os trabalhos foram baseados em pesquisas que mostram o costume, a crença e a 
alegria deste povo. Tudo retratado através de trabalhos criativos e 
contextualizados com todas as áreas do conhecimento, visando desenvolver 
amplamente esses conhecimentos na comunidade escolar.

[FOTO]

[FOTO]

Os animais sagrados foram representados através de trabalhos artísticos 
utilizando sucata e fazendo a contextualização com as aulas de inglês, em que 
foi aprendido o nome de cada animal na língua inglesa e usada muita criatividade
para a elaboração de cada um.

[FOTO]

Os alunos e a equipe se empenharam em deixar a escola com o clima da Índia e 
investiram nos figurinos e nas danças típicas que envolveram todos que 
assistiram às apresentações e que participaram da grande festa.

[FOTO]

[FOTO]

Cecília Meirelles foi lembrada e homenageada por ter sido uma grande 
pesquisadora das obras de Tagore e por trazer vários livros dele para o Brasil. 
Nomeou, assim, a Sala de Leitura da Escola. 

[FOTO]

Parabéns à Escola Tagore e a toda sua equipe pela comemoração e pelo amor 
demonstrado pela Educação!!

[FOTO]

Escolas e professores, não deixem de compartilhar atividades ou projetos no 
nosso Portal Rioeduca. Procure o representante de sua CRE!!

Clique 
aqui
 para conhecer seu representante
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Prof
 Elidia Correia

Representante 3
CRE no Rioeduca

elidiacorreia@rioeduca.net

Twitter:
 @ElidiaCorreia

Facebook: 
Elidia Correia

e 

Grupo Rioeduca/3
 CRE

[FOTO]
tweet

3ªcre
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 29/08/2013
<TÍTULO>
Campanha 
Escola Limpa

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescola.

O professor Carlos Fernando, que ministra aulas de Ciências na 9
 CRE, vem nos apresentar a m
sica 
Povo Limpo
 que apresenta um excelente conte
do educativo para reforçar a campanha de conscientização desenvolvida pela nossa
cidade: 

Lixo no Lixo, Rio no Coração

Encontramos no blog da E. M. Rosária Trotta informações sobre a Campanha 
Escola Limpa
, que reproduziremos abaixo:

Na década de 70, uma campanha invadiu o então principal meio de comunicação da 
época: a televisão. A campanha dizia:

POVO DESENVOLVIDO É POVO LIMPO!

A mascote e principal personagem se chamava 
Sujismundo
.

Sujismundo virou sinônimo de quem não era adepto dos ambientes limpos, sendo o 
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pseudônimo utilizado até hoje pelos que ainda lembram e acompanharam as 
aventuras da mascote.

Assista a um vídeo de 
Sujismundo
 na campanha 
POVO DESENVOLVIDO É POVO LIMPO
.

[VÍDEO]

Há alguns meses, a escola Rosária Trotta lançou a proposta de manter o ambiente 
escolar limpo, na referência de cuidarmos do meio ambiente, cuidados estes que 
devem começar com o microespaço ao nosso redor. Pois bem, o professor Carlos 
Fernando, de Ciências, trouxe uma m
sica muito legal que vai representar este projeto de conscientização para um 
mundo melhor. 

Podem conferir!

Povo Limpo
[VÍDEO]

Vídeo produzido pelo Professor Carlos Fernando da Rocha.

     M
sica de Antônio Carlos Garcia, com arranjos de Jefferson Silva, vocais de Carlos
Fernando, Lucilane Rodrigues e Flaviane Barros.

Edição visual de Renato Neil. 

Campanha por uma cidade limpa. NÃO JOGUE LIXO NO CHÃO!

[FOTO]

Segundo o professor Carlos Fernando, a m
sica já faz parte do projeto 
Escola Limpa na Rosária Trotta
 e está sendo incluída também, no projeto Ambiental que desenvolve na Escola 
Mafalda Teixeira Alvarenga (onde ele faz dupla regência) que faz parte do 
programa: 
Elos de Cidadania
.

[FOTO]
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Conheça também o 
Programa Lixo Zero
 que a prefeitura iniciou no dia 20/08/2013 e a 
Campanha 
Lixo no Lixo, Rio no Coração
, em parceria com o Rock in Rio.

Conheça essa e outras atividades no 
Blog da E. M. Rosária Trotta.

Prof
 Márcia Cristina Alves, Representante da 9
 CRE

E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet

9ªcre
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns professor Carlos Fernando pelo excelente trabalho! A formação de um 
verdadeiro cidadão começa desde cedo, e você está contribuindo de forma 
significativa para que isto aconteça. Parabéns!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 29/08/2013 09:02

Adorei o vídeo do professor Carlos. Já passei para meus alunos e compartilhei 
com as outras professoras da escola aonde trabalho. Considero muito importante a
conscientização das crianças para preservação do meio em que vivem. 
E adorei o blog da escola...muito informativo e completo. Parabéns a E. 
M.Rosária Trotta e seus professores pelo trabalho desenvolvido. 
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 31/08/2013 15:07
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 28/08/2013
<TÍTULO>
Diretor do Anima Mundi Comenta Animações de Escolas na Bienal

O convidado especial desta segunda-feira (2/9) do Espaço do Projeto Cineclube 
nas Escolas, no estande da SME na Bienal, é um dos diretores do Anima Mundi, 
Marcos Magalhães. Ele participará de um bate-papo com o p
blico sobre animações feitas por escolas municipais inspiradas em livros de 
literatura.

[FOTO]

O curta-metragem Meow, de Marcos Magalhães, é um marco na história do cinema de 
animação brasileiro

Marcos Magalhães é autor de diversos curtas-metragens em animação, entre os 
quais 
Meow!
, ganhador do Prêmio Especial do J
ri no Festival de Cannes, em 1982, e 
Animando
, filmado no National Film Board of Canada, em 1983.
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Animando
 ganhou o Prêmio de Melhor Filme Didático no Festival de Espinho, Portugal e até
hoje é frequentemente exibido em programas de TV, escolas e cursos de animação 
do mundo inteiro.

No dia 2/9, às 13h30, o Espaço do 
Projeto Cineclube nas Escolas
 irá exibir três animações produzidas por alunos da rede durante o Projeto Anima
Escola nos anos de 2011 e 2012. Todas inspiradas na literatura. Após a sessão, 
Marcos Magalhães irá participar de um bate-papo sobre o cinema de animação e 
literatura.

[FOTO]

Filme criado por alunos da E.M. Tenente Antônio João na fase de Produção 
Autônoma do Anima Escola

Tome Nota!

Quando
: 2/9 (2
 feira), às 13h30

Onde:
 Espaço do Projeto Cineclube nas Escolas, no estande da SME na Bienal (Pavilhão 
Laranja 
 A/12)

Sessão Cineclube 1:

Jasmin, a princesa da Maré
 - E.M. Tenente Antônio João

Faroeste Caboclo, nossa leitura
 - E.M. Rep
blica Argentina

Maria-vai-com-as-outras
 - Escola Municipal Roberto Burle Marx

A programação completa do Espaço do Projeto Cineclube nas Escolas no estande da 
SME na Bienal está disponível pelo link:

bit.ly/bienal2013

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Muito legal essa participação do Marcos Magalhães na Bienal! Fiz o Curso 
oferecido pela prefeitura no Anima Escola que teve O Marcos e a Aída como 
professores, excelente!Recomendo a todos os professores da rede, que se puderem 
façam o curso.
E vale a pena conferir essa programação na Bienal. Obrigada Luciana por 
divulgar!
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 28/08/2013 15:12
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 30/08/2013
<TÍTULO>
Estratégias de Leitura em Língua Inglesa

No dia a dia, usamos diferentes estratégias para superarmos dificuldades. Com 
base nisso, decidi pesquisar, em sala de aula, quais as estratégias usadas pelos
alunos para superar os obstáculos existentes no aprendizado da Língua Inglesa, 
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disciplina com a qual trabalho, na área específica de leitura, por se tratar de 
uma atividade primordial para a aprendizagem, não só de Inglês, como também de 
outras disciplinas.

O objetivo principal da investigação era identificar os recursos já utilizados 
pelos alunos que facilitavam sua aprendizagem para depois, de uma maneira 
sistematizada, mostrar-lhes a import
ncia desses recursos, valorizando e incentivando o seu uso.

A investigação foi realizada segundo os princípios da pesquisa-ação, visto que 
os participantes eram meus próprios alunos. Interferi no contexto de modo claro 
por meio da aplicação de um miniprograma de leitura de língua inglesa. Esse 
programa era constituído de doze encontros. Os três primeiros foram dedicados à 
conscientização quanto a estratégias que os alunos usavam durante a leitura de 
alguns textos em língua materna. Os nove encontros seguintes se dedicaram a 
observar, por meio de protocolos verbais, o processo de leitura de textos em 
língua estrangeira.

O resultado da pesquisa mostrou que, durante a leitura dos textos, os alunos 
fizeram uso de estratégias cognitivas, que são as que os capacitam a entender a 
nova língua, tais como: identificação de palavras cognatas (transparentes), 
pular
 palavras desconhecidas, resumo do texto, tradução, dedução e uso do 
conhecimento prévio e estratégias compensatórias.

As estratégias compensatórias servem para compensar as lacunas existentes no 
conhecimento da língua inglesa, como exemplo, a análise de gravuras, do layout 
do texto e o uso do contexto. 

É importante mencionar que, apesar de não entenderem todas as palavras de um 
texto e reconhecerem isso, os alunos foram capazes de entender a essência dos 
textos por meio do uso dessas estratégias. Assim, nenhum deles desistiu de ler 
diante das dificuldades apresentadas. Além disso, a cada dia, os alunos 
sentiam-se mais confiantes em ler os textos, pois estavam se tornando mais 
autônomos na leitura, uma vez que foram gradativamente se conscientizando que 
poderiam e que deveriam contar com seus próprios recursos, isto é, usar suas 
próprias estratégias para construir o sentido dos textos.

A análise dos resultados obtidos com a pesquisa demonstra o importante papel de 
estratégias no ensino/aprendizado da língua inglesa, já que as estratégias, 
enquanto ações específicas realizadas pelo aluno, são conscientes e podem ser 
ensinadas, contribuindo para que os alunos se tornem mais confiantes no que 
estão fazendo. 

A investigação das estratégias usadas pelos alunos se faz relevante, pois a 
leitura possibilita ao aluno que use em LE (língua estrangeira) estratégias 
usadas em LM (língua materna) e vice-versa, além de desenvolver a autonomia dos 
alunos e poder contribuir para seu desenvolvimento em todas as disciplinas 
escolares. O professor, à luz dessa perspectiva, está contribuindo para que o 
aluno se torne o agente de sua própria aprendizagem, principalmente no que diz 
respeito ao desenvolvimento da habilidade de leitura.
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Acredito que as estratégias de leitura podem ser ensinadas aos alunos, em 
especial aos iniciantes, pois estes demonstraram que, apesar de usá-las, não 
estão totalmente cientes dos benefícios que elas podem lhes trazer. Para isso, 
os professores deveriam incluir o ensino de estratégias em suas práticas 
pedagógicas a fim de tornar o aprendiz mais equipado para ser o arquiteto de seu
próprio saber.

Concluindo, o uso apropriado de estratégias pode levar o aluno ao sucesso 
durante a leitura de textos em língua estrangeira, estimulando-os a, de acordo 
com os Par
metros Curriculares Nacionais, 
trabalhar com autonomia, de forma a poderem identificar suas possibilidades e 
dificuldades no processo de aprendizagem.

Palmyra Baroni Nunes 

     Professora do Ensino Fundamental da 
Prefeitura do Rio de Janeiro desde 1995, atuando como professora de Inglês no 
primeiro e segundo segmentos do Ensino Fundamental. Formada em Letras 
(Inglês/Literaturas) pela UERJ, com Mestrado em Linguística Aplicada pela UFF.

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 02/09/2013
<TÍTULO>
Viajando pelo Sistema Solar

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, 5ºano, ciências.

A professora Marize Gelard, da Escola Municipal Érico Veríssimo, realizou com os
alunos do 5
 ano o projeto Sistema Solar, que teve por objetivo principal desvendar alguns 
questionamentos dos alunos sobre o Universo. 

Quem nunca se pegou olhando para o céu durante uma noite estrelada? Quantas 
vezes já brincamos de contar estrelas? Perguntas do tipo 
qual a forma da Terra?
, 
por que as estrelas não caem?
, 
onde fica o Sol?
 e 
como deve ser a Lua?
 continuam despertando a curiosidade de todos.

Por meio dos questionamentos, estudiosos obtiveram algumas das respostas que 
explicam, ou tentam explicar, parte do que hoje se conhece sobre o céu e a Via 
Láctea.

Foram as inquietações e d
vidas que levaram homens como Galileu Galilei, Leonardo da Vinci e Nicolau 
Copérnico a desenvolverem teorias sobre o Sistema Solar. Boas perguntas que 
levaram a boas respostas e a novas perguntas.

Foi utilizando os mistérios do Universo e a curiosidade natural das crianças que
a 
professora Marize Gelar

, da 
Escola Municipal Érico Veríssimo

, lançou o desafio a seus alunos do 5
 ano: quais são os seus principais questionamentos sobre o Sistema Solar?
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A pergunta estava relacionada a um trabalho realizado com o livro de Geografia. 
E, para tentar desvendar algumas curiosidades sobre o tema em questão, a 
professora Marize criou junto com os alunos da turma 1.502 o 
projeto Sistema Solar

.

[FOTO]

[FOTO]

Os alunos foram divididos em grupos e as atividades a serem desenvolvidas foram 
planejadas por eles. Durante esse momento, perceberam que vários materiais 
seriam necessários para a realização de uma maquete do Sistema Solar: caixa de 
papelão, bolinhas de isopor de diferentes tamanhos, peneira de pedreiro, 
nylon
 ou linha, palito de churrasco e tintas de diversas cores.

A turma foi listando, com a orientação da professora, o que eles queriam saber 
sobre o sistema solar. A partir destas informações, a professora Marize 
construiu os objetivos do projeto.

Objetivo Geral:

Conhecer o sistema solar e, a partir disso, obter conhecimento para entender o 
que acontece no Universo.

Objetivos Específicos:

Saber o nome dos planetas estudados;

Identificar as características dos planetas;

Saber a quantidade de planetas do nosso sistema solar;

Entender alguns fenômenos naturais do nosso planeta.

Desenvolvimento:

A professora realizou uma sondagem entre os alunos para identificar o 
conhecimento prévio de cada um sobre o assunto em questão;

As atividades foram planejadas a partir do que foi verificado na sondagem 
inicial;

Os alunos realizaram uma pesquisa na internet sobre os planetas do Sistema 
Solar;

Os grupos de trabalho foram organizados;
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Foi exibido para os alunos um vídeo sobre o surgimento do Universo;

A professora realizou um debate em grupo a respeito dos conhecimentos adquiridos
sobre os planetas a partir da exibição do filme;

Realização de uma experiência com um globo terrestre e uma lanterna para os 
alunos compreenderem como funciona o surgimento do dia e da noite;

Montagem de maquete sobre o Sistema Solar, onde os planetas foram organizados 
por ordem e suas características básicas explicitadas;

Realização de exercícios sobre o conte
do trabalhado no projeto;

Construção de folheto explicativo sobre o projeto desenvolvido como forma de 
avaliação.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Ao término do projeto, a professora e os alunos fizeram uma avaliação. Eles 
concluíram que esse trabalho trouxe importantes descobertas, gerou discussões 
significativas e troca de conhecimento coletivo.

Essa viagem espacial levou os alunos do 5
 ano a analisarem, refletirem sobre diversos assuntos e, principalmente, a se 
transformarem em cidadãos críticos. Itens essenciais para exercer, com 
autonomia, sua cidadania.

Parabéns à professora Marize Gelard por auxiliar seus alunos na busca pelo 
saber, dinamizando o ensino. Propor aulas baseadas no que os alunos querem 
saber, despertará neles a observação, a reflexão e o aprendizado. É um orgulho 
ter o seu trabalho publicado no Portal Rioeduca!

Professor, queremos divulgar o seu trabalho no Portal Rioeduca! Entre em contato
com a representante da sua
Cre e ajude a construir a história deste portal com suas experiências 
pedagógicas. Este espaço é meu, é seu, é nosso! Até a próxima semana!

Professora Patrícia Fernandes 
 Representante do Rioeduca na 6
 Cre

     Twitter: @Paty_PFF
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     Facebook: Patrícia Fernandes

     E-mail: 
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

6ªcre
(247)

ciências
(5)

5ºano
(1)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns professora Marise! Desejo que muitos outros projetos como esses possam 
surgir... MARAVILHOSO!!!
Postado por 
Christiane Penha
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 em 02/09/2013 07:41

Agradeço o espaço do Portal Rioeduca e da colaboração da Patrícia Fernandes na 
divulgação de projetos que incentivam o 
aprendizado dos nossos alunos.
Postado por 
Marize 
 em 02/09/2013 18:46
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 09/09/2013
<TÍTULO>
Química para Experimentar no Cotidiano

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, ciências.

A professora de Ciências Luciana Baptista, da Escola Municipal Rose Klabin, 
realizou com os alunos do 9
 ano o projeto 
Química para Experimentar no Cotidiano
. O objetivo principal é ajudar os adolescentes a compreenderem melhor o 
funcionamento da natureza e o mundo em que vivemos.

Muito se fala da import
ncia de estudar Português e Matemática. Essas disciplinas são realmente muito 
importantes, mas você já parou para pensar em como estudar Ciências também é 
essencial para o desenvolvimento das crianças e adolescentes?

Estudando Ciências 
 que nas séries mais avançadas transformam-se em Biologia, Física e Química 
, as crianças e adolescentes compreendem melhor o mundo em que vivem e o 
funcionamento da natureza.

Como age a força da gravidade? Por que temos estações do ano? Por que ficamos 
arrepiados quando sentimos frio? A Ciência tem respostas para quase todas as 
perguntas e, também, para todos aqueles porquês que as crianças não cansam de 
perguntar.

Procurando despertar em seus alunos o espírito investigativo e a criatividade, a

professora Luciana Baptista

, da 
Escola Municipal Rose Klabin

, realizou o projeto 
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Química para Experimentar no Cotidiano

 com os alunos do 9
 ano, ao longo do segundo bimestre de 2013.

[VÍDEO]

Quando o aluno é estimulado a questionar e a fazer experiências ele fica mais 
criativo. Por meio das pesquisas e da realização de experiências, ele vai 
perceber que as hipóteses que formula podem ou não ter fundamento.

Química para experimentar no cotidiano: criatividade que dá vida! Adote essa 
ideia!

Por que a natureza é do jeito que é?

A Química está presente na vida do aluno desde os fenômenos imprescindíveis que 
ocorrem no interior do organismo até aqueles que são percebidos na natureza. Bem
como os que acontecem por meio de inovações tecnológicas que mudaram a maneira 
de viver das pessoas. Ainda assim, os alunos têm dificuldade de pontuar a 
presença da Química no cotidiano; esta parece ser restringida a nomes, fórmulas 
e métodos que aparentemente estão desvinculados da sua vida.

O que iniciou o projeto foi a atuação da docente como pesquisadora da sua 
prática, adotando outras metodologias. Um ensino mais din
mico (FILHO 
et al.
, 2009) e uma aula experimental com função pedagógica (MOURA 
 CHAVES, 2009) e viés problematizador estimula o aluno a entender o que acontece
em cada experimento. Sai do patamar da rejeição ou apatia que pode lhe acometer 
quando, na sala de aula, se trata de um assunto que ele não entende (LABUR
, 2006).

As atividades experimentais foram desenvolvidas em três turmas de 9
 ano do Ensino Fundamental. Primeiramente, a professora pesquisou as atividades 
experimentais sugeridas no Caderno Pedagógico. Também foram realizadas 
atividades experimentais de outras fontes.

As atividades experimentais escolhidas foram: 
Por que o ferro enferruja?
, 
Misturas ou soluções
, 
Ação do vinagre sobre sais
. Posteriormente, a direção foi contatada e, antes de cada aula experimental, 
investiu recursos financeiros para a compra do material necessário. 

[FOTO]

Em sala de aula, os alunos eram avisados com antecedência sobre a aula 
experimental e convidados para se organizarem em grupos de até quatro 
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componentes. A divisão dos grupos sempre aconteceu por livre escolha e os grupos
eram flexíveis: ou seja, antes de cada aula experimental, os próprios alunos 
escolhiam seus companheiros para as atividades.

Para aumentar a noção de participação ativa da aula experimental, os alunos 
também foram convidados a levar para a escola um ou dois materiais, sempre de 
fácil acesso e de baixo custo, como por exemplo, copos descartáveis, canudos de 
refresco, colher etc.

Ainda assim, previamente, a escola fornecia todo material. A professora da turma
também esclarecia que mesmo quem esquecesse poderia participar. Ou seja, a falta
de material nunca foi pretexto para não participar da aula de Ciências.

[FOTO]

No dia das aulas experimentais, após uma rápida explicação sobre o assunto, a 
turma se organizava em seus próprios grupos. Dois alunos, a cada aula, eram 
nomeados como 
monitores
, que auxiliavam diretamente a professora. Os grupos escolhiam um 
líder
 para a busca de material e um 
escrivão
, que seria o responsável pela escrita do relatório.

Para o relatório, o grupo discutia entre si para chegar a alguma explicação 
plausível do que foi observado. Se não conseguissem chegar a uma explicação, os 
alunos eram estimulados a pesquisar em outras fontes, como livros e internet.

Somente na aula seguinte é que se conversa sobre o que cada grupo concluiu, 
valorizando a construção de conhecimento. Conversávamos também que, por ser um 
experimento, mesmo com um resultado previsível, os grupos poderiam observar 
resultados diferenciados.

[FOTO]

Como resultados, podemos citar: os alunos visitaram sites sobre Química que não 
conheciam para o entendimento dos experimentos. Dessa forma, sentiram-se 
valorizados com o conhecimento construído. 

Também foi percebida a construção e o amadurecimento da sua própria autonomia 
durante a din
mica inteira da aula, pois foram responsáveis desde a organização do grupo, 
passando pelo comportamento durante a realização da atividade experimental até a
escrita final dos relatórios. Assumiram, assim, o papel de construtores da sua 
aprendizagem.

Saindo do patamar de se utilizar a aula experimental como mera confirmação da 
teoria, acrescentando a problematização (
tente explicar o que você está vendo
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, 
por que está acontecendo assim?
), ao encarregar o aluno de buscar as explicações devidas, as aulas 
experimentais foram significativas para a aprendizagem dos alunos, como uma 
aluna comentou: 
Professora, agora toda vez que olho para uma coisa enferrujada, eu lembro da 
aula!

O presente trabalho demonstra que a utilização de aulas experimentais 
concomitantemente com a problematização são recursos que permitem que o aluno 
perceba a Química presente em seu dia a dia, contextualizada. Leva a uma 
aprendizagem que tenha significado, facilitando a apropriação de alguns 
conceitos químicos básicos.

[FOTO]

A professora Luciana Baptista agradece aos alunos que são a motivação para seu 
aperfeiçoamento profissional. E à direção da Escola Municipal Rose Klabin que 
sempre apoia aulas inovadoras em todas as disciplinas.

Parabéns à professora Luciana Baptista e a toda equipe da Escola Municipal Rose 
Klabin! Por ajudar a transformar seus alunos em pequenos cientistas, 
observadores das coisas simples. E, principalmente, por incentivar o prazer da 
descoberta. É um prazer ter o seu trabalho divulgado no Portal Rioeduca!

Professor, queremos divulgar o seu trabalho no Portal Rioeduca! Entre em contato
com a representante de sua
Cre e ajude a construir a história deste portal com suas experiências 
pedagógicas. Este espaço é meu, é seu, é nosso! Até a próxima semana!

Professora Patrícia Fernandes 
 Representante do Rioeduca na 6
 Cre

     Twitter: @Paty_PFF

     Facebook: Patrícia Fernandes

     E-mail: 
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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6ªcre
(247)

ciências
(5)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns professora Luciana... seu trabalho é maravilhoso!!!!
Postado por 
Christiane Penha
 em 11/09/2013 13:42
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 27/08/2013
<TÍTULO>
INFORMATIVO MultiRio - 27 de agosto
A MultiRio não tem um perfil oficial no Facebook. Informações sobre a Empresa 
você encontra no
Portal MultiRio
 e na nossa página no Twitter. Se você já faz parte desta rede social, seja um 
seguidor:
twitter.com/multirio
.
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[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 23/08/2013
<TÍTULO>
INFORMATIVO MultiRio - 23 de agosto
A MultiRio não tem um perfil oficial no Facebook. Informações sobre a Empresa 
você encontra no
Portal MultiRio
 e na nossa página no Twitter. Se você já faz parte desta rede social, seja um 
seguidor:
twitter.com/multirio
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.

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 27/08/2013
<TÍTULO>
INFORMATIVO MultiRio - 27 de agosto
A MultiRio não tem um perfil oficial no Facebook. Informações sobre a Empresa 
você encontra no
Portal MultiRio
 e na nossa página no Twitter. Se você já faz parte desta rede social, seja um 
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seguidor:
twitter.com/multirio
.

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 29/08/2013
<TÍTULO>
Líder Carioca

<TAGS>
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Tags: 
#lídercarioca.

[FOTO]

[FOTO]
tweet

#lídercarioca
(1)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 28/08/2013
<TÍTULO>
Líder Carioca

<TAGS>
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Tags: 
#lídercarioca.

[FOTO]

[FOTO]
tweet

#lídercarioca
(1)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 30/08/2013
<TÍTULO>
O Mundo Mágico do EDI 

<TAGS>
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Tags: 
10ªcre.

Inaugurado em junho de 2012, o Espaço de Desenvolvimento Infantil (EDI) Prof. 
Celso de Almeida Chaves, da 10
 CRE, localizado no bairro de Santa Cruz, é uma Unidade de Ensino voltada ao 
desenvolvimento infantil e à aprendizagem contínua.

Tudo que é novo nasce cheio de sonhos e ótimas expectativas!

E foi com esse pensamento que a Diretora Rosane Viana Cardozo recebeu essa 
Unidade: como um presente! Rosane, que já está na função há 10 anos, viu a 
oportunidade de transformar realidades, fazer com que sonhos, esperanças e 
encantos pudessem permear a vida dos alunos.

[FOTO]

A Diretora Adjunta Cláudia Pessoa e a Diretora Geral Rosane Cardozo.

O tema central do nosso Projeto Político Pedagógico (PPP) é 
Contos e cantos que encantam e fazem sonhar...
. Isso porque ambas as Gestoras e a Equipe acreditam que a magia das m
sicas e histórias infantis envolvem e estimulam a criança, possibilitando o seu 
desenvolvimento de forma prazerosa e muito divertida. 

Através da imaginação e das brincadeiras, são trabalhadas questões sociais e 
éticas como valores e comportamentos, que dão vazão a questões emocionais, além 
de desenvolver habilidades manuais e artísticas. 

Envoltos nessa magia, acontecem vários subprojetos, tais como:

Cineminha

Tem criança na cozinha

É dia de teatro

Dia da brincadeira

Folclorices, e muitos outros.

[FOTO]

Tema do Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar.

[FOTO]

Trabalhos desenvolvidos pelos alunos.

[FOTO]

Página 5994



RIOEDUCA 2
Alunos do EDI 10.19.805 realizando atividades.

Outros subprojetos são desenvolvidos ao longo de todo o ano, como por exemplo o 
Chá Literário
, em que os responsáveis são convidados para uma tarde gostosa, embalada por 
lindas histórias e um delicioso lanchinho... Momentos importantes para estimular
a prática da contação de histórias e envolver os pais, conscientizando-os da 
import
ncia da leitura. 

Para o EDI Prof. Celso de Almeida Chaves, educação não se faz em um momento.
É um desenvolvimento constante que acontece em todos os espaços que a criança 
está inserida.

Sendo assim, a Equipe da Unidade acredita que a parceria entre família e escola 
é fundamental para o sucesso e desenvolvimento dos alunos.

Acreditando nessa parceria, foram criadas vias diretas de comunicação com os 
responsáveis, que podem estar sempre por dentro de tudo o que acontece na Creche
de seu filho. São elas:

Informativo Mensal - jornalzinho impresso.

Blog - site com atualizações constantes das atividades diárias desenvolvidas no 
espaço da Unidade Escolar.

Outro subprojeto desenvolvido é o 
Família no EDI
, que acontece uma vez por mês. Nesse dia, os responsáveis são convidados a 
passar o dia na Unidade acompanhando a rotina de seu filho. 

Essa parceria tem feito o maior sucesso, pois os responsáveis estão cada vez 
mais confiantes, visto que participam ativamente da construção de tudo aquilo 
que é desenvolvido pela Unidade.

Suelen Corrêa

é professora da rede municipal

e representante do Rioeduca da 10
CRE

suelencorrea@rioeduca.net

twitter: @suelencorrea29
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[FOTO]
tweet

10ªcre
(292)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 09/10/2013
<TÍTULO>
Seu Email Rioeduca de Cara Nova

<TAGS>
Tags: 
emailrioeduca.

A partir do dia 30 de agosto migramos a plataforma de email do Rioeduca, que 
hoje é Microsoft Live@edu para o Microsoft Office 365, com intuito de trazer 
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mais benefícios para você.

Saiba como todo esse processo de migração irá acontecer.

[FOTO]

IMPORTANTE: SEU EMAIL E SENHA CONTINUARÃO SENDO OS MESMOS. 

Ex: joana@rioeduca.net

DURANTE O PROCESSO DE MIGRAÇÃO NENHUMA ALTERAÇÃO PODERÁ SER FEITA, COMO RESET DE
SENHA, CRIAÇÃO DE NOVAS CONTAS ETC.

[FOTO]

[FOTO]
tweet

emailrioeduca
(2)

<COMENTÁRIOS>
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Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 04/09/2013
<TÍTULO>
SME na XVI Bienal do Livro

A 
Bienal do Livro Rio

 é um dos maiores eventos literários do país, um grande encontro que tem o livro
como astro principal. Para os leitores, é a oportunidade de se aproximarem de 
seus autores favoritos, além de conhecerem muitos outros. Durante onze dias, o 
Riocentro sedia a festa da cultura, da literatura e da educação. Nos espaços 
dedicados às atrações, o p
blico pode participar de debates e bate-papos com personalidades culturais e de 
atividades recreativas que promovem a leitura. Atraente e diversificada, a 
Bienal do Livro Rio é diversão para toda a família!
Data

: 29 de Agosto a 08 de Setembro de 2013

Horário:

     Dia 29 de Agosto: 13h às 22h

     Dias de semana: 9h às 22h

     Fins de semana: 10h às 22h

Local do Evento

Riocentro

     Av. Salvador Allende, 6555 
 Barra da Tijuca

     22780-160 
 Rio de Janeiro 
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 RJ

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO

EVENTO ESPECIAL: CONTEC - 
(Conferência sobre Educação, Tecnologia e Literatura Infantil) - 
link para inscrição

Mais informações sobre o CONTEC

PAINEL COM PROFESSORES AUTORES

Mesa 1
: Painel com Professores autores dos relatos e resenhas da Biblioteca do Prof. 
Na FLIP 2013

Mesa 2
: Formando Redes de colaboração a serviço da leitura de literatura - Volnei 
Canônica (Programa Prazer em Ler-Instituto C
A) e Simone Monteiro

OFICINAS DE TWITTER, ANIMAÇÃO E WEBRÁDIO 
- As oficinas serão realizadas durante todo o horário com Monitores que estão à 
disposição do p
blico presente no estande.

SESSÃO CINECLUBE E DEBATE 
- Animações produzidas por alunos e prof. da Rede Marcos Magalhães (Anima Mundi)
e LucianaBessa 
SME/RJ

RODA DE CONVERSA -
 Cinema e Literatura 
O 
ltimo trem
 Marco Simas e Prof. Marcio Calixto

MOSTRA GERAÇÃO/MEGAFONE 
- Vídeo Forum (Filmes produzidos por professores e alunos -Festival do Rio e 
debate) 10h/16h de hora em hora com Beth Bulara- Cineduc e Felícia Krumholz 
 Mostra Geração/Fest. do Rio (Parceria com o Instituto Desiderata)

ENCONTRO COM O AUTOR:

 Mary del Priori 
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Castelo de papel
 (Ed. Rocco)

 Marco Simas 
Identidade
 (Ed.Orago) 

ENCONTRO COM O BIBLIOTECÁRIO AUTOR:
 Claudia Rodrigues Gomes (BEM Graja
)

ENCONTRO DE PROFESSORES DAS UNIDADES DE EXTENSÃO (FORMAÇÃO CINECLUBES)
 - Trocando Experiências

HOMENAGENS: 

 Vinicius de Moraes Apresentação de alunos e prof do GEC Malba Tahan

 Guimarães Rosa (Prof. Welington Machado- equipe de Língua Portuguesa da SME/RJ)
15h/16h

ETC_BIENAL I
: Microcontos no Twitter (José Luiz Goldfarb e André Fabiano)

ETC_BIENAL II:
Rio, leitores sem fronteiras (Lilian Ferreira e Helena Castello Branco- Book 
Crossing Brasil)

CONCURSO DE MICROCONTOS ETC_Bienal

Com o objetivo de promover uma atividade cultural via twitter entre professores 
da rede e outros microcontistas que resulte na criação de um livro online que re
na os melhores microcontos com ampla divulgação na rede, a Secretaria Municipal 
de Educação, através do Portal Rioeduca e com o apoio do ETC_Bienal, estabelece 
normas para a participação no Concurso Cultural ETC_Bienal Microcontos. Confira 
aqui o
REGULAMENTO
.

[FOTO]

(DISPONÍVEL A PARTIR DE 29 DE AGOSTO ATÉ 5 DE SETEMBRO)

(
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INFORMAÇÃO IMPORTANTE

CADASTRO: professores têm entrada gratuita no evento, mediante credencial feita 
nos guichês de entrada. Recomenda-se utilizar cadastro prévio, pela internet, 
para evitar filas.

CLIQUE AQUI E FAÇA SEU CREDENCIAMENTO.

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sábado, 07/09/2013
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<TÍTULO>
Concurso de Microcontos ETC_Bienal 2013 - RESULTADO

Com o objetivo de promover uma atividade cultural via twitter entre professores 
da rede e outros microcontistas que resulte na criação de um livro online que re
na os melhores microcontos com ampla divulgação na rede, a Secretaria Municipal 
de Educação, através do Portal Rioeduca e com o apoio do ETC_Bienal, teve sua 
segunda Edição na Bienal de 2013.

Foram ao todo 172 microcontos, sendo 92 de autoria de professores de nossa rede.
A qualidade dos textos foi excelente, e escolher três de cada categoria entre 
tantos outros de tamanha qualidade foi uma tarefa extremamente difícil!

Resultado também pelo link. Clique na imagem abaixo:

[FOTO]

Regina Gonçalves 

Escritora e vencedora da Edição ETC_Bienal em 2011

Raphaella Marques de Carvalho

Historiadora, Professora e Terceira Colocada na Edição ETC_Bienal em 2011

Mona Dorf

Jornalista, Escritora e Colunista

Curadora do Concurso ETC_Bienal 2013 e Membro da Equipe Técnica:

Lilian Ferreira

(Professora de Língua Portuguesa e Literatura e gerente do Portal Rioeduca)

Conselheiro

José Luiz Goldfarb

Curador do Prêmio Jabuti da C
mara Brasileira do Livro, diretor de cultura judaica e diretor geral de cultura 
da Associação Brasileira 
A Hebraica

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Agora é só torcer!
Postado por 
Laura Fantti
 em 06/09/2013 14:04
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 09/09/2013
<TÍTULO>
Musicalizando a Pluralidade Cultural no Estácio

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

A Creche Municipal Espaço Livre da Criança, localizada na Comunidade do 
Morro do São Carlos, no Estáci
o, vivenciou momentos de alegria e aprendizagem ao desenvolver o projeto 
Musicalizando a Pluralidade Cultural no Estácio: Isso dá Samba!
. Nesta publicação, o leitor poderá conhecer a razão do sucesso do projeto.

Página 6003



RIOEDUCA 2

A equipe de educadores da creche considera que as crianças têm o direito a se 
sentirem felizes. Desse modo, trabalha com o objetivo de incentivar os pequenos 
a se perceberem como produtores de cultura, reconhecendo a pluralidade existente
nesse celeiro cultural, outrora berço de outros grandes nomes da cultura popular
como: Gonzaguinha, Luiz Melodia, Aldir Blanc, entre outros.

Wanderley Caramba

[FOTO]

Wanderlei, artista homenageado na creche

A Creche buscou Wanderley Caramba, artista plástico, um típico 
talento do povo
, que é, no Projeto Pedagógico da unidade, um referencial e uma inspiração às 
crianças da Comunidade de São Carlos. Seus sambas-enredos já venceram muitos 
carnavais, seus quadros já correram o mundo com exposições na África do Sul, 
Portugal, Alemanha entre outros. Um exemplo de fidelidade à sua raiz.

Nascido em dezembro de 1934, no morro de São Carlos, filho de Neuza, professora 
da comunidade, Wanderlei, parceiro de Ismael Silva e Heitor dos Prazeres, é 
muito conhecido nas rodas de samba, além de ser formado em Belas Artes. É hoje, 
professor de Belas Artes na Escola de Artes Visuais de Duque de Caxias.

Samba que Ensina

No início de 2013, a creche desenvolveu atividades com as crianças, como o 
Carnaval do Caramba
, tendo como fundo musical o samba-enredo escrito pelo homenageado e disputado 
carnaval de 2005 pela G.R.E.S. Estácio de Sá: 
Arte Negra na Lendária Bahia
. O que nos permitiu apresentar parte da cultura Afro Brasileira ali descrita e 
que também é retratada em seus quadros.

[FOTO]

Crianças fazem pesquisa sobre a vida e obras 
de Wanderley

Em todo o projeto, os educadores enfatizaram a reciclagem de materiais, as 
montagens de esquemas corporais a partir das silhuetas das crianças, o recorte e
a colagem, as pinturas e os carimbos. Também realizaram releituras das obras que
retratam as brincadeiras infantis, o patrimônio histórico e cultural do Rio de 
Janeiro, como o bondinho, o carnaval, as quermesses, a baiana, a capoeira, o pau
de sebo, o Cristo Redentor, dentre outros.

Esses temas e técnicas permearam o trabalho e possibilitaram construir com as 
crianças um ambiente propício à ampliação da experiência cultural delas. Tamanho
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foi o envolvimento das turmas com a vida e com a arte de Wanderley Caramba, que 
no momento que foi proposta a observação e a releitura de uma pintura de outro 
artista (Volpi), uma criança afirmou entusiasmada: 
Volpi é primo do Wanderley!

O Sucesso do Projeto

A equipe aproveitou o encanto das crianças pela arte, e traçou um paralelo entre
os artistas, que embora não tenham nenhum grau de parentesco (como acreditou 
inicialmente o nosso pequeno aluno), encontram-se em um rico e encantador 
terreno: a arte!

[FOTO]

O projeto continuou com a exposição da biografia e fotos de suas obras. Durante 
alguns meses a direção da unidade tentou entrar em contato com o artista, para 
convidar para uma visita. Como não desistiram, no dia 4 de julho, toda a creche 
teve a honra de recebê-lo. 

A expectativa da visita foi enorme, porque ao longo de mais ou menos quatro 
meses foram desenvolvidos trabalhos ligados às suas obras e vida: O ilustre 
convidado dizia o tempo todo que veio para homenagear a creche. Ele trouxe um 
presente muito valioso (um quadro). Foi recepcionado pela direção da creche, 
professores, funcionários e pelas crianças com balões nas cores que representam 
a Escola de Samba Estácio de Sá, da qual foi um dos fundadores.

[FOTO]

Gestoras recebem quadro das maos de Wanderley
.

Wanderley também contou histórias de sua época na comunidade do São Carlos, 
pintou para as crianças e foi entrevistado pelos pequenos. Ele visitou as salas,
pôde ver o trabalho desenvolvido, apreciou murais com releituras de suas obras, 
e se encantou com as crianças..

Ao final, feliz com o preito, Wanderley Caramba convidou todos para sua 
exposição que está prevista para acontecer até setembro deste ano e prometeu 
voltar. A comunidade escolar considera Wanderley Caramba um expoente em seu 
campo de ação que oportuniza à Comunidade São Carlos superar um quadro que 
exclui o que é positivo da comunidade.

A creche exerceu mais uma vez sua função social, censurando as injustiças que 
certamente, de maneira sutil, poderiam provocar marcas profundas no corpo, na 
alma e comportamento da comunidade escolar.

Fonte:

http://felizespaco.blogspot.com.br/
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* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o
 representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe
. *

Professora Rute Albanita

Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: 
@Rute_Albanita

COMPARTILHE E COMENTE!

[FOTO]

projetos
(334)

1ªcre
(234)
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<COMENTÁRIOS>

A música desenvolve a mente humana, promove o equilíbrio, proporcionando um 
estado agradável de bem-estar, facilitando a concentração e o desenvolvimento do
raciocínio. Parabéns pelo trabalho desenvolvido!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 09/09/2013 08:45
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 16/09/2013
<TÍTULO>
Projetos de História na Quinta do Caju

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

A 
Creche Municipal Quinta do Caju
, no histórico bairro do Caju, possui turmas do Berçário ao Maternal II e tem 
crianças de 6 meses a 3 anos de idade. Com o Projeto Pedagógico 2013 
Mergulhando no Mar de Histórias do Caju, Vamos Tecendo Nossas Redes de 
Aprendizagens e Construindo Outras Histórias
,
 a comunidade escolar redescobre a beleza e resgata a import
ncia do bairro.

[FOTO]

Quando o projeto é realizado em uma creche, ele não envolve apenas as crianças 
pequenas e suas professoras. O projeto pedagógico tem também a participação da 
comunidade escolar, das famílias, da vizinhança, do comércio próximo e, por 
isso, torna-se tão importante na instituição. Na 
Creche Municipal Quinta do Caju,
 o projeto 
foi ganhando cada vez mais força, à medida que os pais das crianças o 
enriqueciam com as histórias que contavam.

Caju - Ontem e Hoje

Quem passa hoje no Caju vê um bairro
de cor cinza, 

repleto de carretas e com um tr
nsito enorme! Mas não foi sempre assim. O Caju foi uma região belíssima de 
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praias com areias branquinhas e água cristalina. Onde não era rara a visão do 
fundo da Baía, tendo como habitantes comuns os camarões, cavalos-marinhos, 
sardinhas e até mesmo baleias.

[FOTO]

Mural exposto na creche com o nome do Projeto Pedagógico 2013.

Hoje, no Caju, não há sinal de praia. A área foi aterrada para construção do 
Porto e da Ponte Rio - Niterói. No entanto, andando pelas ruas históricas da 
Comunidade da Quinta do Caju, é possível ver um rastro da beleza do passado, 
através de algumas casas de madeira, das ruazinhas de pedras e dos barcos 
coloridos da vila dos pescadores.

Os subprojetos da unidade seguem este objetivo: conhecer a história antiga e 
atual do Caju. As crianças fazem visitas ao bairro e suas famílias apoiam o 
trabalho realizado. Afinal, conhecer os contextos de vida da criança, os 
costumes, os valores culturais da família e as diferenças ou semelhanças 
existentes entre elas, tudo isso constrói a parceria com a família, tendo como 
bases a confiança e o respeito m
tuo.

[FOTO]

Policial Duarte, do projeto PAMESP da UPP, conversa com crianças sobre seu 
trabalho.

Subprojeto: Marcha Soldado!

[FOTO]

Alunos da creche esperam o desfile começar.

O Caju é um bairro onde se encontra o 
Arsenal de Guerra
, o 
Parque Aeronáutico
, o 
Corpo de Bombeiros 
e, atualmente, uma base da 
Polícia Pacificadora
. As crianças da Comunidade da Quinta do Caju convivem com o ir e vir desses 
profissionais bem como, às vezes, os têm em sua família. Os educadores da creche
observaram que esse assunto permeia constantemente as conversas das crianças e 
fazem parte de algumas de suas brincadeiras.

[FOTO]

Alunos do Maternal se preparam para o desfile
.
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Atentas em levar para as crianças da creche aprendizagens relevantes e 
contextualizadas, o grupo de educadoras conversou com as crianças em rodinha 
sobre o trabalho dos militares no bairro. As crianças participaram de bate-papos
informais e realizaram diferentes oficinas com fotos, gravuras e símbolos dos 
vários n
cleos das forças armadas. Cada educadora observou o n
cleo militar de maior interesse da turma e assim foram selecionadas as turmas 
representantes de cada força armada.

No dia 6 de setembro, como culmin
ncia do subprojeto, toda a creche desfilou. As crianças, juntamente com suas 
famílias e educadoras, saíram da creche e foram até o PAME. O desfile contou com
a presença da UPP Caju e das diretoras de escolas do Caju, Cristina e Rute 
Albanita.

As gestoras Marineide e Jaqueline e a Coordenadora Neusa confessaram que estão 
emocionadas com o desenrolar do projeto. E garantem que o melhor ainda está por 
vir.

Para conhecer melhor o trabalho da Creche Quinta do Caju, clique 
AQUI.

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o
 representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe
. *

Professora Rute Albanita

Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: 
@Rute_Albanita

COMPARTILHE E COMENTE!

[FOTO]
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projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 20/09/2013
<TÍTULO>
As Estrelas da XXX Mostra de Dança - 5ª CRE

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, .

A XXX Mostra de Dança foi coordenada pelas professoras Desirée Costa e Sirléa 
Libonati, que fazem parte do quadro de professores que atuam, com muita 
eficiência, na Gerência de Educação / 5
 CRE.

A dança, não é, como se tende a acreditar, um conjunto de passos mais ou menos 
arbitrários que são o resultado de combinações mec
nicas e que, embora possam ser 
teis como exercícios técnicos, não poderiam ter a pretensão de constituírem uma 
arte: são meios e não um fim.

Isadora Duncan
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[VÍDEO]

A Mostra Municipal de Dança propicia aos alunos da Rede Municipal de Ensino o 
acesso à linguagem da Dança enquanto manifestação artístico-cultural, 
oportunizando também a formação de plateia. A Mostra caracteriza-se pela 
apresentação das composições coreográficas produzidas pelos professores da Rede 
Municipal de Ensino junto aos seus alunos durante o ano letivo.

Suas principais ações são:

 Formação de grupos de Dança nas escolas, incentivando a escolha própria de 
repertório e a elaboração de coreografias;

 Apresentação dos grupos nas Mostras Regionais organizadas pelas onze 
Coordenadorias de Educação (CRE);

 Apresentação na Mostra Final dos grupos selecionados nas Mostras Regionais.

Segundo Jabim Nunes: 
A dança é, sem d
vida, uma das linguagens mais significativas das expressões humanas. Ela pulsa o
samba, o bumba-meu-boi, o maracatu, o frevo, o afoxé, o baião, o xote, o xaxado,
o funk, o rap, o hip-hop, as danças de salão, as danças eruditas, o jazz, a 
clássica, a moderna e a contempor
nea. Além de Integrar, ajuda na formação crítica e consciente, amplia vivências 
e faz dialogar no processo criativo, estético e sócio-cultural. Dançar faz bem. 
Quem dança é mais feliz. Eu amo dançar! Pratique dança. Dê o primeiro passo e 
ofereça a você mesmo uma oportunidade de descobrir os segredos do corpo que se 
move!

As Estrelas da XXX Mostra de Dança - 5
 CRE

A 
Creche Municipal Estrelinha Dourada
 viajou musicalmente pelas regiões brasileiras, se encantando com os diferentes 
ritmos e danças com 
O que que a baiana tem?

Vinicius de Moraes, o maior homenageado da Mostra, começa dar o ar de sua graça 
através da 
Escola Municipal Pio XII
 em 
A inf
ncia cresce e floresce com Vinícius de Moraes
, embalada pela temática da m
sica de sua autoria, 
O Girassol
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. 

Mas, a arte também foi lembrada pelo 
Espaço de Desenvolvimento Infantil José Alpoim
 tendo Van Gogh e Vinícius de Moraes como destaques, originando a coreografia 
Os Girassóis de Van Gogh.

A dança não fala, se expressa. É arte, expressão, emoção e sensibilidade..., 
assim mostrou a 
Escola Municipal Gustavo Lessa
, que se apresentou com 
A Dança é a Arte do Movimento
, antecedendo o 
CIEP Metal
rgico Benedicto Cerqueira
 que homenageou Vinícius, apresentando a coreografia 
Centenário de Vinicius de Moraes
. 

Já a 
Escola Municipal Ruy Carneiro da Cunha
 decidiu homenagear a personagem mais famosa de Mauricio de Souza, 
Mônica
, com seus 50 anos de vida. Uma suave e breve mostra de que o tempo, embora 
passe muito rápido, perpetua-se na arte, com a dança 
Mônica in New York.

O Nordeste também foi lembrado através da 
Escola Municipal França
, que demonstrou ligação entre tradição e modernidade. Homenageou este grande 
brasileiro que leva seu nome no título desta coreografia: 
Do Catulo ao Pancadão: o Brasil de ontem, hoje e sempre.

E, terminando este primeiro bloco de escolas, conheceremos a rotina do dia a dia
das pessoas contada através do relógio pela 
Escola Municipal Aspirante Carlos Alfredo
, com a coreografia 
O Relógio
.
[VÍDEO]

No segundo bloco de escolas, reproduzindo através dos movimentos a realidade dos
escravos nas senzalas, o 
Clube Escolar Marechal Hermes
 coreografou 
Bata do Feijão
. Logo em seguida, outra homenagem a 
Vinícius de Moraes
, foi o que mostrou a 
Escola Municipal Rosa Bettiato Záttera
 com a dança 
Sem Amor e Sem Lutar, Não Se Tem Como Viver
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, numa luta travada entre o Bem e o Mal.

A 
Escola Municipal Quintino Bocai
va
 conclamou a todos comemorar a 30
 edição da mostra de dança com alegria e encantamento, com a coreografia 
Mistura de Ritmos que Nos Encanta
. A tradição e a força cultural dos povos africanos são descritas como uma plena
festa de ritmos na coreografia 
África
, apresentada pelo 
Clube Escolar Marechal Hermes
.

Em 
Tributo a Vinícius de Moraes
, o 
Ginásio Experimental Carioca Mário Paulo de Brito
 homenageou o centenário da morte deste grande poeta e compositor, que encantou 
a todos com sua obra, enquanto a 
Escola Municipal Raja Gabaglia
, apresentava a graça e o charme da mulher brasileira, com a dança 
As Poderosas
.

O 
Clube Escolar Marechal Hermes
, em sua terceira apresentação, mostrou 

Umbrell

a
 em estilo sapateado, retratando uma viagem no tempo, proporcionando aos alunos 
conhecerem um novo estilo de dança, o TAT DANCE. 
Tom Jobim
 e 
Vinicius de Moraes
 foram relembrados através do 
Soneto da Separação
, coreografado pelo grupo de dança do 
Ginásio Experimental Carioca Malba Tahan
.

A 
Escola Municipal Luís de Camões
, nos embalos da Mostra de Dança, apresentou 
Trinta Anos Dançando
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 revisitando sucessos musicais que ajudaram a escrever 30 anos de muita 
história, alegria e dança. E... mais uma vez Vinícius de Moraes, agora com a m
sica 
Pela Luz dos Olhos Teus
, foi homenageado pelos alunos da 
Escola Municipal Aspirante Carlos Alfredo
, com a apresentação 
Anos Dourados
.

Finalizando, a
 Escola Municipal Francisco Sertório Portinho
, vivendo a 
Inf
ncia com Vinícius
, coreografou com estilo lembrando a nossa inf
ncia, nosso tempo de escola, uma época inesquecível para todos. Os alunos 
interpretaram a m
sica 
O Pato
 com muita alegria.

[FOTO]

A XXX Mostra de Dança, assim como a Mostra de M
sica das escolas municipais da Cidade do Rio de Janeiro, encantaram crianças, 
jovens e adultos com a sutileza dos passos e a harmonia da canção no palco da 
Arena Cultural Fernando Torres, localizada no Parque de Madureira.

Agradeço a colaboração expressiva do professor José Henrique, GED/5
CRE, sempre disposto a colaborar com as matérias alusivas as ações desta 
Gerência de Educação, para o Portal Rioeduca. 

Agradeço, também, a professora Sirléia Libonati pela viabilidade desta matéria.

[FOTO]

A Coordenadora Regional de Educação / 5
CRE professora Maria Valéria Pinto Médici e a Gerente de Educação / 5
CRE professora Glória Martins, meu grande carinho. 

Grande carinho aos participantes, alunos e professores, pela participação deste 
belo momento artístico.

[FOTO]

E aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não 
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podiam escutar a m
sica.

Friedrich Nietzsche

Regina Bizarro_ Representante do Rioeduca/5
CRE

     E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

     Twitter: @rebiza

     Facebook: Regina Biza

Rioeduca/5
CRE no Facebook:

https://www.facebook.com/groups/rioeduca5cre/

[FOTO]
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5ªcre
(268)

(11)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 18/10/2013
<TÍTULO>
EDI Karine e Vila Olímpica Félix Miéli: uma Parceria Saudável

<TAGS>
Tags: 
5ªcre.

O Espaço de Desenvolvimento Infantil Karine Lorraine Chagas de Oliveira e a Vila
Olímpica Félix Miéli Venerando desenvolveram uma parceria de ações sociais. E 
quem saiu ganhando foram as crianças da nossa rede de educação e suas famílias.

Inaugurado no dia 21 de julho de 2011, o Espaço de Desenvolvimento Infantil 
05.15.801 Karine Lorraine Chagas de Oliveira, localizado à Rua Ururaí, 550, em 
Honório Gurgel, tem o privilégio de ter como vizinha a Vila Olímpica Félix Miéli
Venerando. 

Em julho de 2012, quando 

completava um ano de existência, 

o

EDI Karine Lorraine Chagas de Oliveira

foi matéria no Portal Rioeduca.

[FOTO]

Na primeira e 
ltima foto, professoras Jussara Francisca Dutra (de blusa rosa), diretora, e 

Maristela Costa Pestana (de blusa estampada), 

diretora adjunta. Na segunda e terceira foto, os espaços físicos do EDI.

Página 6016



RIOEDUCA 2
O EDI Karine Lorraine Chagas de Oliveira atende crianças do bairro de Honório 
Gurgel e comunidades vizinhas na modalidade creche e pré-escola, com idades que 
variam de 6 meses a 5 anos e 11 meses, em horário integral.

Como gestora desse espaço, a professora Jussara Francisca Dutra, acompanhada 
pela professora, diretora adjunta, Maristela Costa Pestana, respaldada pelas 
ações da Coordenadora Pedagógica, professora Katia Regina Pereira, fazem-no mais
especial, acompanhadas de uma grande equipe.

Parceria, uma Opção Ideal

Ao ligar para o EDI Karine Lorraine Chagas de Oliveira com objetivos de saber 
quais ações pedagógicas estão acontecendo, surpreendi-me com a revelação da 
parceria construída com a Vila Olímpica Félix Miéli Venerando em prol dos 
alunos.

Sendo assim, fui ao encontro dos professores do EDI e me surpreendi mais uma vez
com um trabalho de qualidade, que a parceria da Vila Olímpica só acrescenta. 
Registrei tudo e compartilho nesta matéria com os leitores do Portal Rioeduca.

Conheci, também, o 
Trenzinho da Leitura
, que está em fase de acabamento e que constitui uma biblioteca ambulante, dando
continuidade ao trabalho de leitura que vem sendo desenvolvido pelas professoras
do EDI.

Muito mais que desenvolvimento das habilidades físicas, a parceria da Vila 
Olímpica Félix Miéli Venerando com o EDI Karine Lorraine Chagas de Oliveira 
propicia aos alunos momentos encantadores, abrindo janelas para novas 
possibilidades e descobertas. Eles deixam transparecer como sendo um momento 
mágico estar na Vila Olímpica
, afirma a professora Jussara e equipe.

Vila Olimpica Félix Miéli Venerando

A Vila Olimpica Vila Olímpica Félix Miéli Venerando foi inaugurada em 2012 e 
conta, nos seus 22 mil m
, com um ginásio coberto, três quadras poliesportivas, um campo de futebol de 
grama, duas piscinas (adulto e infantil), pista de atletismo com caixa de areia 
e um parque infantil. Com capacidade para atender 5.300 pessoas, atualmente 
conta com 4.100 inscritos.

Atividades oferecidas: taekwondo, jiu jitsu, capoeira, judô, futsal, futebol, 
voleibol, handebol, atletismo, ginástica rítmica desportiva, dança de salão, 
ginástica para terceira idade, ginástica localizada, alongamento, natação, 
hidroginástica e caminhada, além das modalidades adaptadas para Pessoa com 
Deficiência: futsal, caminhada (atletismo), iniciação desportiva, natação, 
psicomotricidade e capoeira. 
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A Vila funciona de terça a sexta-feira, das 7h às 22h e, aos sábados e domingos,
das 8h às 17h. O endereço é: Rua Ururaí, s/n
, Honório Gurgel.

[FOTO]

Fotos da Vila Olímpica Félix Miéli Venerando.

EDI Karine a a Vila Olímpica Félix Miéli Venerando

Dentre as ofertas que a Vila dispõe, o EDI Karine participa com seus alunos das 
aulas de taekwondo, capoeira e futsal.

[FOTO]

Diretora, professora Jussara, com a professora da

 turma, Alessandra, e o professor Miguel.

[FOTO]

Professoras e diretora do EDI Karine com alunos e o Mestre Noquinha.

s quartas e sextas-feiras, as turmas de EI participam das aulas de futsal, 
orientadas pelo professor da Vila, Marcos Antonio. 

s terças e quintas-feiras, outras turmas participam das aulas de taekwondo 
orientadas pelo professor da Vila, Miguel de Lima e Capoeira, com Mestre 
Noquinha.

Este trabalho vem sendo desenvolvido desde 2012 e há altern
ncias semestrais de atividades para que todas as crianças possam aprovetá-las.

[FOTO]

Professor Miguel de Lima, orientador de T

aekwondo das turmas do EDI Karine.

[FOTO]

Mestre Noquinha ministra aulas de Capoeira

para as turmas do EDI
.

Dessa parceira, surgiu a oport
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unidade de algumas crianças participarem de outras atividades, já que esse 
trabalho faz com que desperte nos pequenos a vontade de estar naquele espaço 
onde o esporte é o principal eixo da alavanca para uma vida saudável. Quem sabe 
daí saiam futuros atletas!

Parabéns à equipe do EDI Karine Lorraine Chagas de Oliveira pelo trabalho que 
vem desenvolvendo com muito carinho e entusiasmo.

Obrigada às professoras Mariléia, Jussara e Katia, pela calorosa recepção 
proporcionada à representante do Rioeduca na 5
 CRE, professora Regina, ao visitar pela primeira vez o EDI Karine Lorraine 
Chagas de Oliveira.

Conheçam e acompanhem o blog do EDI Karine Lorraine Chagas de Oliveira: 

http://edikarinelorraine.blogspot.com.br/

Regina Bizarro_ Representante do Rioeduca/5
CRE

     E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

     Twitter: @rebiza

     Facebook: Regina Biza

Rioeduca/5
CRE no Facebook:

https://www.facebook.com/groups/rioeduca5cre/

[FOTO]
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5ªcre
(268)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a parceria do EDI Karine e da Vila Olímpica Félix Miéli. Parcerias de 
sucesso sempre levando a educação em primeiro lugar!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 20/10/2013 15:25
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 04/10/2013
<TÍTULO>
Poesia, Arte e Inclusão: Um Corpo em Movimento

<TAGS>
Tags: 
5ªcre.

Um grupo de professores da Escola Municipal Irã desenvolveu um projeto muito 
interessante a partir de diferentes linguagens corporais. É o que vamos conhecer
agora!

No dia 29 de agosto, aconteceu a culmin
ncia do Projeto 
Poesia, Arte e Inclusão: Um Corpo em Movimento
. Projeto que foi desenvolvido pelos professores Cláudio Aroldo e Miriam Macário
de Educação Física, Margareth Kn
pfer da Sala de Leitura, Maria Conceição de Artes e Michele Castro da Sala de 
Recursos, todos da Escola Municipal 05.14. 010 Irã. 
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Fundamentação do Projeto

Considerando que a criança se expressa com seu corpo através do movimento, 
acreditamos ser de fundamental import
ncia propiciar ao universo em que a criança está inserida uma variada 
experiência. Não só corporal, mas também poética e artística, como as diversas 
linguagens. Dentro de um contexto que seja significativo para a aprendizagem da 
criança. 

A partir dessas diferentes linguagens corporais, acreditamos possibilitar uma 
melhor inserção das crianças do 1
 segmento do Ensino Fundamental a um universo diferente daquele que elas estão 
acostumadas a se expressar no seu cotidiano. Possibilitando, dessa forma, uma 
melhor inclusão da sua identidade cultural. 

O projeto pretendeu mostrar que, através do uso dessas linguagens, podemos criar
novas possibilidades de aprendizado, implementando ações pedagógicas que 
valorizam as brincadeiras, o l
dico e a cultura.

Relato da professora Margareth Kn
pfer da Sala de Leitura.

Objetivos do Projeto

 Proporcionar às crianças a oportunidade de descobrir as diversas possibilidades
de expressão corporal, utilizando variadas formas de linguagens dentro de um 
contexto que seja significativo para sua aprendizagem;

 Promover o interc
mbio entre alunos das escolas municipais da região.

Desdobramento do Projeto

Os alunos, durante as aulas da Sala de Leitura, ouviram e declamaram poesias. 
Além de ouvir histórias, m
sicas e atividades que serviram para explorar ainda mais o texto poético 
apresentado. 

Os professores de Educação Física e Artes fizeram o desdobramento utilizando 
atividades de acordo com as poesias selecionadas e com sua área de atuação.

Cada ano de escolaridade trabalhou um poema diferente. 

Pude perceber que os alunos, principalmente os menores, vibraram com as 
atividades. A turma 1201, por exemplo, fez questão de criar sua coreografia que 
ficou belíssima
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, disse a professora Margareth. 

[FOTO]

Apresentação de alunos da E. M. Irã: alunas declamando poesias. Atrás, a 
professora Margareth Kn
pfer. 

Culmin
ncia do Projeto

No dia da apresentação, a escola recebeu a presença da professora Ranah 
Manezenco, da Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, e Doutoranda em 
Educação. Ela 

fez uma pequena explanação do trabalho, abrindo o evento.

[FOTO]

Cantando, dançando e encantando através da arte. Do lado direito, a professora 
Ranah Manezenco.

Alunos das escolas Mato Grosso, professora Renata (D. A.), Mario Paulo de Brito,
professoras Cléo (Sala de Recursos) e Auzilea (Educação Física) estiveram 
presentes com seus alunos, que fizeram belíssimas apresentações.

[FOTO]

Apresentação de alunos convidados.

Parabéns aos alunos, professores e parceiros que abrilhantaram esse trabalho tão
bem fundamentado por professores engajados na educação carioca!

Regina Bizarro_ Representante do Rioeduca/5
CRE

     E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

     Twitter: @rebiza

     Facebook: Regina Biza
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Rioeduca/5
CRE no Facebook:

https://www.facebook.com/groups/rioeduca5cre/

[FOTO]

5ªcre
(268)

<COMENTÁRIOS>

A linguagem corporal é elemento mediador da aprendizagem e desenvolvimento 
humano. Parabéns pelo excelente trabalho desenvolvido!
Postado por 
Patricia Fernandes
 em 04/10/2013 08:46

Excelente Projeto desenvolvido pela Escola Municipal Irã que proporcionou às 
crianças a oportunidade de descobrir as diversas possibilidades de expressão 
corporal.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 06/10/2013 12:58
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 02/09/2013
<TÍTULO>
O Surgimento da Infância e a Criança Hoje

<TAGS>
Tags: 
#blogsderioeducadores, #educopédia, #mídias, #especialistas.

Partindo do conceito de que toda educação é feita dentro de uma prática social, 
é necessário entender como a ideia de inf
ncia surgiu na sociedade para poder refletir sobre a criança de hoje.

As visões sobre a inf
ncia foram e são ainda hoje construídas social e historicamente. Primeiramente a
criança era vista como um adulto em miniatura.

Conforme Ari
s (2006), logo que a criança alcançasse algum desembaraço físico, ela passava a 
participar da vida dos adultos. Ela aprendia o que deveria saber ajudando os 
adultos. Somente entre os séculos XVII e XVIII se iniciou a construção social da
inf
ncia.

[FOTO]

Sarmento (1997, p.11) coloca como paradoxo o fato de que 
o mundo acordou para a existência das crianças no momento em que elas existem em
menor n
mero relativo
. Diz também que mesmo a aprovação da convenção dos Direitos da Criança em 1989 
pelas Nações Unidas não foi suficiente para garantir uma melhoria nas condições 
de vida das crianças.

Enquanto o capitalismo vende a imagem 
nica da criança burguesa que deve ser cuidada, escolarizada e preparada para 
atuação futura, Rocha (1997, p. 27) afirma que 
o mito da inf
ncia feliz esbarra cotidianamente na violência, no abandono, no consumo 
infantil, no abuso sexual, etc. que desvelam um outro lado do mundo infantil, 
dos sonhos, da humanidade, transformando-o numa caricatura perversa do próprio 
mundo adulto.

[FOTO]

Atualmente, observa-se uma sociedade centrada no adulto, que enxerga a criança 
como um vir a ser, e mais uma vez na história, a criança volta a ser vista como 
um adulto em miniatura. Meninos e meninas que influenciados pela mídia aderem a 
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uma moda e a uma postura muitas vezes sensual. Seus brinquedos são rapidamente 
substituídos por computadores, vídeo games, aparelhos de mp3, celulares 
modernos...

[FOTO]

Apesar deste olhar adultocêntrico em que a criança é vista a partir do olhar do 
outro, do não-criança, espera-se que a partir da Educação as crianças possam, em
sua totalidade, serem entendidas como 
cidadãs, pessoas que produzem cultura e são nela produzidas, que possuem um 
olhar crítico que vira pelo avesso a ordem das coisas subvertendo essa ordem
. (Kramer, 2010, p. 272)

[FOTO]

E ao pensar as m
ltiplas realidades da criança hoje e o ideal a ser conquistado, acredita-se que 
a escola como local de educação e socialização deve pensar e repensar com/sobre 
a criança para aprender sobre coletividade, individualidade, singularidade, 
reconhecendo e acolhendo as diferenças.

[FOTO]
Milena Maços das Neves

é professora da SME/RJ há dez anos, formada em Pedagogia pela UNIRIO, 
especialista em Supervisão Escolar pela UGF e em Educação Infantil pela PUC-Rio.
Atua na Educação Infantil há nove anos.

Cristiane Guntensperger Sousa

Contatos: cristiane.gun.sousa@gmail.com

Facebook: Cristiane Guntensperger

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 10/09/2013
<TÍTULO>
Cultive sua Saúde

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos.

O EDI Rodrigo Lopes da Silva Tikinho está localizado em Curicica, Jacarepaguá e 
atende diariamente cerca de 140 crianças da creche ao Pré-Escola em horário 
integral.

Os alunos do EDI Rodrigo Lopes da Silva Tikinho participaram da Oficina 
Cultive sua Sa
de
 no Parque Estadual da Pedra Branca para aprender mais sobre Educação Ambiental.
A Oficina foi realizada pelo grupo 
ALIFLOR 
(Associação Ambientalista Aliança da Floresta), que desenvolve o projeto 
Viveiro Escola.

[FOTO]

O Parque Estadual da Pedra Branca 
é uma unidade de conservação ambiental situado na zona oeste.

A oficina promovida pelo N
cleo Socioambiental do Parque Estadual da Pedra Branca teve como principais 
objetivos ensinar o plantio de sementes e sensibilizar as crianças sobre a 
import
ncia de se preservar a floresta. Durante as atividades, houve
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apresentação a respeito de várias sementes florestais, suas características e 
utilidades.

Desenvolvimento da Oficina

1
 momento: Exposição de sementes; apresentação de vários tipos de sementes 
florestais nativas, como Ipê Amarelo, Jacarandá, Pau-formiga, Açaí e Juçara 
(irmã do açaí);

2
 momento: Preparação do substrato;

3
 momento: Enchimento de saquinhos e semeadura.

[FOTO]

Momento de conhecer mais sobre as sementes e a import
ncia da preservação da natureza. 

Foi explicado ao grupo de crianças a composição do substrato e a sua função para
as sementes, seu crescimento e fortalecimento. Mostrando que a 
vitamina
 para o bom crescimento de plantas e árvores é natural e tem, em sua composição,
minhocas e fezes de boi.

[FOTO]

Hora de colocar a mão na terra e plantar novas sementes.

As crianças do EDI Tikinho participaram da oficina ajudando na semeadura de 
novas plantas e observando sementes e o meio ambiente em que estavam. Puderam 
conversar sobre tudo que vem da natureza e retorna para ela.

A oficina 
Cultive sua Sa
de
 faz parte do projeto 
Viveiro Escola
, desenvolvido pelo grupo
ALIFLOR. 
O objetivo é sensibilizar e capacitar a população local, bem como a sociedade, 
como um todo para atuar na construção de um modelo de vida sustentável para a 
cidade e o planeta.
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O projeto trabalha em sua metodologia temas relacionados à educação ambiental e 
à sustentabilidade. Tem como eixo central a produção e plantio de mudas de 
espécies da Mata Atl
ntica. Pode também trabalhar com eixos paralelos, como horta org
nica, plantas medicinais, trilha interpretativa, entre outras.

[FOTO]

Fonte: Inea - Instituto Estadual do Ambiente.

Através da oficina 
Cultive sua Sa
de,
as crianças do EDI Rodrigo Lopes da Silva tiveram a oportunidade de aprender 
mais sobre a import
ncia da natureza e seus elementos na preservação das florestas e bosques.Também 
visitaram e conheceram o Parque Estadual da Pedra Branca, uma das maiores 
florestas urbanas do mundo que merece ser conhecida tanto pelas crianças como 
pelos adultos. Se você ainda não conhece, vale a pena uma visita por lá.

LINKS RECOMENDADOS

Gerência de Unidades de Conservação e Áreas Protegidas:

 http://geproinearj.blogspot.com.br/

Reserva da Biosfera da Mata Atl
ntica:

http://www.rbma.org.br/

Amigos do Parque Estadual da Pedra Branca:

http://www.parquepedrabranca.com/

Contato:

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns aos professores do EDI Rodrigo Lopes da Silva Tikinho pelo belo 
trabalho que realizam!!!! Ensinar nossas crianças a cuidar da saúde desde 
pequenos é o começo de uma vida de sucesso!!!! 
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 10/09/2013 08:58
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 03/09/2013
<TÍTULO>
2ª Semana da Educação Infantil 

<TAGS>
Tags: 
11ª cre, 2º semana de educação infantil, parque madureira.

No dia 25 de agosto, no Parque de Madureira, aconteceu a abertura da 2
 Semana da Educação Infantil. O evento mostrou o belíssimo trabalho que é 
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realizado nas escolas do município, reunindo parceiros e as Secretarias de Sa
de e de Educação da Cidade do Rio de Janeiro. Confira!

A 
Semana da Educação Infantil do Município do Rio de Janeiro
, instituída pelo decreto municipal n
 35028, lei estadual n
 6149 e lei federal n
 12.602, de 03 de abril de 2012, é considerada um marco no calendário e nas 
ações de promoção e valorização da Educação Infantil no município do Rio de 
Janeiro desde o ano de 2012.

Nesse ano ela ocorreu entre os dias 25 e 30 de agosto.

[FOTO]

Tenda da 11
 CRE com cartazes das unidades escolares na entrada.

O evento privilegia a integração entre a Instituição Educativa, os Serviços de 
Sa
de e a Comunidade, tendo como premissa os m
ltiplos olhares dos sujeitos envolvidos no cotidiano e a valorização da primeira
inf
ncia na constituição do sujeito, conforme informação da
Gerência de Educação Infantil
.

[FOTO]

Domingo ensolarado com muitos participantes no Parque Madureira.

Repleta de almofadas, livros e enfeitada com balões e desenhos, a tenda da 11
 CRE promovia a contação de histórias!

[FOTO]

Decoração da tenda com trabalhos dos alunos e fotos das escolas. Em destaque, a 
Boneca Lili.

[FOTO]

Contação de histórias com a articuladora Maria Olivia, da Creche Municipal Dr. 
Antônio Monteiro, como a personagem Dona Maricota.

A abertura da semana da Educação Infantil contou também com apresentações 
ilustres, como os artistas Zé Zuca, Bia Bedran e crianças do Unicirco!

[FOTO]

Apresentações dos artistas Zé Zuca (de amarelo) e Bia Bedran (acima) e crianças 
do Unicirco.
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Juntamente com a abertura da 2
 Semana da Educação Infantil, ocorreu a 3
 Semana do Bebê Carioca, eventos promovidos pelas Secretarias de Sa
de e de Educação da Cidade do Rio de Janeiro.

As atividades realizadas durante a Semana do Bebê têm por objetivo informar 
sobre a
import
ncia de investir na primeira inf
ncia, mobilizando toda sociedade a apoiar as gestantes, promover o vínculo 
mãe-bebê e estimular o desenvolvimento das capacidades motora, cognitiva e 
afetiva da criança, conforme informação da UNICEF.

Parabéns a todos pelo excelente trabalho apresentado no Parque Madureira, e na 
realização das atividades escolares que ocorreram nos dias de 25 a 30 de agosto!

Laura Fantti Davilla Serpa

     Representante Rioeduca da 11
 CRE

Facebook: 
http://www.facebook.com/laura.fanttidavilla

Site:
http://lauradavill1.wix.com/rioeduca11cre

Twitter: 
https://twitter.com/laurafanttini

E-mail:
 lauradavilla@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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11ª cre
(25)

parque madureira
(1)

2º semana de educação infantil
(1)

<COMENTÁRIOS>

Foi realmente um belo e gratificante trabalho. A contação de histórias é um 
momento sempre mágico! Agradecemos a parceria de todas as professoras que nos 
presentearam com sua participação!
Postado por 
maria de lourdes ferreira
 em 03/09/2013 08:20

Parabéns a todos pelos trabalhos realizados.A importância da pré escola é um dos
focos da Secretaria pois entende-se que é nessa fase que se inicia o contato com
o letramento.Fiquei muito orgulhosa de ir ao Parque e ver o comprometimento de 
todos para o sucesso do Seminário.Amei.
Postado por 
Tania Bendas
 em 04/09/2013 20:26
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 04/09/2013
<TÍTULO>
Fatos Históricos e Cronológicos na Linha do Tempo

<TAGS>
Tags: 
professor, história.
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É possível trabalhar com os alunos conte
dos de várias disciplinas, como História, Geografia e até mesmo Língua 
Portuguesa e Artes, através da confecção e interpretação da Linha do Tempo.

Desenvolver a noção de tempo com os alunos não é uma tarefa simples, depende de 
vários fatores, dentre eles a maturidade, a etapa que o aluno se encontra e a 
sua vivência.

Intermediar essa noção facilitando o seu entendimento e proporcionando troca de 
saberes através de atividades l
dicas e concretas, como na construção da Linha do Tempo, contribuirá para a 
organização social, na percepção de ritmo, duração, frequência, mudança, 
temporalidade, passado e presente e, consequentemente, futuro, entre outras 
noções abstratas.

I

[FOTO]

A criação da Linha do Tempo é bastante utilizada nas aulas de História, algumas 
vezes contemplando fatos isolados. Mas há como integrar essa atividade às demais
disciplinas como Geografia, Língua Portuguesa, Ciências, Artes entre outras.

Por tratar-se de uma percepção que dependerá de vários fatores externos e 
internos para sua compreensão, mesmo que inicial, é importante que as ideias de 
passado e presente sejam trabalhadas desde os primeiros períodos do Ensino 
Fundamental, inclusive na Educação Infantil. No site da Revista Nova Escola: 
Os tempos que a inf
ncia toda tem.

Sequência de imagens como sugestão que podem ser utilizadas com crianças dos 
primeiros anos do Ensino Fundamental.

Devem ser incluídas legendas explicativas nas imagens com a data ou idade 
aproximada dos acontecimentos.
Fonte da imagen:
http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-1/tempos-infancia-toda-crianca-tem
-732319.shtml#ad-image-0.

As histórias de vida de cada um, explorando nesse momento a oralidade e a 
aproximação com a família, contribuem enquanto incentivo para a criação da Linha
do Tempo através de fotos, desenhos, documentos e até mesmo objetos 
significativos.

É interessante também utilizar-se de momentos coletivos para representar a Linha
do Tempo, como, por exemplo, o período que o aluno passa na escola e as 
atividades desenvolvidas ao longo deste, ilustrando assim uma rotina diária, que
contempla tempo, organização e flexibilidade.

[FOTO]
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Diário de bordo confeccionado com a turma ao longo do projeto.

A compreensão da ideia de tempo histórico e cronológico, assim como a import
ncia desses registros, tornam-se importantes enquanto elementos históricos, 
formadores de opinião e passíveis de mudanças sociais.

Desenvolver projetos tendo como e

ixo principal a Linha do Tempo pode render atividades interessantes e 
inovadoras, como por exemplo a confecção de um diário pessoal, do diário de 
bordo, portfólios e até mesmo atividades com Power Point.

Taís Ferraz Duarte é Professora da Rede Municipal

     e colaboradora do Portal Rioeduca

     E-mail:
 taisduarte@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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professor
(1)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 06/09/2013
<TÍTULO>
Em cartaz: “ÓCULOS MÁGICOS”. Uma Animação Produzida por Alunos da Rede Pública

<TAGS>
Tags: 
#blogsderioeducadores, #educopédia, #mídias, #especialistas, #literatura, 
#história.

O ônibus foi parando lentamente com os seus quarenta passageiros uniformizados. 
 direita, a Fundição Progresso, onde a exposição de longas e curtas metragens 
reunia animações nacionais e internacionais. Um festival. No coletivo, vozes 
ansiosas: 
Chegamos?
, 
Podemos descer?

Entre os passageiros estavam os autores, produtores e atores que, em 2012, 
produziram um curta de animação intitulado 
Óculos Mágicos
. Eram alunos do 9
 ano, da Escola Municipal Dunshee de Abranches.

[FOTO]

Alunos do 9
 ano da E. M. Dunshee de Abranches com a Prof
 de História Maria José de Carvalho no Festival Internacional de Animação 
(AnimaMundi), após a projeção do curta 
Óculos Mágicos
, em agosto de 2013.

O ponto de partida do projeto foi a leitura do livro 
A Luneta Mágica em Quadrinhos
, da Editora Panda Books (2009). Este, por sua vez, interpreta a obra de Joaquim
Manoel de Macedo, publicada no século XIX, em sua primeira edição. Então, foi 
reconstruída a narrativa com a inserção dos movimentos, que deram vida/alma 
(anima) às imagens. Um desenho animado!
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Justificando essas escolhas, segundo Chartier (
apud 
Rio de Janeiro, p.87)
: 
ao construir diferentes percursos para ler os diferentes textos, o leitor 
torna-se também autor
, daí a utilização da linguagem HQ. Nela, os quadrinhos estão a serviço da 
imaginação e do movimento corporal (olhos e mãos) do leitor que 
caminha
 de uma cena a outra. Ela aproxima o estudante da linguagem literária na busca 
dos seus próprios percursos de leitura e de aprendizagem.

[FOTO]

Ao ressaltar a import
ncia dos vários modos de ver e uma certa miopia, física e moral, que dificulta o
relacionamento humano, Macedo utilizou a luneta como objeto símbolo que, ora 
auxilia, ora prejudica a visão do bom senso. Evidencia-se aí, o tema transversal
denominado pluralidade cultural.

Nesse uso convergente das mídias, a educação e a comunicação estão em diálogo 
permanente via novas tecnologias. Ainda que representem campos de conhecimento 
distintos, elas fundamentaram o caráter interdisciplinar da proposta, a serviço 
das disciplinas curriculares: História, Língua Portuguesa e Geografia.

[FOTO]

Alunos do 9
 Ano utilizando o software MUAN (Manipulador Universal de Animação).

A metodologia oferecida pelo Projeto Anima Escola
, em parceria com a SME/RJ, possibilitou o cronograma em etapas: Pesquisa; 
Roteiro; Storyboard; Confecção dos cenários e personagens; Filmagem; Edição.

Voltamos ao começo deste relato. A exposição em festivais internacionais 
ratificou o protagonismo dos alunos que, ao final, aplaudiram! Assim, o 
encantamento que o aprender animando exerce sobre os alunos atua como um terreno
fértil na construção do conhecimento e no fortalecimento dos laços com o outro.

     

______________________________________________

1-Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=htWMyNN5lco.

     2-CHARTIER, Roger. IN: RIO DE JANEIRO. 
A escola entre mídias.
 MultiRio, 2011.

     3-Disponível em: 
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http://www.animaescola.com.br/
.

[FOTO]

Maria José Carvalho
 é mestre em História pela UFF; pós-Graduada em EAD pelo SENAC/RJ. Foi docente 
de Didática e Prática de Ensino de História
 na UFRJ e de História da Educação na UERJ, na UniverCidade e na Faculdade 
Cenecista. Atualmente é Professora de História na SME/RJ e Tutora da 
Pós-Graduação/EAD no CECIERJ/SEEDUC.

CV: http://lattes.cnpq.br/9801635356889135.

ltima atualização/ publicação: 18/07/2013
.

Cristiane Guntensperger Sousa

Contatos: cristiane.gun.sousa@gmail.com

Facebook: Cristiane Guntensperger

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 04/09/2013
<TÍTULO>
Centro de Arte e Esporte: Valorização das Diferentes Áreas do Conhecimento

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.

Os Centros de Arte e Esporte apresentam-se como uma oportunidade de inclusão, 
participação e desenvolvimento de habilidades.

O Centro de Arte e Esporte Presidente Médici realizou um grande trabalho no 
primeiro semestre com doze escolas da 8
 CRE. Cada vez mais o projeto revela alunos talentosos e com grande potencial 
para brilhar no futuro!

[FOTO]

A partir da Resolução SME n
 1222 de 16/01/2013, as Unidades de Extensão Educacional da Secretaria Municipal
de Educação passaram a incorporar o papel de 
Centros de Pesquisa e Formação em Ensino Escolar de Arte e Esporte.

Os Centros atuam, especialmente, com os princípios básicos da Arte e do Esporte 
como áreas de conhecimento. Visam desenvolver e difundir metodologias inovadoras
no ensino da Arte e Educação Física Escolar para a Rede P
blica Municipal de Ensino e aplicar experimentalmente essas metodologias no 
trabalho desenvolvidas diretamente com os alunos participantes desses Centros.

No primeiro semestre, doze escolas da 8
 CRE participaram do projeto através das Oficinas oferecidas.

Semanalmente, atividades de cultura, arte e esporte fizeram parte da vida de 
muitos alunos.

[FOTO]

Na 8
 CRE, o PET (
Polo de Educação para o Trabalho
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) Presidente Médici se adaptou à nova realidade. Ao se tornar Centro de Arte e 
Esporte, foram criadas onze oficinas: tae kwon do, judô, futsal, capoeira, 
dança, m
sica, fotografia, vídeo, tênis de mesa, artes visuais e teatro.

A sede do Polo funciona na Escola Municipal Thomé de Souza, em Senador Camará.

Muitas dessas novas oficinas ocorrem em diferentes escolas denominadas 
Oficinas Itinerantes.

 No primeiro semestre de 2013 foram atendidas doze escolas com Oficinas 
Itinerantes de Arte e Esporte na 8
 CRE.

[FOTO]

O espaço escolar deve ser compreendido como um ambiente privilegiado para 
transformação e descobrimento de si mesmo. 

Com atividades extraclasse, os alunos podem superar seus limites de equilíbrio, 
força, concentração, estratégia e sensibilidade.

Através da Cultura, das Artes e do Esporte, a Secretaria Municipal de Educação 
busca proporcionar aos alunos uma educação abrangente, que estimule o 
desenvolvimento físico, mental e intelectual, ou seja, está em busca de uma 
Educação de Qualidade que promova o desenvolvimento do cidadão Carioca.

Esse projeto, no entanto, só consegue gerar bons frutos graças aos professores 
que dedicam-se com total empenho para a realização de cada modalidade oferecida.

É claro que não podemos deixar de mencionar os alunos, que são os atores 
principais deste roteiro de sucesso!

[FOTO]

O Centro de Arte e Esporte Presidente Médici recebeu para o segundo semestre 
cerca de 740 matrículas. Inscreveram-se alunos de 47 escolas municipais dos 
bairros de Bangu, Padre Miguel, Realengo e Senador Camará.

Os professores que participam das Oficinas já iniciaram o trabalho e, com muito 
entusiasmo, esperam repetir o sucesso do primeiro semestre!

Se você quer saber mais sobre o Centro de Arte e Esporte Presidente Médici, 
clique nos links abaixo:
[VÍDEO]

Oficina Itinerante de Capoeira - E.M. Get
lio Vargas

Blog do Centro de Arte e Esporte Presidente Médici
[VÍDEO]
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Oficina de Dança

[FOTO]

Você já conhecia o Centro de Arte e Esporte Presidente Médici? Se gostou da 
postagem, não deixe de compartilhar e comentar. Participe!

Professor, divulgue aqui os processos de aprendizagem realizados com seus 
alunos!

Entre em contato com o
RIOEDUCA!

* 
* 
*

Professora Neilda Silva - Rioeduca 8
 CRE

neildasilva@rioeduca.net

Twitter: @Prof_Neilda

[FOTO]
tweet

Página 6040



RIOEDUCA 2

8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

Muito bom os alunos terem acesso a essas atividades!

Postado por 
Adrano
 em 04/09/2013 10:23
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 09/09/2013
<TÍTULO>
Projeto Escola Museu no GEC Rio de Janeiro - 3ª CRE. Visita Interativa ao Museu 
Nacional

No dia 22 de agosto, o Ginásio Experimental Carioca Rio de Janeiro, da 3
 CRE, participou da 2
 visita interativa, no horário da manhã, referente ao Projeto 
Escola e Museu: Espaço Interativo de Educação e Arte em Novos Saberes
. 

A visita foi realizada no Museu Nacional, localizado na Quinta da Boa Vista.

Participaram da visita alunos do 7
 e 8
 anos acompanhados dos professores Leonardo, de Artes, e Mariane, de Língua 
Inglesa.

Ao chegarem ao Museu Nacional, os alunos foram recebidos pelos mediadores 
Henrique e Jade, que acompanharam o grupo ao longo de toda a visita. Foi 
realizada uma breve apresentação com o grupo de alunos que tinham entre 13 e 14 
anos.

[FOTO]

No
 hall
 de entrada, os mediadores explicaram que o museu já foi residência de D. João 
VI, D. Pedro I e D. Pedro II e que, na visita, todos também veriam objetos 
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pessoais das viagens da família real.

O roteiro realizado com o grupo de alunos abordou reflexões de eventos bem 
particulares que ocorreram ao longo de bilhões de anos e que nos possibilitaram 
chegar ao atual estágio de evolução, bem como sobre a longa busca do ser humano 
pelas suas origens.

A visita iniciou com os mediadores perguntando aos alunos 
De onde viemos?
. Neste momento alguns alunos deram variadas respostas como o local onde moram, 
bairro ou família. Após a resposta do grupo, os mediadores abordaram um pouco da
história do meteorito Bendegó, que os alunos viram logo no
 hall
 de entrada do Museu. 

O meteorito de Bendegó foi apresentado como o fóssil mais antigo do Museu e que 
o mesmo representa o resto de uma vida antiga, onde pode-se estudar a origem do 
Planeta Terra.

O aluno Diego perguntou se o meteorito era de verdade e do que era feito. Os 
mediadores explicaram que o meteorito é de verdade e que é feito de vários 
elementos minerais. Os alunos receberam informações que o meteorito foi 
encontrado na Bahia no século XVIII. Lá, ele era considerado um patrimônio da 
cidade, e que, somente no século XIX, ele foi trazido para o Museu Nacional se 
tornando um patrimônio na instituição.

Nesse momento, todos os alunos do grupo puderam tocar no meteorito e sentiram a 
sua baixa temperatura. Muitos registros fotográficos foram feitos.

[FOTO]

Em seguida, os alunos foram convidados a visitar a parte superior do prédio. Lá,
foram apresentados à linha do tempo que mostra a evolução da vida.

Os alunos observaram-na e interagiram com os mediadores fazendo perguntas e 
levantando algumas hipóteses.

[FOTO]

A mediadora Jade, auxiliada pelo professor Leonardo, abordou um pouco a noção de
tempo, pois na linha da evolução da vida são vistos animais de milhões de anos 
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passados. De uma forma l
dica, a mediadora Jade abriu os braços e considerou a ponta do dedo o período de
tempo onde o homem surgiu no planeta. Dessa forma, os alunos puderam compreender
melhor.

Os alunos sinalizaram alguns animais que foram extintos como os dinossauros, 
assim como outros que sobrevivem até os dias atuais e que surgiram há milhões de
anos atrás.

Todos visitaram o setor dos fósseis, onde o mediador Henrique explicou a 
presença de dinossauros no Brasil. Os alunos registraram por meio de fotografias
os fósseis e questionaram o tamanho da cauda do 
Dinoprata
. Foi explicado que a cauda servia para o equilíbrio do corpo do animal. Também 
se esclareceu como era a alimentação dos dinossauros.

[FOTO]

No fundo da sala, sentaram-se ao chão e observaram dois setores com imagens 
diferentes de fósseis e paisagem. O mediador Henrique perguntou ao grupo o que 
viam de diferente nas imagens. Após a abordagem dos alunos, o mediador Henrique 
explicou que as duas paisagens mostravam um mesmo lugar: a Chapada do Arari, no 
estado do Ceará. A 
nica diferença era 5 milhões de anos, já que uma imagem retratava o espaço hã 
110 milhões de anos e a outra há 115 milhões de anos. Algumas diferenças foram 
vistas pelos alunos e sinalizadas pelos mediadores.

[FOTO]

Também foi abordada a causa da extinção dos Dinossauros que ocorreu por uma 
queda de um meteorito no planeta Terra. O meteorito bateu no solo do planeta e 
retornou para o espaço, o que ocasionou uma nuvem de poeira. Essa nuvem 
transformou os dias em noite e as plantas começaram a morrer pela falta de luz 
solar. Com isso, os dinossauros foram morrendo também, chegando à extinção.

Naqueles tempos, os roedores viviam sempre muito escondidos em tocas. Após a 
queda do meteorito, os roedores começaram a sair das tocas e habitar o planeta. 
Os mamíferos surgem nesse momento.

Todos os alunos foram convidados a apreciar o fóssil da Preguiça Gigante e 
tiveram uma explicação sobre a 
Era do Gelo
.

[FOTO]
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No setor da humanidade, todos conheceram um pouco da origem dos homens. Os 
mediadores desmitificaram a origem do homem e do macaco, abordando que o homem 
tem um ancestral em comum com o macaco, porém a ciência ainda não descobriu qual
é.

[FOTO]

Na sala, os alunos puderam apreciar várias vitrines como 
Australoptheccus 
e 
Homo habilis, 
que mostrava ossadas.

Foi realizada uma comparação entre o corpo dos 
Australopitheccus 
com o 
Homo erectus
. Foi visto que os 
Australopitheccus 
possuíam os dedos unidos o que dificultava trabalhos manuais. Já nos 
Homo erectus
, os dedos começam a se soltar, o que facilitou o manuseio de alguns objetos.

Na evolução, a posição ereta auxiliou o dia a dia do homem, pois assim diminuía 
a chance do homem ser caçado por animais, já que seu campo de visão ficou 
melhor.

O 
Homo erectus
, apesar de conhecer o fogo, também passou a ser nômade, ou seja a habitar 
vários lugares.

Em outra vitrine, todos apreciaram algumas características do 
Homo sapiens 
arcáicos, como o corpo coberto por pelos, por viverem na época da Era do Gelo e 
de conviverem com a preguiça gigante. Nesse momento, o homem torna-se sedentário
e fixa moradia em um local.

Na 
ltima vitrine, os alunos viram o 
Homo sapiens
 moderno, que somos nós. Estamos em todos os continentes e produzimos cultura 
por meio de objetos para identificar o cotidiano, ritos etc.
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Convidados a ir para a sala do Egito, todos viram o acervo egípcio do Museu, 
entre m
mias e peças da cultura do povo egípcio.

[FOTO]

Os mediadores explicaram aos alunos a diferença do material que produz as 
esquifes (madeira) e o sarcófago (pedra). Uma breve explicação sobre o processo 
de mumificação foi abordado, quando foi falado que era muito caro ser mumificado
e que só se mumificavam pessoas importantes, pois na cultural egípcia se 
acreditava que o corpo mumificado seria aproveitado para a vida eterna.

Na sala do Mediterr
neo, os mediadores mostraram o acervo e citaram a história de Zeus e Prometeu, 
os deuses da mitologia grega. Assim como as obras que retratam a identidade de 
um povo.

[FOTO]

Ao longo da visita, lembrou-se que o Museu está em um prédio que foi um palácio 
e que alguns detalhes dos tetos lembram o tempo em que o prédio era palácio. 
Como os detalhes dourados com as iniciais de D. Pedro II e o teto do espaço que 
era o oratório todo pintado de azul como o céu.

[FOTO]

Foi abordada na visita a mumificação aqui no Brasil com índios da Amazônia.

Para finalizar, o grupo de alunos foram reunidos e a pergunta inicial da visita 
voltou a ser lembrada: 
De onde viemos?
. Nesse momento, os alunos deram outras respostas como de povos antigos ou da 
evolução da vida entre outras.

[FOTO]

Os mediadores encerraram a visita convidando os alunos a voltar ao Museu com 
seus familiares ou em outros momentos, pois todos devem se apropriar do espaço e
explorar as exposições permanentes e provisórias.

[FOTO]

Representante do Rioeduca na E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos
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     Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Os museus, sejam eles de artes, ciências, tecnologia ou antropologia, são por 
excelência locais de observação, interação e reflexão. Parabéns!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 09/09/2013 08:49
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 27/09/2013
<TÍTULO>
Resgatando e Valorizando a Cultura Popular na Escola Municipal Paraguai

A Escola Municipal Paraguai se apresenta com novo segmento e nos mostra um 
projeto de resgate e valorização da cultura brasileira através do folclore.

No ano de 2013, a Escola Municipal Paraguai mudou de segmento porque atendia 
somente o 2
 segmento. Hoje, atende somente o 1
 segmento. Consequentemente mudaram os professores. É uma nova escola, alunos 
novos, professores novos, com a permanência somente de alguns funcionários. 

Segundo a Coordenadora Pedagógica, professora Tatiane Machado, a equipe está 
reformulando o PPP e criando uma identidade para Escola com a parceria do 
Proinape - Programa Interdisciplinar de Apoio às Escolas. O Proinape garante à 
Secretaria Municipal de Educação uma estrutura para as equipes itinerantes, 
formadas por três profissionais: professor, assistente social e psicólogo. As 
equipes também abordam junto aos alunos os casos de violência, conflitos, 
dificuldade de relacionamento com os colegas, professores e pais, entre outros 
desafios do cotidiano escolar.

Desde abril de 2013, quando saí da GED/5
CRE, componho o quadro de professores da Escola Municipal Paraguai. Juntamente 
com o grupo, estamos movimentando a escola, realizando projetos bimestrais até a
finalização do Projeto Político Pedagógico, que demanda tempo. Estamos nos 
encontrando com toda a comunidade escolar para a elaboração do PPP em conjunto. 
São muitos desafios, mas estamos todos animados e confiantes
, relata entusiasmada Tatiane Machado.

Resgate e Valorização da Cultura Popular

A equipe da Escola Municipal Paraguai trabalhou juntamente com suas turmas: 
lendas, adivinhas, trava-línguas, ditados populares, entre outras atividades da 
cultura popular. 

Para que o trabalho fosse realizado, os professores pesquisaram por meio da 
Educopédia; desenvolveram atividades de pintura, recorte e colagem; oficinas de 
criação e produções de texto e outros, com o envolvimento de toda comunidade 
escolar. 

A turma 1401 realizou uma oficina de sombrinhas de frevo com garrafas pet com o 
apoio voluntário da porteira Fernanda. A turma 1601 confeccionou o Boi Bumbá com
sobras de materiais Recicláveis.
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[FOTO]

Na segunda foto, a turma 1601 confecciona o Boi Bumbá com materiais reciclados. 
N

a terceira foto, oficina de garrafa Pet com a turma 1401 para confecção da 
sombrinha de frevo. Na quarta foto, álbum de trabalhos sobre o Folclore da turma
1201.

No dia 26 de agosto, aconteceu a Culmin
ncia com a presença dos responsáveis, quando as turmas apresentaram danças e 
lendas típicas do nosso Folclore. 

[FOTO]

Alunos da E. M. Paraguai coreografando m
sicas do cancioneiro popular. 

[FOTO]

Turma 1601 apresentando a lenda do Boi Bumbá nas turmas.

Parabéns à Escola Municipal Paraguai pelo belo trabalho realizado junto a sua 
comunidade escolar, oportunizando seus aunos de estarem em contato com a cultura
popular brasileira.

Regina Bizarro_ Representante do Rioeduca/5
CRE

     E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

     Twitter: @rebiza

     Facebook: Regina Biza

Rioeduca/5
CRE no Facebook:

https://www.facebook.com/groups/rioeduca5cre/

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

O indivíduo comprometido com a cultura é feliz e, assim, sua vida adquire um 
significado útil. Parabéns!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 27/09/2013 08:25

Realmente a E.M. Paraguai está de Parabéns! 
A CP Tatiane tem feito um excelente trabalho.
Beijinhos,
Cecilia  Ferreira (emitarare.blogspot.com.br)
Postado por 
cecilia
 em 29/09/2013 17:41
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 11/09/2013
<TÍTULO>
Cine Literário na E. M. Acre 

<TAGS>
Tags: 
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3ªcre, blogdasescolas.

A Escola Municipal Acre apresenta um belíssimo trabalho desenvolvendo a 
criatividade de seus alunos através das Artes. Com m
sica, pintura, cinema, literatura, inglês e outras áreas do conhecimento, faz do
aprender um momento de prazer.

O Projeto Político da Escola se chama 
Acreditando no Futuro
 e leva em consideração o perfil dos alunos que são atendidos na Unidade 
Escolar. Tem como foco principal atividades que visam a formação e a informação 
baseadas na continuidade escolar. Preocupa-se também com a evasão, construindo 
um caminho de aprendizagem significativa para que o aluno leve os conhecimentos 
para toda sua trajetória de vida.

Este ano, em abril, foi inaugurada a midiateca do Cine Literário na escola. Um 
projeto que visa estimular o acesso à leitura através do cinema e promover o 
acesso ao cinema através da leitura.

[FOTO]

O empenho da equipe e das crianças foram fundamentais para construção de um 
espaço que demonstrasse através da reutilização de materiais a modernidade e a 
arte. Esse espaço ficou lindo e mostrou a capacidade do trabalho em equipe e o 
envolvimento dos alunos.

Vejam no vídeo abaixo o dia da inauguração e como ficou esse espaço:
[VÍDEO]

No dia 25 de maio as alunas Maria Clara, Caroline e Julia, representantes do 
Cine Literário na nossa escola, fizeram o seu primeiro empréstimo.

Foi muito bom, nós adoramos ver a empolgação dos alunos com os livros e filmes e
com vontade de pegar todos de uma vez só, fazendo perguntas e querendo saber 
mais sobre o projeto. Foi muito bom mesmo, toda hora entrando e saindo alunos 
comentando sobre os livros e falando que eram bons
 Relataram as alunas representantes.

Além do Cine Literário, a Arte é explorada de outras formas. As turmas 1801 e 
1802 estudaram o movimento Impressionista e fizeram pinturas muito bacanas.

[FOTO]

A ideia principal dos pintores impressionistas é fazer com que a imagem pareça, 
quase que completamente, iluminada pelo sol. Para conseguir este feito, o autor 
implica a sua tela pinceladas em tons mais claros (áreas iluminadas pelo sol) e 
tons mais escuros (áreas sombreadas).
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 Disponível em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Impressionismo.

[FOTO]

[FOTO]

Trabalhos realizados pelos alunos da E. M.Acre.

O Coral do 6
ano do Projeto 
M
sica e Inglês
, dos professores Débora e Pedro, também foi um sucesso! Dentre ensaios e 
pesquisas, a turma cantou a m
sica 
Dó Ré Mi
, tema do filme 
A Noviça Rebelde
.
[VÍDEO]

Parabéns à Escola Municipal Acre que desenvolve este belo trabalho com seus 
alunos!

Conheçam um pouco mais dos projetos da escola em:

http://emacre.wordpress.com

http://emacre.webnode.com/

https://www.facebook.com/pages/Cine-Acre/542329892477555

Escolas e professores, não deixem de compartilhar atividades ou projetos no 
nosso Portal Rioeduca. Procure o representante de sua CRE!!

Clique 
aqui
 para conhecer seu representante
.

Prof
 Elidia Correia

Representante 3
CRE no Rioeduca
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elidiacorreia@rioeduca.net

Twitter:
 @ElidiaCorreia

Facebook: 
Elidia Correia

e 

Grupo Rioeduca/3
 CRE

[FOTO]
tweet

3ªcre
(223)

blogdasescolas
(22)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
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[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 29/08/2013
<TÍTULO>
Informativo Multirio - 29 de agosto

A MultiRio não tem um perfil oficial no Facebook. Informações sobre a Empresa 
você encontra no
Portal MultiRio
 e na nossa página no Twitter. Se você já faz parte desta rede social, seja um 
seguidor:
twitter.com/multirio
.

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 02/09/2013
<TÍTULO>
II Congresso Internacional da Faculdade de Letras da UFRJ

O II Congresso Internacional da Faculdade de Letras da Universidade Federal

do Rio de Janeiro (II CIFALE), intitulado Línguas, Literaturas, Diálogos, será

realizado no período de 02 a 05 de setembro de 2013, na Faculdade de Letras

da UFRJ, campus da Cidade Universitária.

[FOTO]

Esta edição do CIFALE tem como principal objetivo promover um amplo diálogo 
entre pesquisadores, escritores, tradutores, professores e estudantes em torno 
das questões que vêm constituindo a agenda dos debates nacional e internacional 
na área de Letras.

Simpósio 32

Educoteca
: uma experiência de leitura e compartilhamento em escolas p
blicas

da cidade do Rio de Janeiro.

Preletores:
Luciana Guimarães Lima,
Gisele Cordeiro e Francisco Velásquez.

[FOTO]

Dia:
 04/09

Hora:
16h30min

Local:
 Prédio da Faculdade de Letras no Campus da Cidade Universitária da UFRJ, na 
Ilha do Fundão, Rio de Janeiro/RJ.
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Programas completa:
 http://www.cifale.letras.ufrj.br/submissaodesimposios.html

Educoteca

http://educoteca.educopedia.com.br/

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 05/09/2013
<TÍTULO>
Mostra Folclórica na E. M. Edmundo Lins
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<TAGS>
Tags: 
4ªcre, projetos.

Trabalhar com o Folclore está em total conformidade com a proposta dos PCNs, uma
vez que incluí-lo nas atividades de leitura é resgatar a cultura de povos que 
habitaram a nossa terra. Essa ação valoriza a Língua
e leva o aluno a respeitar a diferença, a diversidade étnico-cultural e o outro,
em sua alteridade. 

(...) a grande lição da escola deve ser que ela possui funções
comunicativas, é forma de dizer, é meio para que a palavra de cada um tenha 
lugar no debate social letrado. Dessa aprendizagem social deriva, em 
ltima análise, a constituição da autoria: enquanto o aluno não reconhecer 
funções para a escrita em sua vida, a escrita não será sua.

Referenciais, 2009.

[FOTO]

O recurso do trabalho folclórico deixa o Professor com um cenário muito amplo de
opcões, pois
falar sobre mitos e lendas é na verdade falar sobre todos os assuntos: 
religiosos, histó-ricos, geográficos, da natureza e do homem. Sua principal 
função é explicar aquilo que a razão não conseguiria esclarecer. O folclore está
inserido num contexto sócio-histórico e faz parte da construção de identidade de
um povo. 

Levando em consideração que o tema vai muito além das lendas e cantigas de 
rodas, a Escola Municipal Edmundo Lins abordou o assunto através de 
elementos que fazem parte do cotidiano dos alunos e da comunidade escolar como 
um todo.

Folcloreando na Edmundo Lins

[FOTO]

Nossa escola preparou
 A I Mostra Folclórica EMEL
 com muita criatividade e entusiasmo, pois foi um tema bem trabalhado em sala 
com os alunos e no qual eles participaram ativamente. Tentamos resgatar as 
culturas dos povos, mostrando que o folclore faz parte do patrimônio cultural da
humanidade. As tradições, crenças populares, as lendas, as cantigas de roda, 
provérbios, superstições, as brincadeiras de criança, parlendas, etc. fazem 
parte da cultura e da memória do povo, mostrando-nos o que é o FOLCLORE. 
Folcloreando com a EMEL, nossos alunos puderam resgatar tudo isso e muito mais.

[FOTO]

Tivemos brinquedos cantados feitos por eles, como 
A BONECA DE LATA
, da turma 1.101, 
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CARANGUEJO NÃO É PEIXE
, da turma 1.102, a apresentação teatral da turma 1.103 com 
A LENDA DO BRILHO DA LUA
, o brinquedo cantado 
AS CAVEIRAS
, da turma 1.104, a veia artística da turma 1.201 em pintar a tela 
LENDAS FOLCLÓRICAS
, a criatividade de 1.202 em escrever o livro 
FESTA FOLCLÓRICA
 e a turma 1.301 com sua 
EMÍLIA, A BONECA GENTE
. Resgatando o folclore de Monteiro Lobato, a turma 1.302 apresentou a dança do 
SACI e lendo a história do NEGRINHO DO PASTOREIO, o jogral da 1.401 explicou 
tudo sobre os PERSONAGENS FOLCLÓRICOS, além da alegria da 1.402, mostrando-nos 
as BRINCADEIRAS DE CRIANÇA. O folclore faz parte do patrimônio cultural da 
humanidade, pois cada povo tem um próprio jeito de compreender os fatos que 
estão ao redor. Os textos folclóricos são lidos e falados por populares de todas
as raças e religiões e criam mitos, lendas, danças, m
sicas, hábitos e tradições.

Texto enviado pela Professora Juliana Lotufo, Coordenadora Pedagógica.

O trabalho realizado dessa forma deve ajudar os alunos a se sentirem sujeitos 
atuantes da cultura local, em que Professores e Coordenadores Pedagógicos passam
a reconhecer os mesmos como participantes da cultura e que têm muito a 
contribuir para a construção da aprendizagem, do desenvolvimento cognitivo e 
emocional do grupo como um todo.

Parabéns para a equipe Edmundo Lins, por promover a exploração dos componentes 
estruturais da nossa sociedade através do estudo e do uso da Língua nos seus 
mais variados estilos.

Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por 
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! 

Entre em contato com o
 representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe
.

Ana Accioly é Professora da Rede Municipal e

Representante Rioeduca da 4
 Coordenadoria Regional de Educação

E-mail: anaaccioly@rioeduca.net

Twitter: @Ana_Accioly

COMPARTILHE E COMENTE!

[FOTO]
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projetos
(334)

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Trabalho maravilhoso em que todos aprenderam  brincando.
Postado por 
Edijanes
 em 05/09/2013 11:04

Linda nossa escola! Foi realmente um dia muito especial de diversão e 
aprendizado.
Postado por 
Roberta Lima
 em 05/09/2013 11:09

Ser Coordenadora Pedagógica da EMEL é um prazer.Aqui você lança a ideia e todos 
abraçam com carinho e dedicação. Amo esse compromisso dessa equipe de 
professores excelente que temos! Parabéns a todos os professores. Que nossa casa
seja sempre esse exemplo de união, compromisso e dedicação dados por vocês!!! 
Parabéns, EMEL!
Postado por 
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JULIANA LOTUFO
 em 05/09/2013 13:45

Essa Escola de fato faz a diferença na educação. PARABÉNS a todos os 
profissionais envolvidos, pela sua dedicação e competência.

Att,

Marcelo Souza
Postado por 
Marcelo Souza
 em 05/09/2013 17:59

A escola está de parabéns. Esse foi um dia diferente que meu filho curtiu muito,
alem de aprender. Parabens a tia Ana, tio Eric e tia Juliana. Voces são nota 10!
Postado por 
Maria da Penha
 em 05/09/2013 20:42

 A ESCOLA EDMUNDO LINS ESTÁ DE PARABÉNS PELA SUA DIREÇÃO E POR SER UMA ESCOLA DE
PRIMEIRO MUNDO!!!
Postado por 
ARIOVALDO PEREIRA SOARES
 em 05/09/2013 21:02

Feliz a criança que reconhece o folclore e o lê. Sabendo mais de si e das 
tendências de seu povo. Estamos de parabéns pela Mostra Folclórica da EMEL. 
Embora isso seja reflexo da interação de nossa escola, todos envolvidos em prol 
dos alunos. Amei as minhas meninas lindas de Emília... minhas companheiras 
matinais da T 1.301  
Postado por 
Heloíse Cabral
 em 10/09/2013 16:06
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 17/09/2013
<TÍTULO>
Folclore e Cultura

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos.

A Escola Municipal Gastão Monteiro Moutinho, situada na Taquara, está 
desenvolvendo o projeto 
Folclore
. O Projeto Político Pedagógico
Para que a Escola nos dê Cidadãos
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tem como eixo temático,no terceiro bimestre, a Cultura.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Agradecemos a multiplicação do nosso trabalho objetivando que a rede municipal 
ganhe cada vez mais um novo olhar positivo sobre Educação de qualidade.
Complemento apenas que nome do projeto é Folclore e 
Para que a escola nos dê cidadãos é o nosso Projeto Político Pedagógico. (PPP)
Postado por 
Escola Gastão Monteiro Moutinho
 em 17/09/2013 09:27

É sempre muito bom poder divulgar trabalhos de qualidade,como este, que são 
desenvolvidos na rede. Mas ainda , perceber que a escola não só envia,mas que  
acompanha nosso portal.Afinal, este espaço é NOSSO! A informação já foi 
revisada.Obrigada!Com certeza, aguardando mais projetos da Gastão Monteiro 
Moutinho para serem compartilhados por aqui! Parabéns pelo trabalho 
desenvolvido!   
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 17/09/2013 20:26
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Sexta-feira, 06/09/2013
<TÍTULO>
25 Anos de Educação Mais do que Especial...

<TAGS>
Tags: 
10ªcre.

No dia 27 de agosto, a Escola Especial Municipal Dr. Hélio Pellegrino, da 10
 CRE, comemorou 25 anos de existência, dedicados a uma educação mais do que 
especial...

A Cerimônia foi realizada na própria Unidade, com a presença de toda a 
Comunidade Escolar (alunos, ex-alunos, responsáveis, funcionários, 
ex-funcionários, professores, ex-professores, Gestores e ex-Gestores), onde 
todos puderam se reencontrar e se reconhecerem como parte integrante da 
construção dessa história de vida e de educação.

[FOTO]

Coordenadora Pedrina Rodrigues (à esquerda),
Diretora Geral Antônia (ao centro) e Diretora Adjunta Maria Alice (à direita).

As Diretoras Antônia da Silva Muller e Maria Alice Leite de Moraes
deram início à tarde de homenagens e agradecimentos distribuindo diplomas aos 
funcionários e convidados em reconhecimento à participação na trajetória da 
Unidade Escolar.

Para começar a linda tarde de homenagens e agradecimentos, os alunos, 
responsáveis e funcionários atuais fizeram uma apresentação cantada para as 
Diretoras Antônia e Maria Alice pelos serviços e dedicação prestados ao longo 
dos anos.

Dando continuidade à celebração, alunos, funcionários e responsáveis atuais 
fizeram uma apresentação cantada para a Unidade Escolar. O funcionário Sérgio 
Luiz dos Santos recitou uma poesia de própria autoria, em que declamava a import
ncia daquele momento de celebração.

Após, os convidados puderam dividir suas experiências enriquecedoras com os 
demais presentes, relatando tudo aquilo que lhes foi marcante referente à 
Unidade Escolar. Inclusive depoimentos do reflexo dessa educação especializada 
em suas vidas pessoais e profissionais.

Foi emocionante ver o depoimento de ex-alunos, que hoje são responsáveis de seus
filhos matriculados na Unidade. Dizem que a educação repassada pela escola fez 
com que, apesar das diferenças (por terem necessidades educativas especiais), 
todos pudessem se enxergar como iguais e trazer este olhar para a vida que se 
iniciava após a passagem pela instituição de ensino. Educação esta que, hoje, 
fazem questão que seus filhos também tenham, onde valores são incorpardos para o
desenvolvimento de um cidadão crítico e participativo na sociedade.
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[FOTO]

Comunidade escolar (alunos, responsáveis, professores e funcionários)
confraternizando na cerimônia realizada pelos 25 anos de existência da
Escola Especial Municipal Dr. Hélio Pellegrino.

A Cerimônia contou com as participações da 10
 Coordenadoria de Educação (10
 CRE), representada pela da Prof
 Ros
ngela Corrêa participação e do Instituto Helena Antipoff (IHA), representado 
pela Prof.
 Cristine de Souza Sanches.

Após tantos depoimentos, a Unidade Escolar convidou todos os presentes para 
participarem de um baile, organizado pela Sala de Leitura, onde puderam dançar, 
confraternizar e, mais uma vez, participar de mais um episódio marcante na 
construção da história da Instituição de Ensino.

[FOTO]

Equipe de funcionários da Escola Especial Municipal Dr. Hélio Pellegrino a
o centro. A Diretora Geral Antônia da Silva Muller de calça preta. 
 direita,
a Diretora Adjunta Maria Alice Leite (atrás do bolo, de óculos).

Parabéns aos Gestores!

Parabéns aos Professores!

Parabéns a toda Comunidade Escolar!

Suelen Corrêa

é professora da rede municipal

e representante do Rioeduca da 10
CRE

suelencorrea@rioeduca.net

twitter: @suelencorrea29

[FOTO]
tweet
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10ªcre
(292)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 03/09/2013
<TÍTULO>
Informativo MultiRio - 03 de setembro

<TAGS>
Tags: 
#informativomultirio.

A MultiRio não tem um perfil oficial no Facebook. Informações sobre a Empresa 
você encontra no 
Portal MultiRio
 e na nossa página no Twitter. Se você já faz parte desta rede social, seja um 
seguidor:
twitter.com/multirio
.
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 10/09/2013
<TÍTULO>
Literatura e Interação na 16ª Bienal do Livro Rio

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, 5ªcre, eventos, riodeleitores.

16
 Bienal do Livro Rio, uma trajetória de alegria, descontração, cibercultura e 
muita leitura. Assim aconteceu no estande da Secretaria Municipal de Educação 
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diariamente. O Rioeduca esteve presente em todos os momentos possibilitando aos 
visitantes conhecerem alguns projetos desenvolvidos pela SME.

Aconteceu de 29 de agosto a 8 de setembro no Rio de Janeiro a 16
 Bienal do Livro Rio, que continua sendo um dos maiores eventos literários do 
país. Lá, acontece uma grande festa, onde a alegria, a descontração, a 
cibercultura e a leitura se fundem num momento só, o enaltecer da literatura!

A SME também participou, como em todos os anos, com um estande onde
aconteceram diversos eventos.

No dia 2 de setembro ocorreu o encontro com Professores autores dos relatos e 
resenhas da Biblioteca do Professor na FLIP 2013, concurso cultural promovido 
pelo programa Rio de Leitores, da SME.

Nesse mesmo dia aconteceram Oficinas de Twitter, Facebook, Animação e Webrádio. 
Essas oficinas foram realizadas por Monitores e Rioeducadores durante todo o 
horário, à disposição do p
blico presente no estande.

[FOTO]

Alunos participando das oficinas nos estandes da SME na Bienal do Livro.

Colhemos alguns relatos sobre a Educopédia dos alunos do Colégio Estadual Santa 
Tereza, bairro de Belford Roxo:

Raquel Carvalho, 8
 ano, não conhecia a Educopédia e ficou abismada com as aulas interativas, jogos
e leitura;

Willyan Nunes, 6
 ano, 12 anos: 
o que mais gostei foram as aulas de Matemática pela quantidade de jogos 
diferentes
;

Alisson Cassiano, também do 6
 ano, 11 anos, adora Português
, 
mas as aulas de Matemática são mais interessantes, é muito maneiro
.

[FOTO]

Aluna Raquel Carvalho conhecendo a Educopédia.
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[FOTO]

Aluno Alisson Cassiano conhecendo as aulas virtuais de Matemática.

Em outro momento, duas alunas do Instituto de Educação Thiago Costa, Daiane 
Leal, 15 anos, e Andressa Soares, 17, se interessaram pela nossa rede de 
educação e pararam para ver os trabalhos expostos. Logo, o interesse aumentou 
quando falamos do Pé de Vento e da Educopédia, pois já haviam usado no 
Laboratório de Informática da escola. Foi apresentada a Educação Infantil e até 
o Curso para Professores, com as Oficinas da Educopédia. Ficaram muito 
entusiasmadas e ainda passaram a acompanhar o Rioeduca e a SME pelo Twitter e 
Facebook. Navegamos no Pé de Vento, com o intuito de mostrar às futuras 
professoras como se trabalha com o projeto nas aulas de alfabetização.

[FOTO]

Alunas do Curso Normal conhecendo o Rioeduca e a Educopédia.

Recebemos a visita dos alunos da Escola Municipal Lauro Sodré, 3
 CRE, com a professora Aura Liana, diretora da escola, para a sessão Cine Clube 
no espaço Multirio.

[FOTO]

Alunos na sessão do Cine Clube.

O CIEP Mestre André, 8
 CRE, participou das oficinas com seus alunos. Mas o que mais nos chamou atenção
foi o aluno Patrick Abreu, que estuda no 5
 ano, 13 anos, e tem um domínio sobre as atividades da Internet. Ele mesmo criou
o Twitter para acompanhar nossos trabalhos e também nos acompanhou pelo 
Facebook.

[FOTO]

Patrick, aluno do CIEP Mestre André, criando sua conta no Twitter.

[FOTO]

Alunos do CIEP Mestre André no estande da SME na Bienal do Livro.

No dia 4 de setembro, a Coordenadora do Rioeduca, professora Lilian Ferreira, 
lançou o projeto 
Rio, Leitores sem Fronteiras
 com Helena Castello Branco, do Book Crossing Brasil.
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Durante os onze dias, o Riocentro sediou esta festa da cultura, da literatura e 
da educação.

Os alunos da rede municipal participaram, assim como seus professores, das 
atividades que aconteceram na 16
 Bienal do Livro Rio.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Renata Carvalho e Regina Bizarro 
 Professoras da Rede e representantes da 2
CRE e da 5
CRE, respectivamente, no portal Rioeduca

Email: 
renata.carvalho@rioeduca.net

reginabizarro@rioeduca.net

Twitter: @tatarcrj

 @rebiza

[FOTO]
tweet
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5ªcre
(268)

eventos
(210)

2ªcre
(192)

riodeleitores
(165)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todos os participantes!!!!! Com certeza estamos formando um Rio de 
Leitores!!!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 10/09/2013 09:01

É muito bom saber que ainda tem pessoas preocupadas com a leitura, pois sem ela 
nosso mundo seria um vazio total. O mundo da imaginação não existiria. Parabéns 
pela iniciativa!!!!!
Postado por 
Elaine de Souza ( EM Fco Frias da Mesquita)
 em 19/09/2013 20:52
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 09/09/2013
<TÍTULO>
Best-sellers e Leitura Literária

<TAGS>
Tags: 
#blogsderioeducadores, #educopédia, #mídias, #especialistas, #literatura, 
#best-seller.

A crítica literária diverge quanto ao valor das obras mais vendidas para o p
blico juvenil. Apesar de a grande maioria dos estudiosos entenderem os 
best-sellers
 para jovens como uma literatura pobre, com uma estrutura pré-determinada e 
limitada, alguns conseguem se aproveitar dela para formar leitores, digamos, 
mais 
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exigentes
. Surgem questionamentos como: por que a maioria dessas obras é tão repelida 
pelos críticos se tantos jovens as leem? O mais importante é ler os autores 
canônicos?

Partindo da concepção de que literatura é o texto que toca nossa humanidade ao 
tratar da 
matéria de que somos feitos: os sonhos, as ilusões, a dor, a disposição para 
renascer
1
, os críticos desqualificam determinadas obras que, segundo eles, fogem a essas 
características. Inimigo obstinado da série Harry Potter, o crítico Harold 
Bloom, em 
entrevista

, inspirou outros a ver séries recentes como Percy Jackson, Jogos Vorazes e Crep
sculo, não só como antiliteratura, mas como leituras nocivas
.

É sabido que o texto literário, o do c
none, é aquele que requer certo esforço de quem o lê. Comungamos com o 
pesquisador Luiz Percival Leme Britto quando ele diz que precisamos assumir a 
dificuldade que é ler, sem que isso minimize sua import
ncia ou assuste a quem se dedique a formar leitores. No entanto, entendemos que 
a aquisição da competência ficcional é alcançada em estágios
2
.

[FOTO]

Sabendo que a noção de c
none é uma construção social de adultos 
 e Peter Dickinson, citado por Hunt, lembra que 
o olhar do adulto não é necessariamente um instrumento perfeito para discernir 
certos tipos de valores
3
, busquemos em nossas salas de aula dar voz aos jovens, fomentando conversas 
sobre leituras.

[FOTO]

Nilma Lacerda, num 
artigo
, questiona: 
Como formar leitores se não oferecemos à criança textos literários próximos à 
sua sensibilidade e problemática?
4 
Atender às expectativas dos leitores não é ruim se pudermos, aos poucos, 
oferecer mais. Em sala de aula, ou fora dela, o diálogo sobre a leitura dessas 
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obras, mediada por leitores vorazes, magos na linguagem, aventureiros ou 
sugadores de palavras, pode render, sim, muitos leitores.

     

______________________________________________

1
-
LACERDA, Nilma Gonçalves. 
Cartas do São Francisco: conversas com Rilke à beira do rio
. 3
 ed. Il. Demóstenes Vargas. São Paulo: Global, 2003, p. 12.

     2-HUNT, Peter. 
Crítica, teoria e literatura infantil.
 São Paulo: Cosac Naify, 2010, p. 177.

     3-
Ibidem
. p. 88

     4-LACERDA. 2003, p. 90

Alexandra Figueiredo
 é professora de Língua Portuguesa da rede municipal do Rio de Janeiro e 
especialista em Literatura Infantil e Juvenil pela Universidade Federal 
Fluminense, onde atualmente atua como Pesquisadora. Durante 3 anos (2010-2013) 
foi assessora de projetos da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil 
(FNLIJ). http://lattes.cnpq.br/2660510964800276

Cristiane Guntensperger Sousa

Contatos: cristiane.gun.sousa@gmail.com

Facebook: Cristiane Guntensperger

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 06/09/2013
<TÍTULO>
Uma Classe Mais Que Especial...

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescola, ensinoespecial.

A Escola Municipal Atenas, da 9
 CRE, nos traz um emocionante relato da Professora Maria, que atuou em 
Uma Classe Mais Que Especial
.

Nossa Unidade Escolar possui uma turma de alunos mais que especiais: a Classe 
Especial. Funcionando no 2
 turno, nela tive o imenso prazer de atuar como regente por alguns meses.

[FOTO]

A princípio, como em qualquer turma, o professor se sente inseguro frente a mais
um novo desafio. E que desafio!

[FOTO]
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Uma turma composta por nove alunos muito especiais, cada qual com uma habilidade
diferente. Eu disse habilidade, porque limitação todos nós temos. Tendo 
consciência do papel da inclusão e da import
ncia da escola para esse grupo de alunos, iniciei o trabalho pautado num 
ambiente escolar acolhedor e, sobretudo, com um olhar investigativo e amoroso.

[FOTO]

É fundamental oferecer alternativas para que os alunos possam exercer plenamente
as atividades propostas. Assim, alcançam ao máximo suas potencialidades e 
construem com os demais profissionais da Unidade Escolar um sistema de 
colaboração e cooperação. Juntos, esses profissionais se tornam responsáveis 
pelo grupo de alunos, dando visibilidade às ações e atuações com a turma, numa 
parceria constante.

[FOTO]

Dessa forma, todos se tornam autores e coautores dos resultados obtidos, num 
trabalho de sensibilização e conscientização. Estimula-se a convivência desses 
alunos com os demais, eliminando preconceitos, estigmas e estereótipos, 
melhorando a autoestima e provando que é na diversidade que apresentamos nossas 
singularidades.

[FOTO]

Segundo a Resolução SME n
 1074. Art. 20, são direitos do aluno, aqueles fixados pelo ECA (Lei 8.069/90: 
Estatuto da Criança e do Adolescente) e, particularmente:

II - Ser respeitado em sua condição de ser humano e não sofrer qualquer forma de
discriminação em decorrência de diferenças étnicas, de credo, gênero, ideologia,
preferências político-partidárias ou quaisquer outras;

[FOTO]

É imprescindível priorizar no planejamento diário atividades onde os alunos 
percebam o valor social da igualdade, na qual a diversidade seja respeitada e a 
aceitação transcorra de forma mais plena possível.

[FOTO]

Neste período de convivência com a Classe Especial, os alunos obtiveram uma 
grande visibilidade no cenário escolar, atuando de forma participativa, 
igualitária e FELIZ! Porque é isso que importa: SER FELIZ!

[FOTO]

Agradeço a todos os alunos da CLASSE MAIS QUE ESPECIAL, por este momento 
riquíssimo de troca de experiências e aprendizagem. Pois, com certeza, aprendi 
mais com eles do que eles comigo:

André Felipe, Edgard Francisco, Edson Hugo, Isabella, Joyce, Leticia, Matheus, 
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Maycon Willians, Thamara Vitória.

Professora Maria.

Parabéns, professora Maria! Por sua dedicação a este grupo realmente mais que 
especial e a toda equipe da E. M. Atenas, que sempre busca compartilhar conosco 
suas experiências enriquecedoras!!

Conheça essa e outras atividades no 
Blog da E. M. Atenas.

Prof
 Márcia Cristina Alves, Representante da 9
 CRE

E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

blogdeescola
(73)

ensinoespecial
(4)

<COMENTÁRIOS>

Reconhecimento de um trabalho feito com amor, comprometimento, excelência e 
dedicação!!!
Postado por 
Cristiane Norris
 em 06/09/2013 14:23
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 06/09/2013
<TÍTULO>
Diálogos Sociais 2013 - 
Sustentabilidade das UPPs

<TAGS>
Tags: 
#escolasdoamanhã.

CIEDS e Sesc Rio convidam para o debate Sustentabilidade das UPPs.

Dia 10 de setembro de 2013, de 19 às 21h, no Sesc Copacabana, Rio de Janeiro 

(Rua Domingos Ferreira, 160, 5
 andar).

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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#escolasdoamanhã
(2)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 05/09/2013
<TÍTULO>
Espaço do Projeto Cineclube nas Escolas dentro da Bienal do Livro

<TAGS>
Tags: 
#escolasdoamanhã.

[FOTO]

I
mportante:
 Dois ônibus sairão do Museu de Arte do Rio (MAR). Ainda há vagas para 
educadores que fizerem reserva até às 18h do dia 
04/09
, pelo e-mail:
 mostrageracao@festivaldorio.com.br
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O Vídeo Fórum é a seção da Mostra Geração que exibe filmes 

realizados por crianças e jovens. Venha conhecer!

[FOTO]
tweet

#escolasdoamanhã
(2)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 12/09/2013
<TÍTULO>
Manual Caderno de Atividades para o Professor

Esse material visa a explicitar os objetivos de cada atividade proposta no 
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CADERNO DE ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLA I e II, assim como oferecer sugestões para 
que você possa mediar as ações das crianças durante a realização das atividades.

Clique na imagem abaixo para acessar o manual da Pré-Escola I

[FOTO]

 Clique na imagem abaixo para acessar o manual da Pré-Escola II

[FOTO]

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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Terça-feira, 10/09/2013
<TÍTULO>
Mais de Mil Alunos da 11ª CRE foram à Bienal do Livro

<TAGS>
Tags: 
11ª cre, bienal, bienal do livro.

Nos dias 3 e 4 de setembro, 1.280 alunos da 11
 CRE compareceram à XVI Bienal do Livro, localizada no Riocentro. Todas as 
escolas municipais da Ilha do Governador foram contempladas com ônibus. Confira!

A Bienal do Livro ocorreu entre os dias 29 de agosto e 8 de setembro. Segundo 
organização, é um dos maiores eventos literários do país, um grande encontro que
tem o livro como astro principal. Para os leitores, é a oportunidade de se 
aproximarem de seus autores favoritos, além de conhecerem muitos outros. Durante
onze dias, o Riocentro sedia a festa da cultura, da literatura e da educação.

[FOTO]

A Bienal atraiu a atenção de pessoas de todas as idades com seu conte
do e estandes.

Nos espaços dedicados às atrações, o p
blico pode participar de debates e bate-papos com personalidades culturais e de 
atividades recreativas que promovem a leitura. Atraente e diversificada, a 
Bienal do Livro é diversão para toda a família!

[FOTO]

Alunos da E.M. Capitão de Fragata Didier Barbosa Vianna se divertiram e 
compraram vários livros!

Leitura, antes de mais nada é estímulo, é exemplo.

Ruth Rocha

[FOTO]

Alunos do 1
 e 2
 ano do CIEP Dr. João Ramos de Souza maravilhados com a estrutura e os diversos 
livros.

A visitação dos alunos à Bienal é de suma import
ncia para o desenvolvimento do prazer de ler, pois além de se depararem com 
diversas editoras, livros e atividades, puderam compartilhar experiências e 
vivências com outros alunos de diferentes faixas etárias.

[FOTO]

Estande da SME serviu para muitos como local de encontro e para conhecer a 
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Educoteca, Rioeduca e a Educopédia.

Parabéns a todos os envolvidos no grande evento que foi a Bienal! E também para 
todos os profissionais da Educação que propiciaram este momento para seus 
alunos. Eles puderam vislumbrar a magia e o encantamento do reino da leitura. 
Ler é puro prazer!

Laura Fantti Davilla Serpa

     Representante Rioeduca da 11
 CRE

Facebook:
http://www.facebook.com/laura.fanttidavilla

Site: 
http://lauradavill1.wix.com/rioeduca11cre

Twitter:
https://twitter.com/laurafanttini

E-mail: 
lauradavilla@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

Página 6080



RIOEDUCA 2

11ª cre
(25)

bienal
(2)

bienal do livro
(1)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todos os alunos e professores que participaram da Bienal do Livro! 
Este é um evento muito importante para estimular a leitura das nossas crianças e
jovens!!!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 10/09/2013 08:54
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 11/09/2013
<TÍTULO>
Experiências Concretas Auxiliam a Aprendizagem

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.

Na Escola Municipal Raul Francisco Ryff, as professoras do 3
 ano planejam atividades diferentes para proporcionar aulas mais atrativas! 
Preocupadas com a consolidação da alfabetização, elas apostam em uma rotina de 
aulas din
micas voltadas para situações do dia a dia das crianças.

[FOTO]

Professora Debora Marques auxiliando os alunos na produção dos brigadeiros.

Alfabetização e Letramento são dois aspectos importantes nos anos iniciais da 
vida escolar.

É preciso considerar que: 
alfabetizado
 é aquele indivíduo que sabe ler e escrever; 
letrado
 é aquele que sabe ler e escrever, mas que responde adequadamente às demandas 
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sociais da leitura e da escrita. 

Alfabetizar letrando, portanto, é ensinar a aplicabilidade da leitura e da 
escrita na vida de cada um de nós.

Na Escola Municipal Raul Francisco Ryff, as turmas 1301 e 1302 desenvolvem esta 
aprendizagem de forma bastante din
mica.

Através de atividades práticas e partindo do concreto, nessa escola, o 
importante é aprender com significado.

[FOTO]

Alunos da Turma 1301 enrolando os docinhos.

O terceiro ano escolar é o momento de consolidação do processo de alfabetização.
Diante dessa import
ncia, este ano escolar atrai a atenção das equipes pedagógicas das escolas.

Na Escola Raul Francisco Ryff, as professoras Débora Marques e Daiana Sena, 
regentes do 3
 ano, procuram planejar atividades que tragam envolvimento, participação e 
ludicidade.

É fácil perceber como os alunos reagem positivamente às atividades desafiadoras.
Elas parecem brincadeiras, mas na verdade têm seus objetivos muito bem 
estabelecidos.

Temos algumas dificuldades, mas sempre encontramos uma maneira divertida de 
apresentar novas informações de forma contextualizada. Entendemos que o 
conhecimento pode ser construído integrando novas e antigas aprendizagens. 
Aplicar imediatamente o que se aprende a uma situação cotidiana faz toda a 
diferença!

 Debora Marques,
 Professora da Turma 1301 na E.M. Raul Francisco Ryff.

[FOTO]

Alunos exibem o cartaz feito por eles na aula de Meio Ambiente.

Uma das aulas que os alunos mais gostaram foi a 
aula do brigadeiro
!

Os alunos fizeram a leitura da receita com o apoio da professora, que a cada 
momento tirava d
vidas e fazia observações sobre os ítens.

Foi possível trabalhar conceitos de leitura, matemática e interpretação de 
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instruções. 

Depois,

divididos em grupos, os alunos colocaram a receita em prática. Empolgados, todos
fizeram seus docinhos de chocolate em clima de muita alegria!

Para as professoras da E. M. Raul Francisco Ryff, o que deve ser rotina na 
escola é a vontade de aprender e participar!

Professor, faça como as professoras da E. M. Raul Francisco Ryff, divulgue aqui 
as atividades realizadas com seus alunos!

Entre em contato com o 
RIOEDUCA!

Professora Neilda Silva - Rioeduca 8
 CRE

neildasilva@rioeduca.net

Twitter: 
@Prof_Neilda

[FOTO]
tweet

Página 6083



RIOEDUCA 2

8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

Achei muito legal a
aula do brigadeiro
!As crianças aprendem se divertindo,assim as aulas ficam mais interessantes e 
produtivas!
Postado por 
Cristiane
 em 11/09/2013 09:30

Pequenas atitudes na sala de aula fazem grande diferença!! Parabéns!
Postado por 
Maurizete Ferreira
 em 11/09/2013 23:10
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 06/09/2013
<TÍTULO>
Informativo Multirio - 06 de setembro

A MultiRio não tem um perfil oficial no Facebook. Informações sobre a Empresa 
você encontra no
Portal MultiRio
 e na nossa página no Twitter. Se você já faz parte desta rede social, seja um 
seguidor:
twitter.com/multirio
.

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 16/09/2013
<TÍTULO>
Visita Interativa ao Centro Cultural Banco do Brasil

<TAGS>
Tags: 
projetos, 1ªcre.

Em 29 de agosto, alunos do Ginásio Experimental das Artes Vicente Licínio 
Cardoso, da 1
 CRE, realizaram mais uma atividade referente ao Circuito Artístico-Cultural do 
projeto 
Escola e Museu: Espaço Interativo de Educação e Arte em Novos Saberes
. Neste momento, os alunos visitaram no Centro Cultural Banco do Brasil.

O projeto tem por objetivo promover a articulação de saberes por meio do acesso 
de professores e alunos a equipamentos culturais da cidade do Rio de Janeiro.

A unidade escolar já realizou algumas visitas do Circuito Artístico-Cultural, 
entre elas Casa Daros, Museu de Arte do Rio e Instituto Moreira Salles. Segundo 
o relato das professoras que estão acompanhando o grupo nas visitas, o projeto 
tem rendido muitos frutos e trabalhos no retorno de cada visita.

No dia 29 de agosto, alunos da turma 1703, em sua maioria, e alguns alunos do 9
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 ano, acompanhados das professoras de Artes, Matemática e Ciências, Beatriz, 
Norma e Ignez Machado, respectivamente, e do estagiário Leandro iniciaram a 
manhã com uma visita interativa ao Centro Cultural Banco do Brasil.

[FOTO]

Os alunos foram recepcionados pelos mediadores Nina Balbi e Luan, que, além de 
acolherem o grupo, passaram alguns procedimentos para realização da visita. O 
grupo foi dividido entre os mediadores e professores que os acompanhavam.

[FOTO]

No 
hall
 de entrada, todos já puderam apreciar um pouco da exposição do artista Cai Guo
Qiang. Os mediadores iniciaram a visita interativa, fazendo uma breve viagem 
pela China, país de origem do artista, retratando um pouco da sua história e 
arte.

[FOTO]

Todos foram indagados sobre a afirmação que o artista expõe em uma das obras na 
c
pula central do roll de entrada: 
O que é importante não é se você sabe voar.
 Neste momento, foi falado da criatividade e imaginação das pessoas.

Abordou-se um pouco da história do artista Cai Guo-Qiang, e muitas das obras que
os alunos verão na exposição são de outras pessoas do povo, por esse motivo o 
nome da exposição ser 
Da Vincis do Povo
.

Em uma busca de pessoas do povo que inventavam objetos, mesmo sem nenhuma 
qualificação, o artista reuniu os inventos para compor a exposição.

Quando o artista buscou inventores no meio do povo, este encontrou muitas 
pessoas com o sonho de voar. Nessa busca, alguns objetos inventados até 
funcionavam, porém outros não. Durante a exposição, esses artistas estão sendo 
homenageados por meio de imagens ou dos objetos inventados.

Logo na primeira sala, os alunos viram a imagem dos artistas homenageados da 
exposição em pipas, que fazem parte da história da China como um invento Chinês.
Abordando um pouco da história, foi falado que a pipa na China tinha uma função 
de aviso para os exércitos na guerra.
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[FOTO]

Na galeria seguinte, os alunos visitaram a fábrica de robôs, onde puderam 
apreciar alguns deles realizando movimentos, como por exemplo, andar. Além de 
estudos sobre a construção desses inventos.

[FOTO]

Na galeria seguinte, todos puderam apreciar uma imagem que retrata o carnaval no
Rio de Janeiro visto por um estrangeiro. Essa imagem estava retratada em telas 
de tecido e pintada com pólvora. Mais uma vez, foi abordada a história da China,
que é a responsável pela descoberta da pólvora.

[FOTO]

No espaço seguinte, todos assistiram ao procedimento para elaboração das telas 
do Carnaval.

[FOTO]

A exposição também apresenta uma sala com o estudo do artista de como organizar 
o acervo para expor no Centro Cultural.

O artista acredita que os fogos purificam, e assim foi convidado para elaborar o
show pirotécnico da abertura dos jogos olímpicos. Na galeria seguinte, por meio 
de vários vídeos, os alunos apreciaram várias imagens de explosões com fogos de 
artifício, inclusive a abertura dos jogos olímpicos de Pequim.

[FOTO]

Com o objetivo de demonstrar a diferença de um quadro pintado por robôs e por 
seres humanos, a próxima galeria foi montada com robôs que imitam algumas obras 
de pintores conhecidos.

Nesta galeria, os alunos apreciaram vários robôs expressando arte com pinceladas
em telas ou técnica de gotejar, entre outras.

[FOTO]

Após a visita interativa à exposição, o grupo de alunos foi convidado a 
participar de um laboratório onde o grupo foi dividido em cinco subgrupos. Cada 
grupo, recebeu uma proposta de auxiliar uma pessoa deficiente adaptando, por 
meio de inventosk a sua deficiência com ações do cotidiano, a fim de superar a 
deficiência.
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[FOTO]

Os alunos tiveram vinte minutos para construção dos inventos com materiais 
variados de sucata. Todos exercitaram a criatividade e vários inventos foram 
realizados e apresentados ao final do laboratório.

Representante do Rioeduca na E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos

     Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet

projetos
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(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 11/09/2013
<TÍTULO>
A Reescrita de Textos

<TAGS>
Tags: 
professor.

Realizar a reescrita de textos de maneira coletiva com a turma é uma atividade 
importante que, além de aguçar a criatividade, desenvolve várias habilidades.

Crianças são bons ouvintes e normalmente gostam de ouvir uma mesma história mais
de uma vez. Até decorando certas passagens do texto.

Propor a reescrita coletiva com os alunos desde os anos iniciais, inclusive com 
os alunos da Educação Infantil, promove a interação, a oralidade, a 
textualização (na passagem do oral para o escrito), a leitura e revisão, e a 
preparação para o momento da sua produção individual.

A atividade de reescrita não é uma tarefa fácil, assim como também não existe 
receita pronta
.

[FOTO]

Atividade de reescrita de parlenda escrita pelos alunos.

Para a atividade de reescrita, podem ser utilizados os clássicos de contos de 
fadas, poesias, narrativas, parlendas... Não há limitações para a escolha dos 
textos apresentados aos alunos, desde que correspondam ao grau de maturidade da 
turma.

O objetivo da reescrita não deve ser o de reproduzir um texto de memória. E sim 
levá-los à reflexão do tema central, quais os personagens envolvidos, desenrolar
da trama, clímax da história e seu desfecho, fazendo a sua própria releitura.

A atividade bem planejada pode virar um projeto a ser desenvolvida em toda 
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Unidade Escolar, com títulos literários escolhidos previamente e etapas bem 
determinadas a cada ano de escolaridade.
[VÍDEO]

Inicialmente o professor deverá ser o escriba, incentivando-os à participação e 
propondo desafios. Os alunos gostam de ser desafiados!

É importante também confeccionar coletivamente lista de palavras, que pode ser 
com o nome dos personagens, com as palavras que geraram d
vidas quanto à grafia ou com palavras com significados desconhecidos.

A intervenção da professora no momento de produção e a consulta dos alunos aos 
textos fixados em sala de aula provocam a reflexão sobre o que é produzido, 
conferindo aos envolvidos maior segurança na reescrita de seus próprios textos.

Taís Ferraz Duarte é Professora da Rede Municipal

     e colaboradora do Portal Rioeduca

     E-mail: 
taisduarte@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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professor
(1)

<COMENTÁRIOS>

Excelente assunto! Realizo muito com meus alunos este tipo de atividade, 
constantemente reescrevemos os textos trabalhados dos livrinhos em 
sala.Realmente,realizar a reescrita de textos de maneira coletiva com a turma é 
uma atividade importante que, além de aguçar a criatividade, desenvolve várias 
habilidades. Parabéns pela matéria! 
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 11/09/2013 11:22

Um belo e estimulante trabalho.Nossas criancas estão realmente precisando que os
professores usem muito a criatividade.Acredito que assim conseguiremos colher 
frutos em um tempo tão complicado.Parabéns pelo trabalho.
Postado por 
Célia Maria da Silva Granja
 em 11/09/2013 23:16
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 18/09/2013
<TÍTULO>
Semana da Educação Infantil na Creche Municipal Cantinho do Queto

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, blogdasescolas, educaçãoinfantil.

Na 2
 Semana da Educação Infantil, a Creche Municipal Cantinho do Queto levou as 
famílias à instituição para participar da vida escolar das crianças.

No dia 25 de Agosto aconteceu a abertura da 2
 Semana da Educação Infantil no Parque de Madureira. O seu objetivo é promover a
import
ncia da Educação Infantil no desenvolvimento da criança.

A festa estava linda e todas as CREs expuseram maravilhosos trabalhos que as 
Creches, Escolas e EDIs estão realizando em suas instituições em prol do 
desenvolvimento das crianças da Educação Infantil.

[FOTO]
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O bebê, desde cedo, possui um grande desejo de desvendar o mundo, as pessoas e a
si mesmo. Para tanto, utiliza-se dos jogos e das brincadeiras, é capaz de 
pesquisar, organizar e assimilar. Porém, necessita de alguns recursos que 
proporcionem essas descobertas, como amor, segurança e carinho. É fundamental a 
parceria entre família e escola baseada em uma confiança m
tua.

Na Creche Municipal Cantinho do Queto, a visita dos pais em todas as turmas 
tende a aumentar o laço de família e escola. Juntas não medem esforços para 
ajudar no desenvolvimento dos pequenos.

Com os alunos do Berçário, os pais brincaram no parquinho e participaram de uma 
degustação na hora do almoço, participando e se divertindo com os bebês.

[FOTO]

[FOTO]

Os vínculos afetivos e emocionais seguros que a criança estabelece com seu 
cuidador
 estão diretamente relacionados com o desenvolvimento e a aprendizagem durante a
primeira inf
ncia - condição fundamental para inserir a criança no mundo.

No Maternal I, as crianças e os pais escutaram histórias e participaram das 
atividades de pintura e colagem, além de brincarem com jogos de encaixe e se 
divertirem no parquinho.

[FOTO]

[FOTO]

A Turma do Maternal II, com crianças de 3 anos, adoraram mostrar como trabalham 
na sala e como já estão 
crescidinhos
. A autonomia nessa fase é o principal objetivo da escola e dos pais.

Na hora do almoço, o aconchego dos responsáveis foi notado com o colinho dado. 
Foi um momento gostoso em que todos puderam vivenciar o dia a dia de seus 
filhos, fortalecer a confiança e perceber um pouco do desenvolvimento 
proporcionado na Educação Infantil. 

[FOTO]

[FOTO]
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Parabéns à Creche Municipal Cantinho do Queto pelo trabalho de parceria com a 
família e em fazer parte do desenvolvimento dessas crianças!

Escolas e professores não deixem de compartilhar atividades ou projetos no nosso
Portal Rioeduca. Procure o representante de sua CRE!!

Clique 
aqui
 para conhecer seu representante

Prof
 Elidia Correia

Representante 3
CRE no Rioeduca

elidiacorreia@rioeduca.net

Twitter:
 @ElidiaCorreia

Facebook: 
Elidia Correia

e 

Grupo Rioeduca/3
 CRE

[FOTO]
tweet
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3ªcre
(223)

educaçãoinfantil
(100)

blogdasescolas
(22)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todos que se empenharam para o sucesso da Semana de Educação 
Infantil!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 18/09/2013 10:04
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 12/09/2013
<TÍTULO>
Bienal 2013... Nós Fomos

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescola, creche.

A Creche Municipal Prof
 Flora Santina Ferrari Braz, da 9
 CRE, fez um passeio na 16
 Bienal do Livro e compartilhou tudo conosco no seu blog. Vamos ver como foi 
divertido e enriquecedor o incentivo aos seus pequeninos neste mundo mágico dos 
livros.

[FOTO]

Nos divertimos muito... no 
ltimo dia 3 de setembro, quarenta alunos das turmas de maternal I e II de nossa 
creche foram visitar a Bienal. Lá se divertiram de montão!
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Visitaram estandes, ouviram histórias, encontraram personagens, folhearam e 
escolheram livros. Foi um dia mágico!

Os detalhes, você confere agora!

[FOTO]

No ônibus, ansiosos pelo passeio, conversavam e cantavam... O momento divertido 
da viagem foi passar pelo t
nel da grota funda, acreditem! Ser criança é se divertir com pequenas coisas, 
simples assim!

[FOTO]

Chegando lá, tanta coisa pra ver... Os olhos abertos prestando atenção em tudo!

[FOTO]

Hora de escolher o livro que vamos comprar. As opções eram tantas. Eles 
folheavam, mostravam aos colegas, gargalhavam com os sons dos livros, os 
tamanhos...

Encontraram os livros de contos e contavam as histórias que conheciam: 
Peter Pan
, 
Chapeuzinho
, 
Os Três Porquinhos
, 
Branca de Neve
 e muitos mais.

[FOTO]

Uma parada para o lanche!!

E vamos passear mais.

[FOTO]

Ufa! Vamos descansar um pouquinho. Enquanto a tia Rosane vai pegar nossos 
livros.

Calma! Só estávamos cantando: 
Fui morar numa casinha... Olhou pra mim e fez assim...

[FOTO]

Oba!! Nosso ônibus chegou!! Dentro do ônibus a festa continua. Nossas crianças 
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felizes com os livros que escolheram, mostrando e contando aos colegas suas 
histórias.

[FOTO]

E o soninho chegou!!

[FOTO]

Até que chegamos! Todos esperando por nós, ansiosos para ouvir nossas histórias.

     Foi mesmo um dia mágico!

Parabéns, equipe da Creche Municipal Prof
 Flora Santina Ferrari Braz! Com certeza esse passeio fez muita diferença para 
estes pequeninos!!

Veja esta e outras atividades que a creche desenvolve no Blog acessando a imagem
abaixo.

[FOTO]

Prof
 Márcia Cristina Alves Representante da 9
 CRE

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

blogdeescola
(73)

creche
(13)

<COMENTÁRIOS>

a criança que lê e tem contato com a literatura, desde cedo, principalmente se 
for com o acompanhamento dos pais, é beneficiada em diversos sentidos: ela 
aprende melhor, pronuncia melhor as palavras e se comunica melhor de forma 
geral. Parabéns por incentivar a leitura dos pequeninos!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 12/09/2013 12:27
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 24/09/2013
<TÍTULO>
Projeto Livro no Quiosque

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, edi.

O Espaço de Desenvolvimento Infantil Chácara do Céu incentiva a valorização da 
leitura e investe na formação de leitores na comunidade escolar.

O projeto foi inaugurado no mês de maio por iniciativa da equipe do EDI Chácara 
do Céu em parceria com a comunidade. O objetivo do projeto é levar leitura de 
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graça à comunidade Chácara do Céu. Dessa forma, os moradores podem ter acesso 
aos livros sem precisar ir até uma biblioteca. Além disso, o projeto colabora 
com a valorização do espaço p
blico, visto que os livros ficam disponíveis em um quiosque.

No projeto 
Livro no Quiosque
, os exemplares dos livros são colocados à disposição da comunidade numa 
instalação que foi denominada de quiosque. A partir desse momento, aquela 
publicação torna-se p
blica e, portanto, de responsabilidade de todos.

[FOTO]

Segundo a diretora Kamilla, não é proibido levar o livro, mas para levar é 
necessário colocar outro no lugar dele. Qualquer tipo de publicação lembrando 
que, por ser em área comum e livre, não devem ser expostas publicações com teor 
sexual ou violento.

[FOTO]

O material, em sua maioria, foi doado pelo 
Roda Viva
, parceiro que incentiva o projeto. A proposta de incentivar a leitura e formar 
leitores na comunidade Chácara do Céu tem dado certo.

No dia da inauguração do projeto Livro no Quiosque, houve contação de histórias 
com a senhora Maria Helena Lopes, auxiliar de biblioteca da Ind
stria do Conhecimento da FIRJAN.

[FOTO]

[FOTO]

A professora Kamilla nos relatou como tem sido o desenvolvimento do projeto 
desde seu início até hoje:

O projeto iniciado, em maio de 2013, consiste em proporcionar e incentivar a 
leitura de forma gratuita para os moradores da comunidade da Chácara do Céu. 
Sendo esse projeto de possível aplicação para diversos locais da cidade.

Com livros doados através da parceria do Centro Cultural Roda viva, diariamente 
colocamos quatro publicações de gêneros diversos - geralmente um infantil, um 
livro adulto e duas revistas - no quiosque da comunidade e deixamos lá para que 
as pessoas que por ali circulam possam usar e levar para casa.
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A proposta verdadeira é que as pessoas troquem os livros ali expostos, 
colocando, quando retiram, outra publicação no local. 

Como já havia sido previsto, inicialmente os livros sumiram ou foram rasgados.
Era uma grande vitória quando chegávamos à escola e os livros ainda estavam ali.

Com o tempo, tivemos o retorno do projeto ou através de elogios, principalmente 
das instituições locais, ou com moradores devolvendo livros para a escola, 
colocando-os dentro da escola para que os mesmos não sumissem durante um final 
de semana, ou solicitando a outras pessoas da comunidade que não estragassem ou 
rasgassem o material que ali estava.

O projeto ainda está em andamento e possuímos na escola um controle de entrada e
saída. Infelizmente, a maioria dos livros ainda desaparece, mas gostamos de 
pensar que tal fato deve-se a falta de livros para efetuar a troca, e 
acreditamos que existe sim algo de positivo na pessoa que leva o livro para 
casa, independente de a troca ter de fato acontecido.

O projeto busca, além de incentivar a leitura, responsabilizar os cidadãos pelo 
bem p
blico, pois, a partir do momento que o livro dá entrada no quiosque, ele se 
torna um bem p
blico e passa a ser dever de todos da comunidade zelar por ele.

Professora Kamilla Broedel, diretora da unidade escolar.

Parabéns à equipe do EDI Chácara do Céu por promover ações e incentivar atitudes
que desenvolvam o hábito de leitura.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Renata Carvalho 
 Professora da Rede e representante do Rioeduca, na 2
CRE

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns ao Espaço de Desenvolvimento Infantil Chácara do Céu por ajudar a 
formar um Rio de Leitores!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 24/09/2013 10:18
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 01/10/2013
<TÍTULO>
Conhecendo Vinicius de Moraes nas Aulas de Ciências
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<TAGS>
Tags: 
2ªcre, meioambiente.

Os alunos do sexto e do sétimo ano da Escola Municipal Presidente João Goulart 
realizaram atividades nas aulas de Ciências inspiradas em Vinicius de Moraes.

A professora Lucineia Alves, regente da disciplina Ciências, enviou um relato ao
portal Rioeduca contando sobre as atividades realizadas com os alunos do segundo
segmento do Ensino Fundamental direcionadas pelo tema do centenário do autor e 
compositor Vinicius de Moraes.

Neste ano de 2013, comemoramos o centenário de nascimento de um dos maiores 
poetas e compositores brasileiros: Marcus Vinícius da Cruz de Mello Moraes, 
conhecido como Vinicius de Moraes. Ele nasceu em 19 de outubro de 1913, no Rio 
de Janeiro. É um dos fundadores do movimento revolucionário na m
sica brasileira, chamado de 
Bossa Nova
. Foi um diplomata, dramaturgo, jornalista, poeta e compositor. Poeta 
essencialmente lírico, também conhecido como 
Poetinha
, notabilizou-se pelos seus sonetos. Conhecido como um boêmio inveterado, era 
também conhecido por ser um grande conquistador. O poetinha casou-se nove vezes 
ao longo de sua vida e faleceu no Rio de Janeiro em 9 de julho de 1980.

Vinicius de Moraes é o tema do Projeto Político Pedagógico da Escola Municipal 
Presidente João Goulart neste ano. Por isso, vários trabalhos estão sendo 
desenvolvidos na escola em torno da vida e obras deste notável brasileiro.

[FOTO]

A professora Lucineia Alves, abraçando o Projeto Político Pedagógico da escola, 
exibiu aos seus alunos do 6
 e 7
 anos um vídeo sobre a vida e obra de Vinicius de Moraes, da série 
Pequenos Notáveis
 da MultiRio. Os alunos ficaram encantados e muito inspirados.

[FOTO]

A professora exibiu também para os alunos do 6
 ano um vídeo da m
sica 
A Casa
: 
Era uma casa muito engraçada não tinha teto não tinha nada...
 . Solicitou aos alunos que fizessem um trabalho de releitura da m
sica mostrando no desenho como seria a 
A Casa
 de Vinicius de Moraes usando os conhecimentos que adquiriram sobre cuidados com
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o meio ambiente e sustentabilidade.

Não deixar as torneiras abertas, jogar o lixo em locais apropriados, a prática 
da coleta seletiva e diversas formas de cuidar bem do meio ambiente foram alguns
dos assuntos ilustrados nos trabalhos.

[FOTO]

A professora exibiu para os alunos do 7
 ano um vídeo da m
sica 
O pato
: 
Lá vem o Pato pata aqui, pata acolá. Lá vem o Pato para ver o que é que há. O 
Pato pateta pintou o caneco, surrou a galinha, bateu no marreco...
. Solicitou aos alunos que fizessem um trabalho de releitura da m
sica mostrando no desenho os conhecimentos que adquiriram sobre o meio ambiente 
e os seres vivos, conte
dos abordados no atual ano letivo desses alunos. 

Os diversos tipos de seres vivos, a relação destes entre si e com o meio 
ambiente foram alguns dos assuntos ilustrados nos trabalhos.

[FOTO]

Com os trabalhos realizados pelos alunos do 6
 e 7
 anos, a professora montou um lindo mural. Nele, pode-se observar que a 
inspiração e a criatividade dos alunos superaram as expectativas em relação ao 
trabalho de releitura proposto.

[FOTO]

[FOTO]

Os alunos usaram ainda as m
sicas 
A Casa
 e 
O Pato
, respectivamente, para montarem maquetes com os conhecimentos adquiridos dos 
conte
dos de Ciências aplicados no 1
 e 2
 bimestres.
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[FOTO]

[FOTO]

A Professora Lucineia comenta que as atividades com a temática Vinicius de 
Moraes continuam e que seus alunos estão muito contentes. Não somente em 
conhecer um pouco mais sobre Vinicius de Moraes, mas também em correlacionar os 
conte
dos de Ciências com as obras do autor.
Os alunos só precisaram ser motivados e guiados para que pudessem realizar uma 
excelente combinação entre as obras de Vinicius de Moraes e os conte
dos de Ciências que foram ministrados nos dois primeiros bimestres deste ano 
letivo
 diz a professora, orgulhosa dos trabalhos de seus alunos.

A professora Lucineia agradece a professora Camila, de Ciências, que assumiu o 7
 ano e manteve o trabalho da maquete proposto anteriormente à turma, a 
Coordenadora Pedagógica Martha, pelo apoio e incentivo às atividades e a 
Diretora Geral Ana Reis, pelo apoio constante às atividades de Ciências 
realizadas na escola.

Agradecemos a professora Lucineia Alves por enviar o relato do trabalho 
realizado nas aulas de Ciências e parabenizamos a toda equipe da E.M. Presidente
João Goulart pelo projeto sobre a vida e obra de Vinicius de Moraes.

Fontes consultadas: 
Wikipédia
 e 
Brasil Escola
, acesso em 22 de julho de 2013.

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Renata Carvalho 
 Professora da Rede e representante do Rioeduca, na 2
CRE

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

Trabalhar com Vinícius de Moraes é sempre sinônimo de sucesso. Parabéns pelo 
trabalho realizado!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 01/10/2013 07:52
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 13/09/2013
<TÍTULO>
A Linguagem Virtual: uma Nova Identidade dentro e fora da Escola
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#blogsderioeducadores, #educopédia, #mídias, #especialistas, #internetês.

Atualmente, as trocas de informação, as conversas que a vida corrida do dia a 
dia não permite e as facilidades de uma linguagem despojada, simples e objetiva,
facilitam que as redes sociais façam parte do cotidiano de muitas pessoas.

Os desafios que essa nova linguagem usada na rede - o 
internetês 
- impõem nas escolas é grande. Garantir que os alunos consigam estabelecer as 
diferenças entre a linguagem virtual e a acadêmica é algo que requer uma nova 
postura docente.

[FOTO]

É necessário compreender que na sociedade contempor
nea o tempo é algo escasso e que, apesar da velocidade, deve-se assegurar a 
informação e a comunicação.

As abreviações do 
internetês 
são tentativas de simplificar e acelerar a informação.

O 
internetês 
é a linguagem usada nas redes sociais, visando facilitar o entendimento e 
rapidez da conversa. Se ele é ou não é um gênero textual, não é uma preocupação 
presente nos diálogos travados nas salas de bate-papo, no Facebook, no Skype ou 
em quaisquer outras redes sociais. Vários estudos vêm sendo feitos com a 
intenção de esclarecer esse ponto. Mas até o momento as opiniões ainda não 
apontam uma conclusão.

[FOTO]

Quando uma língua se espalha, ela muda. O simples fato de que partes do mundo 
diferem tanto umas das outras, física e culturalmente, significa que os falantes
têm in
meras oportunidades de adaptar a língua, para satisfazer suas necessidades de 
comunicação e adquirir novas identidades. A parte principal da adaptação será no
vocabulário 
 não apenas novas palavras, mas novos significados para as palavras, e novas 
expressões idiomáticas.

(Crystal, 2005, p.36)

Nas salas de aula, o desafio continua lançado. Como o professor deve agir diante
de uma produção de textos onde os alunos escrevam com as abreviações das redes 
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sociais? A orientação para a norma culta da língua portuguesa é uma obrigação de
todos os regentes. O aluno possui o direito de saber como é a escrita culta, mas
também tem a liberdade de se expressar de forma confortável e segura. 
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[FOTO]

Monica Cristina Celano Cavalcante
 é professora da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro e de Duque de 
Caxias, especialista em Gestão Escolar e mestranda do Curso de Ciências Humanas 
na Universidade do Grande Rio. 

     http://lattes.cnpq.br/3743630225929610

Cristiane Guntensperger Sousa

Contatos: cristiane.gun.sousa@gmail.com

Facebook: Cristiane Guntensperger

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Amei! Trabalho sempre com meus alunos o internetês, mostrando que o internauta 
tem pressa, portanto são validas as abreviações, mas se tratando de um texto 
formal deve ser usada a língua culta. 
Postado por 
Petronilha Alice Almeida Meirelles
 em 14/09/2013 10:10
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 12/09/2013
<TÍTULO>
Interação + Afeto = Aprendizagem

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, projetos.

O afeto é considerado a energia que move as ações dos seres
humanos, pois com o calor e a afabilidade nasce a motivação e a interação entre 
os sujeito. O que promove o desenvolvimento da inteligência e facilita o 
processo de ensino-aprendizagem.

Aos professores, sugiro que considerem também a possibilidade de ensinar às 
crianças o alfabeto emocional, aptidão básica do coração (...)
Goleman, 1995.

[FOTO]

O relacionamento entre professor e aluno, quando mediado pelo afeto, pode
resultar em consequências muito favoráveis ao processo de aprendizagem de nossas
crianças. Baseada nisso, a Professora Andréia Manso desenvolveu, em meio a uma 
grande interação com a turma 1203, uma deliciosa receita para comemorar várias 
datas importantes para a Escola Municipal Armando Salles de Oliveira.

[FOTO]
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O mês de agosto foi um mês de festa na Armando! Aniversário da escola, da tia 
Andréia e de muitas outras pessoas especiais entre professores, funcionários e 
alunos. Por isso, a nossa turma resolveu fazer uma receita deliciosa e bem fácil
para comemorar.

Texto retirado do blog da Unidade Escolar

Antes de tudo, devemos lembrar que é também objetivo da Educação que a criança 
esteja exposta a situações que as leve a uma formação do coração, do juízo e do 
espírito,
 concomitantemente com o cognitivo.

[FOTO]

Atenção, professor!

Durante o processo de alfabetização, é importante que as atividades sejam 
significativas e contextualizadas, permitindo aos alunos criar e testar 
hipóteses. Nesse sentido, optei por trabalhar com o gênero textual 
receita
.

Na sala de aula, foi explorada oralmente a estrutura de uma receita: 

a) Quais as partes da receita? 

b) Com que objetivo alguém escreve uma receita? 

c) Quem escreve receitas? 

d) Onde podemos encontrar receitas? 

e) Do que fala uma receita?

f) O que não pode faltar nesse texto?

Texto retirado do blog da Unidade Escolar

[FOTO]

Muitos são os fatores que afetam a aprendizagem do aluno, mas há caminhos que 
garantem maior aproveitamento, principalmente quando a afetividade faz parte de 
alguns momentos de sua vida cotidiana e escolar. Afetividade e cognição
incorporam as conquistas realizadas uma pela outra
num permanente processo de integração.

Parabéns à Professora
Andréia Manso

, por
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participar dos divertimentos de seus alunos,
fornecendo atividades que os agradem e exercitem sua curiosidade para que 
busquem a aprendizagem e o interesse a partir de sua realidade.

Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por 
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós!

Entre em contato com o
 representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe
.

Ana Accioly é Professora da Rede Municipal e

Representante Rioeduca da 4
 Coordenadoria Regional de Educação

E-mail: anaaccioly@rioeduca.net

Twitter: @Ana_Accioly

COMPARTILHE E COMENTE!

[FOTO]

projetos
(334)
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4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

A afetividade influencia em toda e qualquer dificuldade de aprendizagem e 
favorece uma maior receptividade do ensino por parte dos alunos, que aprenderão 
com mais facilidade. Parabéns!!!!!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 12/09/2013 12:30

Adorei a receita, principalmente por não precisar ir ao fogo! Vou experimentar 
com os meus pequenos do 1ºano! Parabéns para a professora e para a turma!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 12/09/2013 16:03
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 16/09/2013
<TÍTULO>
Como Trabalhar a Literatura Infantil e Juvenil de Maneira Lúdica em Sala de Aula

<TAGS>
Tags: 
#blogsderioeducadores, #educopédia, #mídias, #especialistas, #literatura 
infantil e juvenil.

A concepção de literatura infantil nos tempos modernos difere muito da concepção
antiga. O próprio objeto livro sofreu transformações ao longo do tempo. No 
passado, os livros infantis possuíam uma intenção pedagógica, usados como 
pretexto para ensinar e disseminar valores como: nacionalismo, intelectualismo, 
moralismo e religiosidade.

[FOTO]

Hoje, o conceito que temos de literatura é totalmente diverso. Nelly Novaes 
Coelho, em 
Literatura Infantil: Teoria, Análise, Didática
, diz: 
A literatura Infantil é, antes de tudo, literatura, ou melhor, é arte: fenômeno 
de criatividade que representa o mundo, o homem, a vida, através da palavra. 
Funde os sonhos e a vida prática, o imaginário e o real, os ideais e sua 
possível/impossível realização...

Então, se pudermos enumerar algumas maneiras de se trabalhar a literatura no 
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espaço escolar, na sala de aula, de maneira l
dica, teremos:

1
) Não dar ao livro infantil e juvenil a função didático-moralizante. 
Definitivamente, a função da Literatura não é a convergência e sim a 
divergência. Como bem diz Franz Kafka: 
Lemos para fazer perguntas

.
 O texto literário, sendo destinado à criança ou não, contém uma pluralidade de 
interpretações, em que cada leitor também é um autor, dialogando e participando 
da obra.

[FOTO]

2
) Explorar a parte tátil do livro. O livro é um objeto e o conhecimento infantil
de maneira básica se processa pelo contato direto da criança com o objeto. 
Principalmente em crianças menores, em que o cérebro ainda não alcançou toda a 
capacidade na decodificação da linguagem escrita. Sendo de natureza abstrata e 
simbólica, a criança precisa ter contato, ver ilustrações, desenhos, sentir o 
livro. Então, nada de proibir o contato dos pequenos leitores por medo de sujar,
rasgar ou amassar.

[FOTO]

3
) Crianças são imaginativas por natureza. Aproveitar essa capacidade é de 
fundamental import
ncia nesse processo. Transpor a leitura para a dimensão espacial, deixando a 
criatividade livre para atuar, sugerindo que os leitores desenhem sobre a parte 
do livro que mais gostaram, construam dobraduras, personagens com sucatas, 
cenários, e que suas criações possam ser expostas num espaço criado pela escola 
para esse fim.

[FOTO]

4
) Montar peças teatrais ou até mesmo pequenos filmes com as histórias, fazendo 
com que os leitores percebam que o texto escrito pode assumir diferentes 
roupagens dependendo da adequação nas diversas expressões artísticas.

5
) Oferecer livros de qualidade, sem estereótipos, preconceitos e 
artificialismos, que estejam comprometidos com a arte e o imaginário do leitor.
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[FOTO]

Alessandra Firmo da Silva Santos
 é Especialista em Literatura Infantil e Juvenil, atua na E.M.(09.18.12) Maria 
Luíza Lima Silva e foi ganhadora do Concurso Leia Comigo, promovido pela FNLIJ 
em 2010 e 2011.

Cristiane Guntensperger Sousa

Contatos: cristiane.gun.sousa@gmail.com

Facebook: Cristiane Guntensperger

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 11/10/2013
<TÍTULO>
A Rede Social e a Wiki na Construção de um Jornal Escolar On-line

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, projetos.

Na E. M. Maestro Pixinguinha, de fevereiro a junho, o professor de Língua 
Portuguesa Vinícius Farias

 organizou um jornal 
on-line 
utilizando a 
wiki 

colaborativamente 

com seus alunos do oitavo ano e junto

 a estudantes de mestrado e doutorado da UFRJ.

Com visão de futuro, ouvindo e percebendo os alunos e muito entusiasmo é 
possível mudar cenários e até fazer revoluções no ensino
.

.

     Vinícius Farias

O professor Vinícius Farias conta que a ideia de criar um jornal para a Escola 
Municipal 05.14.003 Maestro Pixinguinha surgiu ainda em 2012. A intenção era 
desenvolver a habilidade de produção textual dos alunos de uma turma de 9
 ano. Contudo, houve pouca aderência da turma e falta de planejamento para a 
impressão e divulgação da edição. Por conta disso, a primeira edição do jornal 
ficou restrita a uma publicação no blog da escola e à apresentação em Power 
Point na sala de aula para a própria turma.

Em 2013, quando o professor assumiu uma turma de 8
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 ano, resolveu pôr em prática a ideia anterior e criou, colaborativamente com 
seus alunos, o 
Jornal Expresso Pixinguinha
. Um jornal 
on-line
 utilizando a wiki customizada por estudantes de mestrado e doutorado da UFRJ 
especialmente para o projeto. 

[FOTO]

O Projeto e o Artigo Científico

Desse trabalho foi gerado um artigo científico, que foi aprovado e indicado ao 
prêmio do CBSC (Congresso Brasileiro de Sistemas Colaborativos), realizado em 
Manaus no mês de outubro. O projeto foi inscrito também para o prêmio 
Professores do Brasil
. Ele foi amplamente divulgado nas redes sociais e parabenizado pela Secretária 
Municipal de Educação, Claudia Costin, e pelo Subsecretário de Novas 
Tecnologias, Rafael Parente.

[FOTO]

O projeto teve todo o apoio da direção que, inclusive, trabalhou para que o 
laboratório de informática da escola voltasse a ativa por conta do projeto
, relata o professor Vinícius. Esse foi um dos maiores ganhos para a escola.

O projeto, também, foi divulgado através do 
Portal de Educação e Tecnologia, do Instituto Airton Senna.

O Projeto nas Redes Sociais

Logo, o professor resolveu criar uma página no Facebook como ferramenta, onde os
alunos
 poderiam 
curtir
 as publicações. Dessa forma, ele poderia obter informações estatísticas sobre 
as postagens e assim entender a forma de comunicação mais assertiva, além de 
minimizar a dist
ncia. Segundo o professor, a notícia se espalhou entre outras turmas e usuários 
da comunidade. Atualmente, a página conta com 206 seguidores. 

[FOTO]

Hoje, qualquer um pode 
curtir
, acompanhar e contribuir, sempre com a minha moderação. Geralmente utilizo o 
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espaço para lembretes, para extensão das aulas e dos assuntos discutidos em 
sala, levando a vivência escolar para além dos muros da escola e dos 50 minutos.
Os alunos já estão na rede e carentes por conte
do relevante. Fora o fato de se perceberem protagonistas, como bem comentou 
Andrea Ramal
, relata o professor Vinícius. 

[FOTO]

A Rede Social e a Wiki na Construção de um Jornal Escolar 
On-line

1. P
blico Beneficiário

O projeto teve como p
blico beneficiário 34 alunos, na faixa etária de 13 a 15 anos, de uma turma de 8
 ano de uma Escola P
blica Municipal da periferia da cidade do Rio de Janeiro. Envolveram-se no 
projeto a Coordenadora Pedagógica da unidade escolar, o Diretor, dois Mestrandos
e uma Doutoranda do curso de Tecnologia da UFRJ. Além de mim, que sou o 
professor de Língua Portuguesa da turma.

2. Período de realização

A experiência ocorreu entre fevereiro e junho de 2013.

3. Justificativa

A ideia de criar um jornal para a escola surgiu ainda em 2012, com a intenção de
desenvolver a habilidade de produção textual dos alunos de uma turma de nono 
ano. Contudo houve pouca aderência da turma e falta de planejamento para a 
impressão e divulgação da edição. Por conta disso, a primeira edição do jornal 
ficou restrita a uma publicação no blog da escola e à apresentação em Power 
Point na sala de aula para a própria turma.

Já em 2013, assumi a regência de uma turma de oitavo ano. O diagnóstico inicial 
foi o pior possível: alunos apáticos quanto às atividades propostas, alguns 
apresentando sérios problemas disciplinares, não respeitando regras de 
convivência básicas e uma produção textual aquém do esperado para a série.

4. Objetivos

Voltei-me para a fase de planejamento das aulas e, ao analisar o currículo, 
identifiquei que todos os elementos que fazem parte de um jornal, estavam 
presentes no material didático enviado pela Secretaria de Educação: crônicas, 
carta do leitor, entrevistas, manchetes e estrutura de notícias, além da 
discussão sobre fato e opinião. Nesse sentido, os principais objetivos eram 
provocar a turma para que saíssem do comportamento de inércia frente às 
atividades propostas e construir o conhecimento necessário ao currículo do 
período.
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Não conformado com o insucesso do ano anterior, resolvi tentar mais uma vez 
trabalhar com a produção de um jornal da escola. Utilizei a mesma din
mica: votação para a escolha do nome do jornal, separação da turma em grupos, 
divisão das seções do jornal, período de pesquisa e a formatação para a edição 
impressa a ser distribuída no dia da festa de aniversário da escola. Desta vez, 
houve um pouco mais de adesão. Porém, pouco mais de um terço da turma participou
efetivamente da produção das matérias e algumas foram feitas ainda em sala de 
aula. Os textos não passaram de um parágrafo em média. Ainda assim, após a 
formatação e a impressão do jornal, identifiquei que a turma se mostrou 
extremamente empolgada ao ver um trabalho concretizado e identificar o nome dos 
colegas como produtores e protagonistas da atividade.

Na sala de aula, percebia vários alunos focados em celulares. O primeiro impulso
era o de inibir, mas aquela situação me chamou atenção para uma possibilidade: 
por que não utilizar espaços virtuais onde os alunos já estão e tanto se 
interessam para levar o conte
do da aula para além do espaço físico escolar?

No conselho de classe, ouvia dos colegas, também professores da turma, as mesmas
impressões que as minhas, que se tratava de uma turma apática, com problemas 
pontuais de disciplina, etc. Resolvi então que algo deveria ser feito para 
estimular a participação dos alunos, aumentar a autoestima deles, tornando-os 
protagonistas do processo e me aventurando pelo espaço virtual 
 ambiente conhecido pelos 
Nativos Digitais
. Termo cunhado por PRENSKY para definir essa geração que já nasceu em meio a 
computadores, celulares, videogames e outros aparatos tecnológicos.

5. Conte
dos Curriculares

A experiência ocorreu na disciplina de Língua Portuguesa e abordou os elementos 
textuais que fazem parte de um jornal, tais como as crônicas, cartas do leitor, 
entrevista e estrutura de notícias, além da discussão sobre fato e opinião e o 
pensamento crítico.

6. Metodologias

A primeira estratégia foi convidar os alunos para que 
curtissem
 minha página no Facebook (a grande maioria deles já possuía um perfil na rede 
social). O intuito era melhorar a relação e a comunicação com os alunos, 
provocar discussões sobre o conte
do e até mesmo divulgar a participação nas aulas com postagens e fotos. A página
no Facebook pareceu a ferramenta ideal, pois os alunos só precisavam 
curtir
 e eu poderia ter informações estatísticas sobre as postagens e assim entender a
forma de comunicação mais assertiva. A notícia se espalhou entre outras turmas e
usuários da comunidade e hoje a página conta com 202 seguidores.

Como resultados das interações na rede social, pude
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 identificar que os alunos tinham o desejo de se expressar, mas que não 
necessariamente precisava ser em espaços formais, como nas provas de produção 
textual que a Secretaria Municipal de Educação envia bimestralmente. Baseado 
nessa experiência, por que não voltar ao projeto do jornal, mas dessa vez com 
uma edição totalmente 
on-line
, onde os alunos pudessem postar suas matérias, sem minha intervenção para a 
formatação, e sim com minha mediação?

Entrei em contato com uma aluna do curso de doutorado em tecnologia da UFRJ, que
estava justamente matriculada para a disciplina de Sistemas Colaborativos. Ela 
chamou para o projeto dois alunos do mestrado tutorados por ela. Juntos, 
chegamos à definição de um projeto: a construção colaborativa de um jornal 
on-line
 utilizando a ferramenta Wiki, um espaço virtual colaborativo para a construção 
de conte
dos. Iniciamos com a etapa de entrevista a mim, à coordenação, à direção da 
escola e aos alunos. Com os resultados obtidos, definimos as fases e os 
processos do projeto.

Apresentei o projeto à turma que, dessa vez, mostrou-se bastante motivada. Após 
a entrevista com os alunos, ao contrário do que imaginava, identificamos que 
apenas uma parte tinha acesso regular à internet e a maioria a utilizava apenas 
para diversão. Aliado a isso, poucos alunos conheciam as funcionalidades de uma 
Wiki. Isso influenciaria negativamente a conclusão do projeto.

Como estratégia, a equipe do projeto decidiu criar um manual de utilização da 
Wiki e um e-mail para suporte às d
vidas dos alunos, além de uma apresentação da ferramenta em sala de aula, 
utilizando projetor e internet Wi-fi 
 ferramentas de que a escola já dispunha.

A adesão dos alunos teve um aumento de 163% comparando com a primeira edição da 
turma. Isso significa que 29 dos 34 alunos participaram do projeto. O 
envolvimento foi emocionante. Via alunos entrevistando merendeiras, equipe de 
limpeza, pais, investigando problemas e indagando soluções, testando logins e 
senhas da Wiki, mandando e-mails com d
vidas e combinando encontros. O perfil era contrário ao apático citado no início
do relato.

Uma vez que poucos alunos realmente acessam internet de casa, optei por 
solicitar à direção a reabertura do laboratório de informática, antes 
inutilizado. O diretor prontamente reconfigurou máquinas, trocou peças e 
ofereceu o suporte ne

cessário à inserção das matérias no site.

Discutimos as questões referentes ao currículo, como ortografia, características
de crônicas, estrutura de entrevistas e notícias. A partir do trabalho de campo 
dos alunos, fomos ao laboratório de informática para que todos os grupos 
pudessem inserir suas matérias, ilustrações e formatar a edição. O site foi 
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amplamente divulgado nas redes sociais e na escola pelos envolvidos.

[FOTO]

7. Avaliação

Em relação aos aspectos qualitativos, os resultados do projeto foram uma maior 
interação entre a turma e entre a turma e o professor; o notório aumento de 
interesse dos alunos pela disciplina e pelo ambiente escolar; o aumento da 
participação da turma na discussão de questões que envolvem o pensamento 
crítico; o interesse de outros professores para criar uma edição 
interdisciplinar e estendendo a toda a escola; e a reabertura do laboratório de 
informática.

Em relação aos aspectos quantitativos, a turma teve um salto considerável nas 
notas de produção textual, interpretação de texto e ortografia.

[FOTO]

Como professor, tive a grata satisfação de perceber que é possível fazer algo 
diferente, motivador. Percebi ainda que a educação precisa estar conectada com 
os avanços tecnológicos, assim como com outras áreas de conhecimento, como a 
engenharia e a medicina que utilizam as novas tecnologias a seu favor. Tive a 
oportunidade de pesquisar uma série de autores que abordam a temática da 
tecnologia voltada para a educação e de novas teorias e metodologias de 
aprendizagem. Com visão de futuro, ouvindo e percebendo os alunos e muito 
entusiasmo, é possível mudar cenários e até fazer revoluções no ensino.

     Os estudantes do mestrado e doutorado da
UFRJ produziram um artigo científico relatando a experiência e o projeto foi 
aprovado com louvores para apresentação no X Simpósio Brasileiro de Sistemas 
Colaborativos (SBSC), que ocorrerá em Manaus nos dias 8, 9, 10 e 11 de outubro 
de 2013
, finaliza o professor Vinícius Farias.

Leia, também, nos links abaixo, informações sobre o projeto e artigos 
relacionados ao trabalho desenvolvido pelo professor Vinícius Farias:

Facebook: 

https://www.facebook.com/pages/Professor-Vin%C3%ADcius-Farias/464292873603850

Jornal Expresso Pixinguinha: 

http://expressopixinguinha.shoutwiki.com/wiki/P%C3%A1gina_principal

Portal de Educação e Tecnologia do Instituto Ayrton Senna:
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http://www.educacaoetecnologia.org.br/?p=6076

Artigos no blog de mídias sociais da Educopédia:

Confissões de Adolescentes na Web 
 Estratégia Educacional:

http://midiasocialeducopedia.wordpress.com/2012/11/23/confissoes-de-adolescentes
-na-web-estrategia-educacional/

Game-Basead Learning 
 O sistema Zuuum na Educopédia:

http://midiasocialeducopedia.wordpress.com/2012/11/07/game-basead-learning-o-sis
tema-zuuum-na-educopedia/

Transformação 2.0 
 Utilizando e-mails e fazendo download de arquivos:

http://midiasocialeducopedia.wordpress.com/2012/10/22/transformacao-2-0-utilizan
do-e-mails-e-fazendo-download-de-arquivos/

Transformação 2.0 
Anatomia do PC
 para professores:

http://midiasocialeducopedia.wordpress.com/2012/10/08/transformacao-2-0-anatomia
-do-pc-para-professores/

Congresso ABED 2012: Pensando a Educação do Futuro:

http://midiasocialeducopedia.wordpress.com/2012/10/01/congresso-abed-2012-pensan
do-a-educacao-do-futuro/

Termos utilizados na Educação do século 21:

http://midiasocialeducopedia.wordpress.com/2012/09/19/termos-utilizados-na-educa
cao-do-seculo-21/

Utilizar a inovação não é esquecer a tradição: O cordel e a internet:

http://midiasocialeducopedia.wordpress.com/2012/08/31/utilizar-a-inovacao-nao-e-
esquecer-a-tradicao-o-cordel-e-a-internet/

O futuro chegou 
 a tecnologia presente nas práticas escolares:

http://midiasocialeducopedia.wordpress.com/2012/08/22/o-futuro-chegou-a-tecnolog
ia-presente-nas-praticas-escolares/

Práticas Pedagógicas utilizando o Twitter:
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http://midiasocialeducopedia.wordpress.com/2012/08/13/praticas-pedagogicas-utili
zando-o-twitter/

Estudo sobre Inclusão Digital pode auxiliar Projetos Pedagógicos:

http://midiasocialeducopedia.wordpress.com/2012/08/03/estudo-sobre-inclusao-digi
tal-pode-auxiliar-projetos-pedagogicos/

Redes Sociais e a Educação: Tempo de experimentar:

http://midiasocialeducopedia.wordpress.com/2012/07/25/redes-sociais-e-a-educacao
-tempo-de-experimentar/

Vinícius Farias é Professor Regente de Língua Portuguesa da Secretaria Municipal
de Educação do Rio de Janeiro, integra o N
cleo de Inovação em Educação da Fundação Get
lio Vargas e é Assessor de Mídias e Comunicação do projeto de aulas virtuais, a 
Educopédia, da Subsecretaria de Novas Tecnologias Educacionais do Rio de 
Janeiro. Aluno do MBA com ênfase em Gestão da Fundação Get
lio Vargas e Graduado em Letras (Língua Portuguesa e Literatura) pela 
UNIGRANRIO. Possui experiência em EAD, atuando no FGV Online, o programa de 
educação a dist
ncia da FGV, além de ser tutor na formação de professores para a Educopédia e 
ter alguns artigos publicados sobre o assunto. 

Parabéns ao professor Vinícius Farias pelo belo trabalho desenvolvido com seus 
alunos. E parabéns à Escola Municipal Maestro Pixinguinha por abraçar este 
projeto.

Regina Bizarro_ Representante do Rioeduca/5
CRE

     E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

     Twitter: @rebiza

     Facebook: Regina Biza

Rioeduca/5
CRE no Facebook:

https://www.facebook.com/groups/rioeduca5cre/

[FOTO]
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projetos
(334)

5ªcre
(268)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a E. M. Maestro Pixinguinha, que possui em seu quadro docente o 
professor de Língua Portuguesa Vinícius Farias que exerce a profissão com 
competência e muito amor!
Postado por 
Helena (by troia)
 em 13/10/2013 10:58
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 24/09/2013
<TÍTULO>
Mostra de Dança - 7ª CRE

<TAGS>
Tags: 
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7ªcre, projetos, dança.

A XXX Mostra de Dança da 7
 CRE aconteceu no dia 28 de agosto na Cidade das Artes, que fica na Barra da 
Tijuca.

Alunos e alunas, de todas as idades, brilharam nas apresentações realizadas na 
XXX Mostra de Dança da 7
 CRE. A Mostra reuniu danças clássicas a atuais, trazendo para o palco o 
trabalho desenvolvido nas unidades escolares pertencentes à 7
 Coordenadoria Regional de Educação.

Em seu aspecto interdisciplinar, a Dança possibilita o processo criativo, a 
autonomia, a liberdade do indivíduo, além de desenvolver amplamente seus 
potenciais físicos, mentais e emocionais. 
A diversidade cultural que caracteriza o país tem na dança uma de suas 
expressões mais significativas, constituindo um amplo leque de possibilidades de
aprendizagem
 (PCNs, 1997).

Apresentações da XXX Mostra de Dança

Creche Vitorino Freire

A Creche Vitorino Freire, em 2013, está completando 15 anos de história, 
compartilhando conhecimentos, construindo sonhos, transformando vidas. Por isso,
crianças do Maternal I e Maternal II participaram da XXX Mostra de Dança 
dançando a valsa: 
O Dan
bio Azul
, de Johann Strauss Jr.

Além da semelhança com a cor das águas, a creche é como o Grande Dan
bio, à medida que avança, leva o conhecimento às famílias através de seus 
afluentes, e às crianças, renovando a esperança de uma sociedade mais humana e 
igualitária em oportunidades.

     Nossas pequenas princesas e príncipes 
brilharam no palco da Cidade das Artes!

[FOTO]

Dança Clássica da Creche Vitorino Freire.

Escola Especial Professora Maria Therezinha

Somos uma Escola Especial que, por ter suas especificidades, procura trabalhar o
sujeito aprendiz em todas as sua dimensões, tendo a expressão corporal como base
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do nosso planejamento.

Perceber o outro em suas diferentes formas de expressão é um dos objetivos do 
nosso Projeto Político e Pedagógico. A dança não só reflete o que nossos alunos 
realizam, mas dá voz a todo seu corpo, criando uma verdadeira relação entre eles
e o universo que os cerca. A dança nos coloca no mundo!

[FOTO]

Momento especial com a Escola Maria Therezinha.

CIEP Adelino da Palma Carlos

A dança 
Vem pra rua
, apresentada na Mostra, ilustrou o trabalho desenvolvido no 6
 Ano Experimental, que tem por missão formar jovens autônomos, solidários e 
competentes, gestores dos seus projetos de vida.

Considerando o saber acadêmico, a educação para valores, as diferentes 
linguagens e os fatos atuais, abordamos em nossa apresentação 
A Copa das Confederações
 e o momento sociopolítico que vivemos.

[FOTO]

A M
sica 
Vem pra Rua
 do CIEP Adelino da Palma Carlos.

CIEP João Batista dos Santos

A dança, sendo uma experiência corporal, possibilita ao aluno novas formas de 
expressão e comunicação, levando-os à descoberta de sua linguagem corporal que 
vai contribuir para o processo ensino aprendizagem. O CIEP João Batista dos 
Santos mostrou através da dança sobre a água o respeito pela Natureza que fazia 
parte do projeto temático do período: 
A Natureza agradece
.

[FOTO]

Tema Água do CIEP João Batista dos Santos.

EDI Eu Sou

Vivenciar a Dança foi uma rica experiência na qual as crianças puderam mostrar 
seu potencial em outra linguagem. Sentiram toda emoção e beleza que a dança pode
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proporcionar, além de tocar com sensibilidade a alma. Além disso, aprenderam a 
superar desafios em equipe, com autoconfiança, cooperação e muita alegria. Itens
necessários para subir em um palco, encarar uma plateia e dar um 
show
 em cena, como eles fizeram.

Proporcionar às famílias este espetáculo foi muito gratificante, pois provamos 
que a dança é para todos. A equipe EDI Eu Sou sente-se honrada em participar 
desse evento e em poder viver com a comunidade escolar a intensa emoção que a 
dança proporcionou, desde a preparação, ensaios, figurinos, até o grande momento
da apresentação. A dança une, agrega, fortalece laços e inspira sonhos que, por 
alguns instantes, são plenamente reais. Viva a dança! Parabéns a todos!

[FOTO]

Inspiração em 
O Pequeno Príncipe
, na apresentação do EDI Eu Sou.

EDI Rodrigo Lopes da Silva - Tikinho

Nós, do EDI Tikinho, acreditamos que o futuro se constrói em cada minuto do 
nosso presente. Para isso, precisamos acreditar que somos capazes, que podemos 
transformar o mundo, vencer nossos medos e, com muita fé, tornar os nossos 
sonhos realidade. Mergulhando nesse espírito olímpico que invade o Rio de 
Janeiro, nossos 
pequenos atletas
 mostram que a união, o respeito e a determinação é o 
nico caminho para o equilíbrio e a harmonia que tanto desejamos para o nosso 
planeta.

[FOTO]

O espírito olímpico presente na apresentação do EDI Tikinho.

Creche Municipal Margarida Gabinal

As crianças deram um show de molejo e samba no pé. Arrasaram na Mostra de Dança,
na Cidade das Artes, Barra da Tijuca. Prestaram uma linda homenagem a uma das 
maiores intérpretes do país, Clara Nunes.

[FOTO]

Homenagem à grande Clara Nunes pelos pequenos da Creche Margarida Gabinal.

Escola Rosa do Povo

Salve o Planeta Azul!

Nosso projeto desenvolve a implantação de práticas sustentáveis na escola 
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consolidando conceitos de preservação ambiental dentro e fora do espaço escolar.
E perpassa seguindo a obra 
O pequeno Príncipe
, levando à conscientização dos problemas ambientais e o cuidado com o nosso 
planeta.

Assim, nossa coreografia tem como cursor a preservação do Planeta Terra e 
apresenta formas da natureza como água, flora e fauna. Desenvolve o tema levando
uma mensagem de respeito e conscientização da necessidade desses elementos para 
a vida na Terra.

A Arca de Noé

Dentro de um contexto bíblico muito marcante e representativo para a humanidade,
as crianças interpretam e dançam com muita alegria o momento em que o patriarca 
Noé percebe que é o fim do dil
vio, depositando sua esperança na nova terra. Homenageamos o centenário de 
Vinicius de Moraes com a m
sica 
Arca de Noé
.

[FOTO]

A 
Arca de Noé
 presente na apresentação da Escola Rosa do Povo.

Creche Sempre Vida Nise da Silveira

A coreografia 
O Encanto da Sereia
 foi baseada nos movimentos rítmicos das ondas do mar. A m
sica 
Linda Sereia
, da Xuxa, foi escolhida por contemplar os projetos desenvolvidos neste ano: 
Conhecendo os Animais
, em que nossos alunos tiveram a oportunidade de conhecer diferentes tipos de 
habitat de nossa fauna; 
Folclore é cultura
, através de cantigas, cirandas, lendas, brincadeiras e brinquedos, 
oportunizamos a vivência, a alegria e o resgate cultural.

[FOTO]

A m
sica 
Linda Sereia
 sendo apresentada pelas crianças da Creche Sempre Vida Nise da Silveira.

Escola Lincoln Bicalho Roque
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A participação na Mostra de Danças já faz parte do calendário de atividades 
anual de nossa escola.

A coreografia apresentada pela Lincoln foi uma homenagem à Clara Nunes. A 
linguagem da dança veio, como sempre, enriquecer o Projeto Pedagógico da escola 
- 
Somos um, somos todos! Diferentes, mas brasileiros!
 -, não só como uma das mais belas formas de expressão, mas também como alavanca
que foi para o trabalho de pesquisa e para a ampliação do repertório cultural de
nossas crianças.

[FOTO]

A m
sica de Clara Nunes e a homenagem da Escola LIncoln Bicalho Roque.

Parabéns para as crianças e para todas as equipes escolares que se apresentaram 
na Mostra de Dança 2013!

Agradecimento Especial pelo envio das informações e das fotos!

Contato:

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

7ªcre
(192)

dança
(3)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todos que fizeram da Mostra de Dança um verdadeiro sucesso!!!!!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 24/09/2013 10:11
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 16/09/2013
<TÍTULO>
Dia Mundial da Internet Segura 2013

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, núcleodearte.

O aluno João Paulo Santiago ganhou o prêmio do concurso de vídeo do Dia Mundial 
da Internet Segura na categoria adolescente. O aluno produziu o vídeo na Oficina
de Animação Experimental do N
cleo de Arte Grande Otelo.

Na internet dá para fazer muitas coisas boas e divertidas. Mas existe um outro 
lado ruim e
 perigoso, especialmente para as crianças e os adolescentes. Quanto mais 
informados eles estiverem, mais fácil irão se proteger e aproveitar o que há de 
bom.

Pensando nesta questão, a 
Safer Net Brasil
 lançou no início do ano o concurso do 
Dia Mundial da Internet Segura 2013
. Ele teve como propósito incentivar a participação de adolescentes e jovens nas
campanhas de promoção do uso responsável e seguro da internet, debatendo a 
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questão da cidadania na web brasileira, para que possamos, todos juntos, 
aumentar ainda mais as oportunidades trazidas pelas novas tecnologias de 
comunicação e informação.

Para concorrer ao prêmio em uma das categorias, adolescente (13 a 17 anos) ou 
jovem (18 a 21 anos), o candidato deveria criar um vídeo, de até dois minutos, 
que ilustrasse o tema 
Direitos e Deveres Online: Conecte-se com Respeito
.

Diversas técnicas como animação, efeitos de texto, desenhos, stop motion 
poderiam ser utilizadas. Os vídeos enviados foram avaliados segundo os seguintes
critérios: objetividade, replicabilidade, qualidade na abordagem do tema, 
originalidade, efeito multiplicador e interatividade.
[VÍDEO]

O vídeo da campanha brasileira para o Dia Mundial da Internet Segura foi 
coordenado no Brasil pela Safernet, Ministério P
blico Federal e Comitê Gestor da Internet do Brasil
.

Navegar na internet é uma experiência 
nica e maravilhosa, mas cuidado com os excessos. Visitar lugares novos, dar um 
abraço e se exercitar ao ar livre, por exemplo, são tão importantes quanto 
descobrir o mundo virtual.

 Tem hora certa para tudo!

Quer conhecer um pouco mais sobre o concurso Dia Mundial da Internet Segura 2013
para se preparar para o próximo ano? Então clique
AQUI
!

Aluno da 6
 CRE é premiado no concurso do Dia Mundial da Internet Segura

Na primeira semana de julho, o N
cleo de Arte Grande Otelo recebeu uma ótima notícia. O aluno 
João Paulo Santiago
 havia sido selecionado como finalista do Concurso de Vídeo do dia Mundial da 
Internet Segura na categoria adolescente.

O vídeo produzido por João Paulo foi construído na Oficina de Animação 
Experimental do N
cleo de Arte Grande Otelo, que é oferecida aos alunos da rede p
blica municipal de educação da cidade do Rio de Janeiro.

O objetivo dessa oficina é trabalhar a linguagem da animação, oportunizando a 
vivência de experiências no campo desta arte. Apresentar, conhecer e 
experimentar alguns conceitos e técnicas elementares de animação, dentro da 
estética poética 
trash

Página 6129



RIOEDUCA 2
, que possibilita mais liberdade de criação e uma preocupação menor com relação 
à escassez de recursos e/ou de tempo.

Uma das técnicas usadas na oficina de animação é a
 live action
, a arte de registrar imagens em movimento. Para realizar essas animações, é 
necessário ter disciplina, concentração, persistência, criatividade e espírito 
de colaboração.

Na avaliação geral do trabalho, a professora Imaculada Conceição viu como é 
importante levar em consideração a capacidade poética dos alunos em trabalhar 
com o improviso, com o inusitado e com o acaso. Assim, eles podem mostrar a 
capacidade de criar e recriar realidades estáticas a partir
 do que se apresenta como material e ideias propostas.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

João Paulo demonstra ser um ótimo aluno, é aplicado, possui uma família o 
apoiando e torcendo para seu sucesso e, acima de tudo, respeita os demais e sabe
aproveitar as chances que tem para construir novos conhecimentos. Ele usou de 
toda a sua criatividade na produção dos vídeos na oficina de animação.

Diante de tudo isso, João Paulo tem um caminho de muito sucesso a trilhar. Ele 
já tem muitas vitórias e uma delas foi no concurso Dia da Internet Segura 2013, 
na categoria adolescente, com o vídeo 
Respeito na Web: Conecte-se com Respeito
. Ele foi o ganhador do segundo lugar e recebeu como prêmio uma máquina 
fotográfica e um kit da SaferNet Brasil.
[VÍDEO]

O semestre foi chegando ao fim e nada da premiação ser entregue. No dia 12 de 
julho, para alegria de todos, uma encomenda chegou até a escola para o aluno.
 O turno de trabalho já havia terminado e os colegas do João já tinham ido 
embora, com exceção de seu amigo Rubilemes que presenciou a emoção de todos.

Esse prêmio traduz toda a competência do aluno João Paulo ao tratar de um tema 
de grande relev
ncia no nosso século para as crianças e jovens. Ele mostrou, acima de tudo
, 

que a internet não é uma terra sem lei. Se você tem direitos e deveres em casa, 
na escola e em outros lugares, você também tem direitos e deveres na web. Pense 
nisso!
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Parabéns pela conquista, João Paulo! Os sonhos são como uma b
ssola, indicando os caminhos que seguiremos e as metas que queremos alcançar. 
São eles que nos impulsionam, nos fortalecem e nos permitem crescer. Sua 
caminhada está só começando, mas você já é um vencedor! É um orgulho tê-lo no 
Portal Rioeduca!

[FOTO]

[FOTO]

Você quer ver o seu aluno no Portal Rioeduca? Entre em contato com a 
representante do Rioeduca da sua CRE e divulgue os alunos que são destaque na 
sua escola! Será um prazer tê-lo no Portal Rioeduca! Este espaço é meu, é seu é 
nosso! Até a próxima semana!

Professora Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca na 6
 Cre

Twitter: @Paty_PP

Facebook: patricia_pff@yahoo.com.br

E-mail: pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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6ªcre
(247)

núcleodearte
(1)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todos os envolvidos nesse projeto. Que os trabalhos desenvovidos pelo
Núcleo de Artes frutifiquem cada vez mais...
Postado por 
Christiane Penha
 em 16/09/2013 13:27

Parabéns para a escola pelo trabalho desenvolvido.
Postado por 
Selma de F. G. Gusmao
 em 07/10/2013 14:15
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 13/09/2013
<TÍTULO>
Desfile Cívico - 10ª CRE

<TAGS>
Tags: 
10ªcre.

A 10
 CRE tem o costume de organizar um Desfile Cívico de 7 de setembro com as suas 
Unidades Escolares, dividindo-as por regiões. Assim, todas desenvolvem temas a 
serem trabalhados com os alunos de acordo com o Projeto Político Pedagógico.

No dia 30 de agosto, aconteceu o primeiro Desfile Cívico com as Unidades 
Escolares da região de Paciência, em que treze delas participaram com a sua 
comunidade escolar, alunos e professores. São elas:

Creche Municipal Jardim dos Vieiras

Creche Municipal Adalto Bastos

Creche Municipal Daniela Perez
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Creche Municipal Djanira Maria Ramos

EDI Elizabeth Papera

CIEP Maestro Heitor Villa-Lobos

Escola Municipal Vivaldo Ramos de Vasconcellos

Escola Municipal João Gualberto Jorge do Amaral

Escola Municipal Miguel Calmon

Escola Municipal Sônia Motta Molisani

CIEP Roberto Morena

Escola Municipal Rep
blica Árabe da Síria

Escola Municipal Manoel Porto Filho

O evento foi organizado pela Assessoria de Ação Integradora (AAI) e a Gerência 
de Educação (GED), representadas respectivamente pela Assessora Cláudia Medina e
a Gerente da GED e seus Assistentes Cristiane Stancato, Alexandre Rodrigues e 
Renata Stancato.

[FOTO]

Cristiane Stancato, Renata Stancato, Alexandre Rodrigues e Cláudia Medina.

O Desfile foi organizado por alas, onde cada Unidade Escolar pôde ilustrar seus 
temas com placas, bandeiras e fantasias que faziam referências aos temas 
propostos.

Cada Unidade elaborou um breve histórico, contendo n
meros de alunos, docentes, equipe administrativa, segmentos atendidos, projetos 
realizados e filosofia pedagógica desenvolvida:

Buscamos proporcionar às nossas crianças experimentar o mundo de forma ativa, 
interagindo com pessoas, objetos e situações. A proposta pedagógica está voltada
para a promoção de uma prática de cuidado e educação, que vê a criança como um 
ser completo, integrando aspectos da vida cidadã, valores, conhecimentos, 
através das diversas áreas de conhecimentos.

Filosofia da E. M.João Gualberto Jorge do Amaral.

O Desfile foi aberto com o pelotão da bandeira da E. M. 10.19.005 Republica 
Árabe da Síria, seguido das demais Unidades Escolares, compostas por pelotões, 
bandas marciais, alunos e corpo coreográfico. Foi marcado por momentos 
emocionantes produzidos por alunos e professores.

[FOTO]
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Pelotões de abertura das Escolas Rep
blica Árabe da Síria e Miguel Calmon.

[FOTO]

Entrada da E. M. Vivaldo Ramos de Vasconcelos e Creche Municipal Jardim dos 
Vieiras.

[FOTO]

Bandas Marciais do CIEP Roberto Morena e João Gualberto Jorge do Amaral.

[FOTO]

Corpo Coreográfico da E. M. João Gualberto Jorge do Amaral e CIEP Roberto 
Morena.

As Unidades Escolares deram um show de representatividade, criatividade e 
inovação, proporcionando a todos os presentes momentos de alegria e 
encantamento. É um orgulho
 fazer parte desta Rede P
blica Educacional.

Parabéns aos Gestores!

Parabéns aos Professores!

Parabéns a toda Comunidade Escolar!

Suelen Corrêa

é professora da rede municipal

e representante do Rioeduca da 10
CRE

suelencorrea@rioeduca.net

twitter: @suelencorrea29

[FOTO]
tweet
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10ªcre
(292)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 13/09/2013
<TÍTULO>
Palestra: 
A Atualização e Possibilidades de Aprendizagem

<TAGS>
Tags: 
#palestra, #ced.
<TÍTULO>

A CED oferecerá aos Professores a palestra 
<TÍTULO>

A Atualização e Possibilidades de Aprendizagem

Palestrante: 
Andrea Serpa Albuquerque
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Local:
 Auditório Florescer 
 Rua Sacadura Cabral, 144 
 Sa
de , RJ

Data:
 18 de setembro

Horário:
 8h às 12h ou
13h às 17h

Todos os professores deverão participar no dia previsto para sua E/CRE, no turno
da manhã ou da tarde, de acordo com o horário do professor.

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO POR CREs

 (
disponível de 12/09/2013 até 16/09/2013, ou até o término das vagas)

Em caso de d
vidas, entre em contato com sua CRE ou com os telefones 2273-4200 2976-2325

(Fátima Cunha ou Elisabete Alves).

VAGAS LIMITADAS POR CRE. SÓ PARTICIPARÃO OS INSCRITOS.
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 11/09/2013
<TÍTULO>
Informativo Multirio - 11 de setembro

<TAGS>
Tags: 
#informativomultirio.

A MultiRio não tem um perfil oficial no Facebook. Informações sobre a Empresa 
você encontra no
Portal MultiRio
 e na nossa página no Twitter. Se você já faz parte desta rede social, seja um 
seguidor:
twitter.com/multirio
.

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 23/09/2013
<TÍTULO>
II Semana da Educação Infantil 

<TAGS>
Tags: 
1ªcre.

As creches e EDIs da 1
 CRE desenvolveram atividades e projetos com as famílias na
II Semana da Educação Infantil.
 Realizada de 25 a 30 de agosto, envolveu todas as unidades escolares do 
Município do Rio de Janeiro que atendem a Educação Infantil.
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[FOTO]

Semana da Educação Infantil na Creche Municipal Sempre Vida Parque da Conquista.

A Semana da Educação Infantil do Rio de Janeiro foi instituída pelo decreto 
municipal n
 35.028, lei estadual n
 6.149 a lei federal n
 12.602 de 03 de abril de 2012, e é considerada um marco no calendário e nas 
ações de promoção e valorização da Educação Infantil no município do Rio de 
Janeiro desde o ano de 2012.

Durante toda a Semana da Educação Infantil, as creches e EDIs privilegiaram a 
integração entre a Instituição Educativa, os Serviços de Sa
de e a Comunidade. Tem como premissa os m
ltiplos olhares dos sujeitos envolvidos no cotidiano e a valorização da primeira
inf
ncia na constituição do sujeito.

[FOTO]

Pais participam do Projeto 
Degusta
 na Creche Senninha. 

Objetivos da Semana de Educação Infantil

O objetivo geral da Semana é promover e valorizar a Educação Infantil do 
município do Rio de Janeiro, entrecruzando os m
ltiplos olhares dos sujeitos que a compõe e a constitui. Já os objetivos 
específicos são: 

Festa no Parque Madureira

Dia 25 de agosto aconteceu no Parque Madureira a abertura da 
Semana de Educação Infantil
. O evento foi organizado pela Gerência de Educação Infantil/SME em parceria com
as onze Coordenadorias Regionais de Educação, a Secretaria Municipal de Sa
de e parceiros.
Durante o evento houve diferentes ações realizadas pelas CREs, além dos Serviços
de Sa
de de referência nos espaços delimitados para esta finalidade.

[FOTO]

Brincadeiras das crianças da Creche Homero José.

As creches e EDIs da 1
 CRE marcaram presença com a exposição dos trabalhos desenvolvidos com as 
crianças nos projetos cotidianos. Também aconteceram oficinas dinamizadas pelas 
CREs em parceria com as unidades escolares. Os momentos mais esperados foram as 
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apresentações culturais de Zé Zuca, Unicirco e Bia Bedran.

M
ltiplos olhares para a Primeira Inf
ncia

De 26 a 30 de agosto as unidades escolares realizaram em seus espaços, ações que
envolveram as famílias e as estimularam a participar ainda mais do ambiente 
escolar. As educadoras desenvolveram com pais e crianças oficinas de desenhos, 
pinturas, colagens, exposições, fotografias, filmagens, escritas coletivas, 
escritas espont
neas, dramatizações, apresentações culturais e contação de histórias.

[FOTO]

Crianças da Creche Homero José recebem os livros do Programa 
Minha Primeira Biblioteca
.

Houve a entrega solene dos livros do projeto de leitura 
Minha Primeira Biblioteca
. E também o saboroso 
Degusta
,
 atividade de almoço para os responsáveis com o objetivo de proporcionar 
momentos de experimentação da merenda escolar que é servida para as crianças 
durante a semana nas unidades.

[FOTO]

O projeto 
Degusta
 é saboreado pelas famílias da Creche Homero José.

A Semana da Educação Infantil na 1
 CRE foi 
mais uma vez um sucesso!

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o
 representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe
. *

Professora Rute Albanita

Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

ruteferreira@rioeduca.net
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     Twitter: 
@Rute_Albanita

COMPARTILHE E COMENTE!

[FOTO]

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todos que contribuíram para o sucesso da semana de Educação 
Infantil!!!!!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 23/09/2013 09:10
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 17/09/2013
<TÍTULO>
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Desfile Cívico e dia dos Símbolos Nacionais

<TAGS>
Tags: 
11ª cre, desfile cívico, civismo.

A 11
 CRE realizou seu 1
 desfile cívico
em comemoração aos 446 anos da Ilha do Governador e pela Independência do 
Brasil, no dia 5 de setembro. O evento ocorreu no Parque Manoel Bandeira,
no bairro do Cocotá. Repleto de símbolos nacionais, o evento foi um sucesso. 
Confira!

Os símbolos e hinos são manifestações gráficas e musicais, de importante valor 
histórico, criadas para transmitir o sentimento de união nacional e mostrar a 
soberania do país. 
Planalto Nacional

Show de civismo que os alunos da 11
 CRE deram na Ilha do Governador!

[FOTO]

Alunos do Ginásio Experimental Carioca Anísio Teixeira 
- Em destaque, de branco, a Diretora Celi Conceição

Não pergunte o que seu país pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer 
por seu país

John F. Kennedy

[FOTO]

Alunos de todas as idades da E.M. Holanda acompanhados pela equipe da escola de 
camisa roxa

Destaque em jornal local

[FOTO]

Capa de jornal - O Desfile Cívico da Ilha do Governador foi destaque em jornais 
do bairro

Aniversário de 446 anos da Ilha do Governador
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[FOTO]

Brasão da Ilha do Governador

Completou 446 anos, levando-se em contra a data que ela passou a pertencer ao 
Governador, que lhe deu nome, Salvador Correia de Sá. 

Entenda o significado do Brasão,
de acordo com a interpretação do pesquisador Domênico Aversa:

A base significa o escudo português - arrendodado na parte inferior e formado 
por 
ngulos retos na parte superior. Em cima, há uma coroa com cinco torres de ouro, 
símbolo de cidade- capital. Nas laterais, dois golfinhos, representando as 
espécies marinhas. 
 direita, a data de 1568, quando as sesmarias da Ilha, concedidas por Mem de Sá,
foram doadas ao governador Salvador Corrêa de Sá.

 esquerda, o ano de 1961, data de criação do Brasão de Arma da Ilha do 
Governador, ambos os n
meros em vermelho. Abaixo, ainda em vermelho, a legenda 
Governador
, referente ao nome da ilha e ao cargo de Salvador Corrêa de Sá.

Na divisão quartelada, o 1
 quartel (à direita) traz um arco e flecha em vermelho, simbolizando a primitiva
ocupação indígena do bairro. No 2
 quartel (embaixo, à direita), o retrato de Salvador Corrêa de Sá. 
 esquerda, no 1
 quartel, a matriz da histórica Igreja Nossa Senhora da Ajuda criada em 1710.

Dia dos Símbolos Nacionais

Lembrando que amanhã, dia 18 de setembro, se comemora o Dia dos Símbolos 
Nacionais. Segundo a Constituição, os quatro símbolos oficiais da Rep
blica Federativa do Brasil são a Bandeira Nacional, o Hino Nacional, o Brasão da
Rep
blica e o Selo Nacional. Conforme informação do Planalto Nacional. Comemore você
também!

Parabéns a todos os envolvidos responsáveis para que o desfile fosse um Sucesso!
Os desfiles escolares são as portas para o desenvolvimento de noções de 
cidadania, patriotismo e Civismo!

Laura Fantti Davilla Serpa

     Representante Rioeduca da 11
 CRE

Facebook:
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http://www.facebook.com/laura.fanttidavilla

Site: 
http://lauradavill1.wix.com/rioeduca11cre

Twitter: 
https://twitter.com/laurafanttini

E-mail: 
lauradavilla@rioeduca.net

     .

[FOTO]
tweet

11ª cre
(25)

civismo
(2)

desfile cívico
(1)
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<COMENTÁRIOS>

Sucesso total para o patriotismo ,civismo ,educação e amor que as Escolas 
Municipais demonstraram à Ilha do Governador. Emocionante. Foi um momento lindo.
Parabéns a todos.
Postado por 
Tania bendas
 em 17/09/2013 07:35
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 13/09/2013
<TÍTULO>
Palestra: 
A Atualização e Possibilidades de Aprendizagem

Palestrante: 
Andrea Serpa Albuquerque

Local:
 Auditório Florescer 
 Rua Sacadura Cabral, 144 
 Sa
de , RJ

Data:
18 de setembro

Horário
:
 8h às 12h ou 13h às 17h

Todos os professores deverão participar no dia previsto para sua E/CRE, no turno
da manhã ou da tarde, de acordo com o horário do professor.

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO POR CREs

     (disponível de 12/09/2013 até 16/09/2013
ou até o término das vagas).
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Em caso de d
vidas, entre em contato com sua CRE 

ou com os telefones 2273-4200 2976-2325

(Fátima Cunha ou Elisabete Alves).

VAGAS LIMITADAS POR CRE. SÓ PARTICIPARÃO OS INSCRITOS.

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 18/09/2013
<TÍTULO>
Tecnologia, Educação e Vida!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.

A E. M. Joaquim da Costa Ribeiro desenvolve o projeto Tecnologia, Educação e 
Vida! Com atividades para desenvolver habilidades de Língua Portuguesa e 
Estrangeira com o uso da internet, o projeto conquistou alunos e funcionários da
escola.

[FOTO]

Umas das mais avançadas tecnologias são a internet e o computador, que além de 
facilitar a comunicação entre pessoas de lugares distantes, proporciona o melhor
desempenho nas funções de empresários, professores e outras diferentes 
profissões no mundo todo.

A escola não pode ficar de fora de todas as mudanças que a tecnologia 
proporciona. Atualmente os alunos podem ter acesso à informações em tempo real e
viajar por diferentes espaços do nosso planeta. 

Na Escola Municipal Joaquim da Costa Ribeiro, o projeto 
Tecnologia, Educação e Vida 
leva para a sala de aula a discussão sobre como as redes sociais, os sites de 
pesquisa e a internet podem melhorar a qualidade da educação. 

[FOTO]

Ler é uma atividade que auxilia na aquisição de muitos conhecimentos. E apreciar
uma boa leitura no computador tem um gostinho especial para os alunos!

O mural 
Cantinho da Leitura

 foi desenvolvido para incentivar os alunos a frequentarem a Sala de Leitura. 
Nesse mural há um espaço reservado para divulgar as facilidades da Educoteca, a 
biblioteca virtual da Educopédia.

A embaixadora da Educopédia, professora Cintia Moreira, conta com a ajuda dos 
alunos para desenvolver as ideias de divulgação da plataforma. Muitos alunos já 
estão habituados a acessar a Educopédia para reforçar seus estudos e melhorar o 
desempenho.

[FOTO]
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A professora de Língua Portuguesa Maria das Graças Ferraz com alunos da turma de
Realfabetização e a professora Cintia Rodrigues, de Língua Inglesa.

[FOTO]

Facebook de Papel do Projeto Realfabetização 2B.

As professoras Maria das Graças e Cintia Rodrigues planejaram uma atividade 
diferente, que os alunos gostaram muito de participar: o Facebook de papel!

A atividade foi desenvolvida com os alunos do projeto de Realfabetização 2B. O 
trabalho foi idealizado para fazer parte do projeto 
Tecnologia, Educação e Vida!

Foi maravilhoso o retorno dos alunos que realmente se divertiram no 
desenvolvimento do Facebook de papel. Eles aprenderam brincando e desenvolveram 
habilidades para as duas disciplinas: Língua Portuguesa e Língua Inglesa.

Professora Cintia Moreira -
 Articuladora da Educopédia na E.M. Joaquim da Costa Ribeiro

[FOTO]

O inglês está em todo lugar e, claro, na internet. O mundo atual, ou pelo menos 
o mundo ocidental, está conectado por meio da língua inglesa. Saber se comunicar
nesse idioma pode ser decisivo para a vida profissional e até pessoal. 

Dentro do projeto 
Tecnologia, Educação e Vida
, o inglês foi abordado em atividades bem din
micas e expostas para toda a comunidade escolar.

O painel 
English Corner
 foi desenvolvido pela professora de Inglês Cintia Rodrigues, juntamente com a 
agente educacional Lígia Alves. 

Professores, alunos e funcionários, em clima de cooperação, confeccionaram o 
mural.

Esta já é a segunda edição do nosso English Corner.

O tema deste foram figuras e frases em inglês.

O objetivo foi estimular os alunos a desenvolverem noções de solidariedade, 
respeito e ajuda aos outros.

Aproveitei também para colocar o vocabulário que o 6
 ano aprende no primeiro semestre, com os emoticons.

Cintia Rodrigues - Regente de Língua Inglesa na E.M. Joaquim da Costa Ribeiro
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[FOTO]

A professora Marcele Magalhães, regente de Espanhol, desenvolveu um trabalho com
bandeiras. A atividade foi feita com os alunos do 7
 e 8
 anos, que confeccionaram as bandeiras dos países que falam a língua espanhola. 

Essa atividade desperta a curiosidade do aluno sobre a localização de cada país,
o que pode ser trabalhado em seguida pelo professor de Geografia.

[FOTO]

Professora de Espanhol, Marcele Magalhães, Ligia Alves, Agente Educacional e a 
Embaixadora da Educopédia, professora Cintia Moreira.

O Rioeduca parabeniza a todos os professores e alunos da Escola Municipal 
Joaquim da Costa Ribeiro pelo projeto 
Tecnologia, Educação e Vida!

Professor, entre em contato com o 
Rioeduca
 e compartilhe as ações da sua escola!

Professora Neilda Silva - Rioeduca 8
 CRE

neildasilva@rioeduca.net

Twitter: @Prof_Neilda

[FOTO]
tweet
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8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

O uso das tecnologias aproxima alunos e professores, além de ser útil na 
exploração dos conteúdos de forma mais interativa. O aluno passa de mero 
receptor, que só observa e nem sempre compreende, para um sujeito mais ativo e 
participativo. Parabéns pelo trabalho!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 18/09/2013 10:08

Muito precisa ser feito para que o Brasil tenha uma escola boa e para todos os 
seus habitantes! A tecnologia é uma ponte para minimizar as diferenças e 
aumentar as oportunidades! Parabéns, para todos!
Postado por 
Ana Beatriz
 em 19/09/2013 12:47

Tecnologia, é algo fundamental nos dias atuais. Educação é o primordial para o 
desenvolvimento de uma comunidade VIDA, é o que não pode faltar em nossas 
escolas! Crianças sendo preparadas para a vida! Neilda, parabéns!
Postado por 
Ana Vitória 
 em 20/09/2013 10:53
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 19/09/2013
<TÍTULO>
Curso de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva

O Instituto Municipal Helena Antipoff, promoverá, a partir do dia 24 DE SETEMBRO
de 2013, o 
Curso de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva

O curso será organizado em oficinas pedagógicas, com base em teorias, que 
possibilitarão a reflexão da prática sobre a prática.

A cada encontro serão discutidos temas relacionados às especificidades dos 
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alunos 
atendidos pela educação especial, de maneira a conciliar teoria e prática. São 
eles:

1.Políticas P
blicas: Desafios e Avanços da Implementação da Política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.

2. O Aluno com Transtorno Global do Desenvolvimento e o Cotidiano Escolar.

3.O Entrelace de Políticas P
blicas, Práticas Pedagógicas e Culturas em Educação Bilíngue no Município de Rio
de Janeiro.

4.Reflexões Pedagógicas Sobre a Deficiência Visual: Um Caminho Para a Inclusão 
Escolar.

5. Altas Habilidades/Superdotação: Características e Práticas Pedagógicas.

6. O Brincar e a Criança com Deficiência.

7. O lugar do corpo em movimento na aprendizagem: Reflexões.

8. As linguagens Artísticas para promoção da Educação Inclusiva.

9. Novas Tecnologias Educacionais: Acesso à informação, comunicação e ao 
Aprendizado.

10. Comunicação Alternativa e Ampliada e Cotidiano Escolar.

11.Novas Tecnologias Educacionais: Acesso à informação, comunicação e ao 
Aprendizado.

12.Novas Perspectivas de Mediação nos Processos de Ensino e Aprendizagem dos 
Alunos com Deficiência Intelectual.

[FOTO]

CLIQUE NA IMAGEM ABAIXO PARA SE INSCREVER 

(LEIA O REGULAMENTO PRIMEIRO)

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 25/09/2013
<TÍTULO>
A Música está no ar do EDI Dona Lindu

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, blogdasescolas, educaçãoinfantil.

A linguagem musical é um excelente meio para o desenvolvimento da expressão, do 
equilíbrio, da autoestima e do autoconhecimento, além de poderoso meio de 
integração social. O EDI Dona Lindu aposta nisso para desenvolver seus projetos 
em 2013.

O Espaço de Desenvolvimento Dona Lindu proporciona o convívio com diversos 
ritmos musicais para sua comunidade escolar. Assim, desenvolve, através da m
sica, um cidadão integral, em que o conhecimento é construído de forma 
significativa e prazerosa.

No Referencial Nacional da Educação Infantil (Volume 3) existe um capítulo que 
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contempla a m
sica como essencial ao desenvolvimento do zero aos seis anos. É nessa fase que a
criança está desenvolvendo a percepção da sua identidade e do seu corpo no 
espaço.

[FOTO]

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume3.pdf.

A m
sica está presente em diversas situações da vida humana. Existe m
sica para adormecer, m
sica para dançar, para chorar os mortos, para conclamar o povo a lutar, o que 
remonta à sua função ritualística. Presente na vida diária de alguns povos, 
ainda hoje é tocada e dançada por todos, seguindo costumes que respeitam as 
festividades e os momentos próprios a cada manifestação musical. Nesses 
contextos, as crianças entram em contato com a cultura musical desde muito cedo 
e assim começam a aprender suas tradições musicais.
 (RCNEI, p. 45)

Com a m
sica, pode ser desenvolvida a linguagem oral e corporal. Além de ser uma 
ferramenta de interação e de comunicação, uma vez que já habita a vida da 
criança desde muito cedo. A Creche aproveita a alegria e o interesse que são 
explorados na m
sica para criar um ambiente de aprendizagem divertido.

Com a apresentação de Zé Mathias e Trio Xodó, as crianças tiveram o contato com 
o ritmo do forró, conheceram os instrumentos que fazem parte dessa m
sica, que são: tri
ngulo, sanfona e zabumba. E se divertiram muito conhecendo a cultura nordestina 
e suas influências.

[FOTO]

[FOTO]

O chorinho, que surgiu da mistura de ritmos europeus, também faz parte da nossa 
cultura. As crianças adoraram conhecer esse ritmo em uma tarde incrível com uma 
apresentação, muita tranquilidade e alegria.

Elas demonstraram curiosidade, exploraram os instrumentos e o ritmo, aprovando e
construindo uma nova experiência que levarão para sua bagagem de aprendizagens 
significativas.

[FOTO]

[FOTO]

A equipe do EDI Dona Lindu utiliza-se da m
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sica em diversos momentos de aprendizagem. A expressão corporal e a linguagem 
das crianças são desenvolvidas desde muito cedo por suas educadoras através das 
coreografias e interpretações agregadas às musicas cantadas em sala de aula.

[FOTO]

[FOTO]

O blog do EDI é mais um prova que a m
sica está no ar neste lugar. Visitem e comprovem!

Clique na Imagem

[FOTO]

Parabéns para todos da equipe do EDI Dona Lindu!!

Escolas e professores, não deixem de compartilhar atividades ou projetos no 
nosso Portal Rioeduca. Procure o representante de sua CRE!!

Clique 
aqui
 para conhecer seu representante
.

Prof
 Elidia Correia

Representante 3
CRE no Rioeduca

elidiacorreia@rioeduca.net

Twitter:
 @ElidiaCorreia

Facebook: 
Elidia Correia

e 

Grupo Rioeduca/3
 CRE

[FOTO]
tweet
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3ªcre
(223)

educaçãoinfantil
(100)

blogdasescolas
(22)

<COMENTÁRIOS>

 As atividades de musicalização permitem que a criança conheça melhor a si 
mesma, desenvolvendo sua noção de esquema corporal, e também permitem a 
comunicação com o outro. Parabéns por utilizar este recurso com os pequeninos! 
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 26/09/2013 09:09
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 25/10/2013
<TÍTULO>
Gentileza Gera Gentileza
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<TAGS>
Tags: 
5ªcre, eventos.

 Resgatar valores sociais e morais: base para uma festa 
julhina
 de sucesso na Escola Municipal Gaspar Vianna!

Resgatar valores sociais e morais foram os objetivos d

a Escola Municipal 05.14.023 Gaspar Vianna em realizar, no mês de julho, a Festa

Julhina

. O tema escolhido foi 
Gentileza Gera Gentileza
, com base no Projeto Político Pedagógico da escola, que visa exatamente esses 
resgates no cotidiano do espaço escolar, para que sejam incorporados na vida do 
aluno. 
[VÍDEO]

Vídeo criado pela Escola Municipal Gaspar Vianna

A escola contou com o empenho e a participação de todos os segmentos: alunos, 
responsáveis, funcionários, professores e a equipe da direção - que atualmente é
composta pela diretora Viviane Bianchi, a adjunta Flávia Lacerda e a 
coordenadora pedagógica Fabiana Zamberlan.

[FOTO]

Na primeira foto: alunos e professores da escola; na foto abaixo: equipe da 
direção.

Como previsto no nosso PPP: 
fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas
. Com ações que visam a formação integral do ser, fundamental para a construção 
de uma nova sociedade com vida saudável, de qualidade e mais solidária, primando
por valores e priorizando as relações sociais, equilibrando o desenvolvimento 
dos aspectos cognitivo e emocional. A nossa Festa 
Julhina
 com a temática 
Gentileza gera Gentileza
 vem contribuir para que esses valores sejam colocados em prática. Nossa festa 
foi um sucesso! E o melhor prêmio foi ver a alegria estampada na face de cada um
de nossos alunos!

Juliana de Oliveira, professora de Geografia e, também, Educopedista
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[FOTO]

Alunos e professores em apresentação na Festa 
Julhina
.

Gentileza Gera Gentileza

Talvez poucos conheçam José Datrino. Mas não há, no Rio, quem já não tenha 
ouvido falar, ao menos uma vez, no profeta Gentileza. Ele já foi tema de filme, 
livro, m
sica e, agora, recebe a homenagem da Escola Municipal Gaspar Vianna, que 
transformou a história desse profeta numa festa popular monumental. 

Passados mais de 15 anos de sua morte, a figura de t
nica branca e longas barbas e cabelos continua no imaginário carioca.

[FOTO]

José Datrino, Profeta Gentileza.

Parabéns a todos da E. M. Gaspar Vianna pelo resgate de valores tão importantes 
para a vida de seus alunos.

Agradeço a colaboração da professora Juliana de Oliveira, para que eu pudesse 
efetivamente criar esta matéria.

Regina Bizarro é a professora representante do Rioeduca na 5
CRE.

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

     Twitter: @rebiza

     Facebook: Regina Biza

Rioeduca/5
CRE no Facebook:

https://www.facebook.com/groups/rioeduca5cre/

[FOTO]
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5ªcre
(268)

eventos
(210)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 19/09/2013
<TÍTULO>
Anima Escola na 9ª CRE

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescola, animaescola.

A E. M. Alba Ca
izares do Nascimento, da 9
 CRE, realizou em setembro oficinas do Anima Escola. Um dos objetivos é 
introduzir nas escolas a linguagem da animação, proporcionando a experiência de 
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produzir filmes animados de forma crítica e criativa.

Através do compartilhamento de informações do blog da escola, ficamos conhecendo
esta atividade que nos chamou a atenção e que hoje temos o prazer de 
compartilhar com os nossos leitores. Vamos conhecer um pouco mais deste trabalho
que vem sendo realizado nas nossas escolas: o universo da animação no site do
Anima Escola
 e no 
Blog da E. M. Alba Ca
izares do Nascimento
.

[FOTO]

Anima Escola
 - Criado pela equipe do Anima Mundi, Festival Internacional de Animação do 
Brasil, o projeto oferece cursos e oficinas a alunos e professores, para que 
possam produzir em sala de aula os seus próprios filmes de animação.

De forma l
dica, a metodologia desenvolvida para a produção de filmes animados estimula o 
desenvolvimento de diversas habilidades e competências fundamentais para o 
desenvolvimento de crianças e de jovens: criatividade, planejamento, síntese, 
abstração, concentração e comunicação.

Nós, do Anima Escola, acreditamos que a linguagem da animação deve estar 
presente na escola como fonte de conhecimento e não apenas como um recurso 
didático, possibilitando a professores e alunos novas formas de expressão e 
conhecimentos que os ajudem a viver na sociedade contempor
nea, fortemente marcada pela presença do audiovisual.

[FOTO]

Equipe do Anima Escola e professoras da E.M Alba Ca
izares.

Arte e Educação no processo ensino-aprendizagem, encontro selado pela 
reciprocidade de gentileza e reconhecimento!

[FOTO]

Professoras da E. M. Alba Ca
izares prestigiando o Anima Escola e

     apreciando as produções dos alunos.

O Anima Escola realiza um trabalho incrível com os alunos! É o l
dico envolvendo os discentes para o mundo mágico da criatividade e da 
concentração, trazendo vida aos objetos inanimados em um enredo, uma história 

Página 6159



RIOEDUCA 2
construída pelas crianças. Vale ressaltar que o trabalho é sempre em equipe e a 
parceria é fundamental.

O primeiro momento é no auditório, com explanação sobre as técnicas de animação 
que foram desenvolvidas nas oficinas:

Animação com pessoas que criam com seu próprio corpo poses sucessivas para a c
mara, quadro a quadro, como se fossem bonecos animados.

[FOTO]

Inventado em 1833, esse aparelho encanta, ao realizar a mágica da animação com 
dezesseis desenhos feitos em sequência.

[FOTO]

A cada foto, personagens da massa de modelar são transformados ou reposicionados
sobre o cenário. Animação feita em grupo.

[FOTO]

Foi uma semana maravilhosa, de 3 a 6 de setembro, repleta de afetividade e de 
gratidão pela equipe do Anima Escola.

[FOTO]

Equipe do Anima Escola, coordenadora Milca Sena e a diretora Carla Adriana.

Parabéns, equipe da E. M. Alba Ca
izares do Nascimento por manter o blog atualizado, proporcionando o 
compartilhamento das atividades que a unidade vem desenvolvendo. Parabéns, 
também, à equipe do Anima Escola pelo trabalho envolvente que vocês realizam 
junto aos nossos alunos.

Conheça outras atividades da E. M. Alba Ca
izares do Nascimento acessando seu blog.

[FOTO]

Conheça o site do Anima Escola. Nele, você encontra várias informações 
importantes e saiba como participar destas oficinas.

[FOTO]
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Prof
 Márcia Cristina Alves Representante da 9
 CRE

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet

9ªcre
(227)

blogdeescola
(73)

animaescola
(3)
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<COMENTÁRIOS>

A linguagem da animação deve estar presente na escola como fonte de conhecimento
e não apenas como um recurso didático. Ela possibilita a professores e alunos 
novas formas de expressão e conhecimentos que os ajudem a viver na sociedade 
contemporânea, fortemente marcada pela presença do audiovisual. Parabéns pela 
matéria!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 19/09/2013 08:15
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 13/09/2013
<TÍTULO>
Informativo Multirio - 13 de setembro

<TAGS>
Tags: 
#informativomultirio.

A MultiRio não tem um perfil oficial no Facebook. Informações sobre a Empresa 
você encontra no 
Portal MultiRio
 e na nossa página no Twitter. Se você já faz parte desta rede social, seja um 
seguidor:
twitter.com/multirio
.

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 01/11/2013
<TÍTULO>
Maratona Guimarães Rosa na 5ª CRE

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, maratona.

Dia 23 de setembro aconteceu, no auditório da 5
 CRE, a Abertura da Maratona Guimarães Rosa, tendo a presença do ilustre 
acadêmico Murilo Melo Filho, dos professores da Sala de Leitura Polo e da 
Gerência de Educação.

Com a presença do ilustre imortal Murilo Melo Filho, da Academia Brasileira de 
Letras (ABL), a 5
 Coordenadoria Regional de Educação abriu a Maratona Guimarães Rosa para alunos 
do 8
 e 9
 ano e PEJA, com a participação de professores regentes de turma, das Salas de 
Leitura e da Gerência de Educação da E/SUBE/5
CRE.

[FOTO]

Acadêmico Murilo Melo Filho na Abertura da Maratona Guimarães Rosa. Na foto 
abaixo, com aluna.

Abrindo o evento, a professora Valéria Médici, Coordenadora da 5
 CRE, falou da import
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ncia deste evento para alunos e professores, leitores e letrados.

[FOTO]

Abertura da Maratona Guimarães Rosa com a professora Valéria Médice

As professoras da Sala de Leitura Polo elaboraram o vídeo 
Imortal Potiguar
, em homenagem ao palestrante. Um trabalho de grande beleza sobre o acadêmico 
Murilo Melo Filho que, humildemente e com carinho todo especial, se fez presente
na Maratona Guimarães Rosa na 5
 CRE.
[VÍDEO]

[FOTO]

Acadêmico Murilo Melo Filho na Abertura da Maratona Guimarães Rosa.

Murilo de Melo Filho falou a todos sobre a biografia de João Guimarães Rosa, 
nascimento e óbito, vida e obra, deixando uma frase que perpetuará por todos os 
tempos: 
Rosa, um dos maiores escritores de todos os tempos
.

Maratona Escolar João Guimarães Rosa

A Maratona Escolar João Guimarães Rosa é promovida pela Secretaria Municipal de 
Educação do Rio de Janeiro em colaboração com a Academia Brasileira de Letras, 
realizada mediante elaboração de texto escrito, de preferência em prosa, sobre o
tema 
A vida e a obra de João Guimarães Rosa
. 

O Concurso destina-se a alunos regularmente matriculados na Rede Municipal de 
Ensino do Rio de Janeiro nos 8
 e 9
 anos do Ensino Fundamental, e na Educação de Jovens e Adultos, abrangendo as 
escolas de todas as CREs. 

Os alunos desenvolveram, entre os meses de agosto e setembro, a produção textual
nas escolas. Durante cinco dias, a escola selecionou os trabalhos e, nos 
primeiros dez dias de outubro, cada CRE selecionou os finalistas. Também em 
outubro houve a seleção na SME (ESUBE/CED/GME) e a entrega dos trabalhos 
finalistas à ABL, que selecionou os vencedores.

A premiação acontecerá neste mês de novembro, quando a Academia Brasileira de 
Letras premiará as escolas, os professores e os alunos dos melhores textos 
classificados no 
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mbito do Município do Rio de Janeiro. 

João Guimarães Rosa - Escritor, Médico e Diplomata

João Guimarães Rosa foi um dos mais importantes escritores brasileiros de todos 
os tempos. Foi também médico e diplomata. Os contos e romances escritos por 
Guimarães Rosa ambientam-se quase todos no chamado sertão brasileiro.

Grande renovador da prosa de ficção, João Guimarães Rosa marcou profundamente a 
literatura brasileira. Nascido na cidade de Cordisburgo (MG), formou-se em 
Medicina na cidade de Belo Horizonte (1930). Após clinicar algum tempo nos 
confins do Estado mineiro, onde aprendeu os segredos e as falas do sertão que 
marcariam sua obra, entrou para a carreira diplomática (1934), indo servir em 
Hamburgo, Baden-Baden, Lisboa, Bogotá e Paris. Dividido entre a literatura e a 
carreira diplomática, fez longas viagens pelo interior de Minas Gerais, Goiás, 
Mato Grosso e Bahia, anotando os maneirismos das falas de jagunços, vaqueiros, 
prostitutas e beatas colhidos em conversas. Assim revolucionou a prosa 
brasileira e foi aclamado pelo p
blico e pelos críticos ao escrever seu primeiro livro de contos: 
Sagarana
 (1946). Combinando o erudito com o arcaico e com as expressões populares, 
transformou a sem
ntica, subverteu a sintaxe e apresentou ao leitor quase um novo idioma para 
contar as histórias da gente do sertão. Mais tarde publicou 
Corpo de Baile
 (1956), um conjunto de sete novelas, e o livro mais polêmico da literatura 
brasileira do século XX, 
Grande Sertão: Veredas
 (1956). Na construção da personagem principal (Riobaldo), fundiu o cotidiano 
com o requintado, o regional com o erudito, o folclore com a cultura livresca, o
real com o fantástico e superou o regionalimo ao compor, numa narrativa 
épica/mítica, a própria condição humana. Ainda vieram 
Primeiras Histórias
 (1962), reunindo 21 contos curtos, e 
Tutaméia 
(1967), conjunto de 40 contos. Faleceu no Rio de Janeiro, três dias depois de 
tomar posse na Academia Brasileira de Letras. Posse esta que sempre adiara, 
temendo a emoção de vestir o fardão da Academia
. 
Klick Educação.

No seu discurso de posse, diz: 
... a gente morre é para provar que viveu.

De Acadêmico Palestrante para Acadêmico Homenageado

Ao final da palestra foram sorteados livros de Guimarães Rosa, sendo 
autografados com dedicatória pelo acadêmico Murilo Melo Filho. 
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[FOTO]

Professores com o acadêmico Murilo Melo Filho em manhã de autógrafos.

Ao término das obras sorteadas de Guimarães Rosa, mais livros de literatura 
foram entregues pela professora Glória, Gerente de Educação/5
CRE, aos alunos presentes, que os tiveram autografados pelo imortal acadêmico 
presente.

[FOTO]

Alunos com o acadêmico Murilo Melo Filho em manhã de autógrafos.

[FOTO]

Professores com o acadêmico Murilo Melo Filho em manhã de autógrafos.

Murilo Melo Filho e a Academia Brasileira de Letras

Murilo Melo Filho é o s

exto ocupante da Cadeira n
 20, eleito em 25 de março de 1999 na sucessão de Aurélio de Lyra Tavares, e 
recebido em 7 de junho de 1999 pelo Acadêmico Arnaldo Niskier. 

Conheça mais sobre a vida do Acadêmico Murilo Mello Filho clicando no link da 
ABL - Academia Brasileira de Letras.

Agradeço a professora Elisa Bamonte, Sala de Leitura Menino Maluquinho da Escola
Municipal Rep
blica Dominicana pela presteza em detalhar este momento. 

Agradeço imensamente as professoras Ruth Macedo, da Sala de Leitura da Escola 
Municipal França, e Joceni Imaculada, regente da Escola Municipal Mozart Lago, 
pela delicadeza em enviar especialmente ao Portal Rioeduca estas imagens.

Realmente somos de sorte!

Salve a 5
CRE!

Regina Bizarro é representante do Rioeduca na 5
 Coordenadoria Regional de Educação.

E-mail: 
reg
inabizarro@rioeduca.net

     Twitter: @rebiza
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     Facebook: Regina Biza

Rioeduca/5
CRE no Facebook:

https://www.facebook.com/groups/rioeduca5cre/

[FOTO]

5ªcre
(268)

maratona
(2)

<COMENTÁRIOS>

Momento único para os nossos alunos! Parabéns pelo trabalho!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 01/11/2013 08:33

Parabéns à 5ª CRE por realizar um trabalho tão importante de valorização da 
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leitura!
Postado por 
Renata Carvalho
 em 02/11/2013 09:49

Que a Maratona Literária possibilite a descoberta de novos talentos! Curiosa 
para conhecer os premiados!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 02/11/2013 21:30
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 18/09/2013
<TÍTULO>
Dicionários, Fugindo da Rotina

<TAGS>
Tags: 
professor.

O dicionário geralmente é um recurso utilizado em sala de aula para esclarecer d
vidas quanto à escrita e significado das palavras com alunos que possuem mais 
autonomia.

Recorrer à Internet em caso de d
vidas é uma saída e também um recurso facilitador. Porém, também devemos 
oferecer alternativas.

Apresentar o dicionário para nossos alunos tão conectados e explorá-lo exige 
tempo e criatividade. Acesse esse link e fique por dentro:
Dicionários pra que te quero.

[FOTO]

Atividade com dicionário sendo realizada em dupla.

Incentivar o manuseio propondo desafios pode tornar mais interessante as aulas 
além de resgatar as in
meras informações e significados existentes nos dicionários.

Questionamentos acerca do conhecimento prévio dos alunos sobre a utilização do 
dicionário auxiliam no planejamento das ações sobre os objetivos que o professor
pretende alcançar.

Pode ser interessante a comparação entre diferentes obras, elencando o que há de
comum, assim como suas diferenças antes e após a Reforma Ortográfica.
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[FOTO]

Imagem retirada do blog:
Alfabetização Criativa
.

Acesse e leia: 
O Dicionário na Sala de Aula.

Podemos perceber com o uso individual que alguns alunos possuem dificuldade na 
procura de palavras. Muitas vezes, demonstram-se tímidos diante dessas 
situações.

 Com a prática, os alunos vão adquirindo maior habilidade, mas o uso precisa ser
de certa maneira constante.

Para isso, o professor pode criar estratégias semanais incluindo-as em seu 
planejamento. Pode, por exemplo, propor uma 
caça ao tesouro
 individual ou em grupo e, assim, deixar a aula mais din
mica.

Taís Ferraz Duarte é Professora da Rede Municipal

     e colaboradora do Portal Rioeduca

     E-mail:
 taisduarte@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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professor
(1)

<COMENTÁRIOS>

Usar o dicionário  auxilia no aprimoramento do vocabulário, tão necessário ao 
repertório, pois ao estabelecerem familiaridade com uma dada palavra, os alunos 
conferem questões ortográficas, semânticas, morfológicas, estilísticas. Parabéns
pelo trabalho realizado!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 18/09/2013 10:12
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 20/09/2013
<TÍTULO>
Elaboração de Projetos em Ensino de Ciências 

<TAGS>
Tags: 
blogsderioeducadores, educopédia, mídias, especialistas, ensino de ciências.

Projeto de ensino é um conjunto de atividades relacionadas a uma temática que 
pode ser desenvolvido em um tempo previamente estabelecido dentro do 
planejamento didático. No seu desenvolvimento, pode ser utilizada uma gama de 
recursos que envolvem a mobilização de pessoas e o uso de equipamentos ou 
materiais variados. 

Para Santomé (2001, p. 35), deve-se buscar 
construir projetos educativos nos quais os valores de acolhimento, respeito, 
toler
ncia e solidariedade atravessem o trabalho particular de cada docente
. 

[FOTO]
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A elaboração de projetos passa, então, pela escolha do tema, podendo essa 
atividade ser realizada com a participação dos alunos. Quando estivermos 
elaborando um projeto, é importante que pensemos que realidade pretendemos 
transformar. Em um projeto sobre educação ambiental, por exemplo, podemos pensar
se queremos que nossa escola trabalhe valores voltados para a conservação do 
meio ambiente.

Esta reflexão se traduz na justificativa do projeto no qual podemos expressar a 
dimensão do que vai ser trabalhado. Além disso, é preciso pensar sobre o que se 
vai fazer, ou seja, a indicação da ação que será realizada, e qual a sua 
finalidade, que é a indicação do que se pretende alcançar com o desenvolvimento 
do projeto.

[FOTO]

Uma etapa não menos importante em um projeto são os aspectos metodológicos e 
estratégias didáticas a serem utilizadas durante sua realização. Pensar sobre 
como desenvolver um projeto de Ciências significa refletir sobre os recursos 
necessários, e mesmo os indispensáveis, diante das possibilidades que temos. Sem
desconsiderar que a seleção deve ser feita pelo professor junto com os alunos 
envolvidos.

[FOTO]

Um aspecto que tem de ser planejado na realização do projeto é a montagem de um 
cronograma com a divisão do tempo. Cabe lembrar que este exercício prévio 
ajuda-nos a distribuir o tempo dentro do planejamento mais amplo das atividades 
da escola, devendo ser pensado de forma articulada a estas. A Avaliação do 
projeto precisa centrar-se no envolvimento e crescimento dos alunos de forma 
contínua, mostrando o desenvolvimento ao invés de focalizar os aspectos 
pontuais.

[FOTO]

A realização de um projeto com essas características requer uma interação 
coletiva entre os diversos segmentos e disciplinas da escola. Trata-se de uma 
atividade totalizadora do ambiente escolar que exige um esforço conjunto para 
obtenção dos recursos necessários. A escolha da temática e o formato do projeto 
podem variar de acordo com a escola, as possibilidades dos professores e os 
interesses dos alunos. Entretanto, sejam quais forem as características que os 
projetos assumam, nossa experiência nos mostrou o quanto vale a pena investirmos
nestas atividades integradoras e articuladas entre disciplinas e turmas, 
professores e orientadores.

[FOTO]

     

Página 6171



RIOEDUCA 2
______________________________________________

Referências:

Elaboração de Projetos em Mídia e Educação
. Disponível em: http://www.multirio.rj.gov.br/. Acesso em: 11 de outubro de 
2003.

     SANTOMÉ, Jurjo Torres. O Professorado em
época de neoliberalismo: dimensões sociopolíticas de seu trabalho. IN LINHARES, 
Célia (Org). 
Os professores e a reinvenção da escola: Brasil e Espanha.
 2 ed, São Paulo: Cortez, 2001.

Ronaldo Gomes da Silva
 é pós-graduado em Ensino de Ciências pela Universidade Federal Fluminense, 
bacharel e licenciado em Ciências Físicas e Biológicas e bacharel em Direito. 
Atualmente é professor de Ciências da SME/RJ. Ex-Diretor-Adjunto da E. M. Prof. 
Joaquim da C. Ribeiro. Tem experiência na área de Zoologia e Educação e Direito 
ambiental.

Cristiane Guntensperger Sousa

Contatos: cristiane.gun.sousa@gmail.com

Facebook: Cristiane Guntensperger

[FOTO]
tweet
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educopédia
(86)

blogsderioeducadores
(64)

mídias
(2)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 30/09/2013
<TÍTULO>
 Mostra Geração apresenta o seu Programa Internacional

<TAGS>
Tags: 
#escolasdoamanhã.

Olá, professor!

A Mostra Geração orgulhosamente apresenta uma ótima oportunidade para assistir a
filmes do mundo inteiro, cuidadosamente escolhidos, dublados ao vivo ou 
legendados, sempre acompanhados de bons curtas brasileiros.

Caso você queira agendar uma sessão para sua turma, entre em contato conosco.

     Estamos à disposição para esclarecer 
qualquer d
vida.

Um abraço e até já,

FELICIA KRUMHOLZ
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Curadoria da Mostra Geração/Festival do Rio

Tels: +55 21 3035 7108 ou final 7110 / +55 21 9872 0930

Blog:
 mostrageracao.blogspot.com.br

     Facebook:
 Mostra Geração

     Twitter
: @MostraGeracao

     YouTube:
 Mostra Geração

[FOTO]
tweet

#escolasdoamanhã
(2)
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 17/09/2013
<TÍTULO>
II Encontro de Educação Bilíngue no Município do Rio de Janeiro

Se você participou do II Encontro de Educação Bilíngue no Município do Rio de 
Janeiro, verifique a programação para o III Encontro e realize a sua inscrição 
caso trabalhe na rede municipal de ensino.

Aproveite já a oportunidade!

[FOTO]

Do dia 9 ao dia 20/09 estão sendo ocupadas as vagas para pessoas que atuam na 
rede de escolas municipais. 

Se você não trabalha na rede municipal aguarde a abertura das inscrições para 
participantes externos

(ISERJ, INES e UFRJ) após o dia 20/09.

Verifique antes de se inscrever, os horários das palestras (pela manhã) e das 
oficinas (a tarde). 

Preferencialmente a carga horária é de 16 horas 

ou 8 horas (vertical ou horizontal).

Informativo sobre o encontro e forma de inscrição:

III Encontro de Educação Bilíngue (LIBRAS, Língua Portuguesa) no Município do 
Rio de Janeiro

Convidamos os Professores, os Instrutores Surdos, os Coordenadores Pedagógicos, 
os Diretores das Unidades Escolares, os Agentes de Educação Especial das 
Coordenadorias Regionais de Educação e os demais profissionais da Rede 
Municipal, interessados na Educação de Surdos, a participarem do 
III Encontro de Educação Bilíngue no Município do Rio
, a ser realizado pela Secretaria Municipal de Educação (SME) e Instituto 
Municipal Helena Antipoff (IHA).

O Encontro ocorrerá nos dias 2 e 3 de outubro de 2013, no Instituto Superior de 
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Educação do Rio de Janeiro (ISERJ), no Teatro Fernando Azevedo - Rua Mariz e 
Barros, n
 273 - Praça da Bandeira - Rio de Janeiro. 

Para realizar a Pré-Inscrição, é necessário visitar a página do 
IHA Informa
, observar a programação de palestras e clicar na frase que diz 
Clique aqui para fazer a sua pré-inscrição
. Preencha o formulário até o final e aguarde a confirmação da inscrição. 
Divulgaremos a lista de inscritos no próprio site: 
http://ihainforma.wordpress.com/

Em tempos de mudanças e de reformulações educacionais, com a ênfase na formação 
do professor e de profissionais surdos e intérpretes educacionais de Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS) visando o atendimento aos alunos surdos, é de 
extrema import
ncia a organização deste III (terceiro) encontro.

O objetivo do III Encontro é combinar Palestras e Oficinas que permitam refletir
a sustentação de uma Educação Bilíngue (LIBRAS e Língua Portuguesa) baseada nos 
eixos mídia, língua e letramento.

Ressalta-se que a presença dos profissionais intérpretes educacionais de LIBRAS,
dos instrutores surdos inseridos no contexto escolar como também, dos 
professores bilíngues em formação por meio do IHA/SME Rio, todos estes, em 
conjunto com os gestores e funcionários das unidades escolares, tornam-se 
imprescindíveis na mediação do processo de ensino-aprendizagem do aluno surdo.

Atualmente, há um árduo esforço na retomada da discussão de uma educação 
bilíngue nas escolas da rede municipal do Rio de Janeiro garantindo o debate 
sobre o trabalho pedagógico com alunos surdos (em parceria com alunos ouvintes) 
e a prática pedagógica frente à nova perspectiva de abordagem bilíngue no Ensino
Fundamental.

A Direção do Instituto Municipal Helena Antipoff (IHA), o Laboratório de LIBRAS 
e a Área de Estudo Específica de Surdez, deste instituto, agradece a 
participação de interessados no evento. Acesse o site 
IHA Informa
.

III Encontro de Educação Bilíngue

(de 9 a 26 de setembro)

A lista de inscritos será divulgada no dia 30 de setembro.

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 19/09/2013
<TÍTULO>
Para Falar de Educação Infantil

<TAGS>
Tags: 
4ªcre, projetos.

Para falar de Educação Infantil, primeiro devemos abordar aspectos que traduzem 
as características dessa fase da criança, ou seja, a imaginação, a ludicidade, o
simbolismo e a representação. A partir disso, nos deparamos com a riqueza de 
possibilidades que esse universo novo e encantador tem a nos mostrar.

Embora o crescimento infantil seja um processo global e interligado,
não se produz nem de maneira homogênea nem automática. Cada área do 
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desenvolvimento exige intervenções que o reforcem e vão estabelecendo as bases 
de um progresso equilibrado do conjunto.
 (Zabalza, 1998, p. 52.)

Contudo, promover interações é muito mais do que aproximar
fisicamente as crianças, é muito mais do que uma nova
organização do ambiente. Para tal, é necessário que todos os
envolvidos com a educação infantil conheçam as premissas básicas do contexto 
cultural que envolve a primeira inf
ncia e descreve o processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças nesse 
período. Só assim esses envolvidos se reconhecerão mediadores de um rico 
processo de formação.

Semana Educação Infantil 2013 no
EDI Prof
 Kelita Faria de Paula

Com alegria, a garotada fez a festa na abertura da Semana da Educação Infantil 
no Parque de Madureira.

Registramos nossa presença...

[FOTO]

Recorte da exposição de trabalhos durante evento no Parque Madureira

Durante a semana recebemos os responsáveis que participaram da 

Desgusta-ação

!

[FOTO]

Responsáveis durante o Degusta-Ação

Em seguida, a Emília levou os responsáveis para visitar a exposição dos 
trabalhos das crianças. E, n

o dia 27, comemoramos o dia do brincar...

[FOTO]

Dia do Brincar no EDI Professora Kelita
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A Emília fez a festa durante a entrega dos livros da 

Minha Primeira Biblioteca

 na presença dos responsáveis! 

O Visconde de Sabugosa fez a entrega dos livros para os pequenos nas turmas do 
berçário.

[FOTO]

Emília em plena atividade com as crianças

Como no dia 31 de agosto é o dia de combate contra o mosquito da dengue, o 
Seu Mosquito
 foi visitar as crianças para ensinar como combatê-lo...

[FOTO]

Dramatização 
sobre a Dengue

A experiência foi muito boa. A semana foi inesquecível!

Texto enviado pela Professora
Ros
ngela Barbosa Alves - Gestora da Unidade.

Nesse contexto, podemos afirmar que a vivência com outras crianças e a interação
com adultos nos
espaços escolares são muito importantes para o desenvolvimento infantil. Isso 
porque provoca novas experiências, permite adquirir novos hábitos, atitudes, 
valores e também alavanca a apropriação da linguagem para essa faixa etária.

Assim, o espaço escolar de Educação Infantil deve ser aquele em que as crianças 
se sintam num ambiente onde o protagonismo infantil exerça o seu papel em sua
plenitude. Deve também propiciar a elas a oportunidade de exercer o seu direito 
à brincadeira, à imaginação, à ação, 
enfim, à produção das próprias culturas infantis.

Parabéns a todos da Equipe do EDI Professora Kelita Faria de Paula pela promoção
de

interações e pela mediação do conhecimento de nossas crianças!

Ana Accioly é Professora da Rede Municipal e

Representante Rioeduca da 4
 Coordenadoria Regional de Educação
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E-mail: anaaccioly@rioeduca.net

Twitter: @Ana_Accioly

[FOTO]

projetos
(334)

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todos que se empenharam para fazer da semana de educação infantil um 
verdadeiro sucesso!!!!Parabéns pela matéria!!!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 19/09/2013 08:19

Parabéns pelo trabalho da coordenadora Raquel!!!
Postado por 
Leila
 em 19/09/2013 13:02
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vocês estão de parabéns pelo dinamismo e criatividade dos eventos proporcionados
na semana da educação infantil.
Postado por 
eliane
 em 19/09/2013 14:43

Parabéns pelo trabalho desenvolvido.
Mostra q realmente fazemos a diferença...
Gde bj no coração de toas as pessoas envolvidas no projeto.
Postado por 
Marta
 em 19/09/2013 14:46

Agradeço a minha Equipe, que acredita,se envolve e faz acontecer.Vocês são 
maravilhosos!!!! Parabéns a todos!!!!
Postado por 
Rosângela
 em 19/09/2013 17:08

Lindo trabalho. Parabéns!
Postado por 
Samantha Lobo
 em 19/09/2013 20:41

Bonito trabalho de equipe! 
Postado por 
Claudia Cabral
 em 20/09/2013 11:48
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 17/09/2013
<TÍTULO>
Encontro com o Autor - Inês Pedrosa

Estaremos realizando mais um encontro com autores da Biblioteca do Professor, 
com a autora de 
Fazes-me Falta
, Inês Pedrosa.

. dia 24/09/2013

     . às 10h

     . no Real Gabinete Português de Leitura

Página 6181



RIOEDUCA 2

     . rua Luís de Camões n
 30, no Centro

     . inscrições pelo e.mail 
inscricaoinespedrosa@gmail.com

[FOTO]

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 20/09/2013
<TÍTULO>
Educação Infantil em Foco
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<TAGS>
Tags: 
10ªcre.

Com o foco no Projeto Político Pedagógico da Unidade, cujo tema é 
Gentileza, gera gentileza
, a Semana da Educação Infantil para a Escola Municipal Professor Francisco José
Antônio teve um gostinho todo especial! 

O principal objetivo desse trabalho foi promover aos alunos e responsáveis 
momentos agradáveis de interação com seus filhos e com a comunidade escolar. 
Além de promover a conscientização do cuidado com os outros e de desenvolver os 
valores necessários a uma convivência saudável, tem como objetivo conscientizar 
a família de seu papel fundamental no desenvolvimento pessoal e acadêmico de 
suas crianças. As atividades foram iniciadas com o projeto dos livros da 
Minha primeira biblioteca
.

A turma EI 10 desenvolveu suas atividades baseados no livro 
Um Pirata Muito Só
, de Denise Crispun.

O pontapé inicial foi dado quando, ao ler a história para os alunos, as crianças
observaram a ilustração final da história, onde constataram que o tesouro 
encontrado pelo pirata foi uma família. A partir desse ponto, começou então uma 
caça ao tesouro
, para que cada aluno pudesse viver com seus responsáveis a alegria de buscar 
este tesouro, que é a família.

Foi decidido em grupo, quais partes da história retrataríamos. As escolhidas 
foram:

1. O mar com o barco.

2. A ilha.

3. O fundo do mar.

4. A ponte.

5. O ba
.

E então, começaram os trabalhos:

[FOTO]

Alunos ilustrando as passagens do livro 
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Um Pirata muito só

[FOTO]

Alunos ilustrando as passagens do livro 
Um Pirata muito só
.

Outra atividade realizada foi a colagem com o retrato de cada criança, 
caracterizando-a de pirata com a técnica de recorte e colagem. E outra colagem 
com corações em um retrato da família.

[FOTO]

Atividades de corte e colagem , desenvolvidas do livro 
Um Pirata muito só

Então, no dia 30 de agosto, os responsáveis foram convidados a 
embarcar
 em um 
Navio Chamado Imaginação
 juntamente com os filhos! Depois de todos acomodados, foi pedido que cada 
responsável se caracterizasse e que colocassem nos filhos, uma bandana de 
pirata.

[FOTO]

Atividade desenvolvida com alunos e reponsáveis, interação familiar.

Após, foi exibido um vídeo do 
making-off
 de todas as atividades desenvolvidas e, posteriormente, todos saíram em busca 
das pistas para chegar ao tesouro! 

[FOTO]

Atividades de 
caça ao tesouro
 , desenvolvidas com alunos e responsáveis.

[FOTO]

Responsáveis participando das atividades.

Ao final da caçada, cada um se deliciou ao pegar o seu tesouro: SUA FAMÍLIA. 
Juntos, posteriormnete,

sentaram para ouvir a história 
Um Pirata Muito Só
 embaixo da amendoe

ira.
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[FOTO]

Momento de integração familiar: alunos, responsáveis e Unidade Escolar.

Foram realizadas também as seguintes atividades, contextualizadas a história:

ATIVIDADES DE PRODUÇÃO ESCRITA
:

 Produção Textual Coletiva;

 Escrita de listas com os nomes dos familiares;

 Pesquisa de letras e sílabas com os nomes;

 Marcação no texto e em frases, do início e final das palavras, e delimitação 
dos espaços entre as palavras.

ATIVIDADES DE CONHECIMENTO LÓGICO-MATEMÁTICO
:

 Montagem de barquinhos de formas geométricas;

 Experiências de Contagem.

ATIVIDADES DE CONHECIMENTO DE CIÊNCIAS NATURAIS
:

 Esquema Corporal;

 Animais Marinhos.

ATIVIDADES DE CONHECIMENTOS SOCIAIS
:

 Relações de respeito aos mais velhos e aos amigos e familiares.

ATIVIDADES DE MOVIMENTO
:

 Dramatizações;
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 Coreografias;

 Circuitos motores.

VÍDEOS DAS ATIVIDADES
:

LISTA DE REPRODUÇÃO: 
[VÍDEO]

http://www.youtube.com/playlist?list=PL6o6HYvh55H6O0tfHpHT4EldVhdhKAhqy

 OS PIRATINHAS - CONVITE PARA A II SEMANA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 2013:
[VÍDEO]

http://www.youtube.com/watch?v=8effrl6k-58
list=PL6o6HYvh55H6O0tfHpHT4EldVhdhKAhqy
index=1

 UM PIRATA MUITO SÓ 
 A grande exposição:
[VÍDEO]

http://www.youtube.com/watch?v=yaRM3uwvDhE
list=PL6o6HYvh55H6O0tfHpHT4EldVhdhKAhqy
index=2

Parabéns aos Gestores!

Parabéns aos Professores!

Parabéns a toda Comunidade Escolar!

Suelen Corrêa

é professora da rede municipal

e representante do Rioeduca da 10
CRE

suelencorrea@rioeduca.net

twitter: @suelencorrea29

[FOTO]
tweet
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10ªcre
(292)

<COMENTÁRIOS>

Adorei participar! Todos estavam muito envolvidos com a história. Ficou muito 
lindo! Parabéns a  toda a Equipe.
Postado por 
Andréa Vieira
 em 23/09/2013 11:19
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 18/09/2013
<TÍTULO>
Educação

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 19/09/2013
<TÍTULO>
III Encontro de Educação Bilíngue no Município do Rio de Janeiro

[FOTO]

Do dia 9 ao dia 20/09, estão sendo ocupadas as vagas para pessoas que atuam na 
rede de escolas municipais.

Se você não trabalha na rede municipal aguarde a abertura das inscrições para 
participantes externos, (ISERJ, INES e UFRJ) após o dia 20/09.

Verifique, antes de se inscrever, os horários das palestras (pela manhã) e das 
oficinas (a tarde).

Preferencialmente a carga horária é de 16 horas ou 8 horas (vertical ou 
horizontal). 

Informativo sobre o encontro e forma de inscrição:
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III Encontro de Educação Bilíngue (LIBRAS, Língua Portuguesa)

no Município do Rio de Janeiro

Convidamos os Professores, os Instrutores Surdos, os Coordenadores Pedagógicos, 
os Diretores das Unidades Escolares, os Agentes de Educação Especial das 
Coordenadorias Regionais de Educação e os demais profissionais da Rede Municipal
interessados na Educação de Surdos a participarem do 
III Encontro de Educação Bilíngue no Município do Rio
, a ser realizado pela Secretaria Municipal de Educação (SME) e Instituto 
Municipal Helena Antipoff (IHA).

O Encontro ocorrerá nos dias 2 e 3 de outubro de 2013, no Instituto Superior de 
Educação do Rio de Janeiro (ISERJ), no Teatro Fernando Azevedo - Rua Mariz e 
Barros, n
 273 - Praça da Bandeira - Rio de Janeiro.

Para realizar a pré-Inscrição, é necessário visitar a página do 
IHA Informa
, observar a programação de palestras e clicar na frase que diz 
Clique aqui para fazer a sua pré-inscrição
. Preencha o formulário até o final e aguarde a confirmação da inscrição. 
Divulgaremos a lista de inscritos no próprio site:
 http://ihainforma.wordpress.com/

Em tempos de mudanças e de reformulações educacionais, com a ênfase na formação 
do professor e de profissionais surdos e intérpretes educacionais de Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS) visando o atendimento aos alunos surdos, é de 
extrema import
ncia a organização deste III (terceiro) encontro.

O objetivo do III Encontro é combinar Palestras e Oficinas que permitam refletir
a sustentação de uma Educação Bilíngue (LIBRAS e Língua Portuguesa) baseada nos 
eixos mídia, língua e letramento.

Ressalta-se que a presença dos profissionais intérpretes educacionais de LIBRAS,
dos instrutores surdos inseridos no contexto escolar como também dos professores
bilíngues em formação por meio do IHA/SME Rio, todos estes, em conjunto com os 
gestores e funcionários das unidades escolares, tornam-se imprescindíveis na 
mediação do processo de ensino-aprendizagem do aluno surdo.

Atualmente, há um árduo esforço na retomada da discussão de uma educação 
bilíngue nas escolas da Rede Municipal do Rio de Janeiro, garantindo o debate 
sobre o trabalho pedagógico com alunos surdos (em parceria com alunos ouvintes) 
e a prática pedagógica frente à nova perspectiva de abordagem bilíngue no Ensino
Fundamental.

A Direção do Instituto Municipal Helena Antipoff (IHA), o Laboratório de LIBRAS 
e a Área de Estudo Específica de Surdez deste instituto agradecem a participação
de interessados no evento. Acesse o site 
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IHA Informa
.

III Encontro de Educação Bilíngue

Formulário de pré-inscrição

     (de 9 a 26 de setembro)

A lista de inscritos será divulgada no dia 30 de setembro.

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
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Segunda-feira, 23/09/2013
<TÍTULO>
Gênero – Que construção está em jogo?

<TAGS>
Tags: 
#blogsderioeducadores, #educopédia, #mídias, #especialistas, #gênero.

Tomo consciência de mim, originalmente, através dos outros: deles recebo a 
palavra, a forma e o tom que servirão para a formatação original da 
representação que terei de mim mesmo
. Mikhail Bakhtin

[FOTO]

O conceito de gênero, eclodido no século XX, baseado na distinção entre sexo e 
gênero e não numa dimensão biológica, é entendido como construção social, 
cultural e histórica de diferenças que tomam por base o sexo. Todavia, Scott 
(1995) endossa que é crucial apreender gênero como um conceito relacional, uma 
vez que masculinidade e feminilidade não se definem isoladamente, mas por m
tua oposição, que se inscreve, inclusive, numa relação hierárquica de poder.

[FOTO]

Segundo Carrara (2010) 
o conceito de gênero também nos ajuda a compreender o modo da organização da 
vida social, tanto no espaço p
blico quanto na esfera privada
 que, portanto, perpassa pela inst
ncia da família, da escola, do trabalho e demais inst
ncias da sociedade. E, mais, essa 
questão de gênero incide na socialização que ocorre na inf
ncia e na adolescência
.

[FOTO]

Não é só a vida do adulto que está em questão quando discutimos gênero, relações
de poder, cultura, educação etc. Nossas crianças, por exemplo, não fazem parte 
da vida adulta, mas fazem parte da vida com os adultos e da vida social como um 
todo. Gomes (2006) afirma que 
os primeiros meses e anos que outrora eram vividos em família hoje transcorrem 
nas instituições de educação infantil (...) por cuidadoras em creches e 
pré-escolas
. O que elas vivenciam ou experimentam, o modo como isso acontece, e em que 
proporção, implica na construção de sua própria identidade.
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[FOTO]

Se por um lado houve a inserção da mulher no mercado de trabalho, por outro, 
reforçou-se o seu papel de cuidadora, também, em instituições de educação para a
inf
ncia. Porquanto, em que medida é possível instituir uma relação mais intrínseca 
entre gênero e educação pensando o universo infantil? Como se dá o 
desenvolvimento ou a aprendizagem da criança pequena, constituindo-se nessas 
relações de gênero?

Pereira, Salgado e Souza (2009) argumentam que 
a produção da consciência de si se dá a partir das relações que se estabelecem 
no campo social; interações, portanto, que acontecem na e pela linguagem, entre 
o eu e o outro
. O 
outro
 persiste em quase todo o discurso.

[FOTO]

Entender que as construções sociais não são imutáveis e que perpassam por um 
contexto histórico, político e cultural são caminhos que viabilizam apreender a 
vida e seus sentidos entre os seres humanos, em diferentes espaços, ao longo da 
história da humanidade. Para esse debate, torna-se necessário escutar outras 
vozes
 além da voz feminina.

     

______________________________________________

Referências Bibliográficas:

CARRARA, Sérgio et al. 
Gênero
. Rio de Janeiro, 2010.

     GOMES, Vera L
cia de Oliveira. 
A construção do feminino e do masculino no processo de cuidar crianças em 
pré-escolas
. Revista eletrônica de enfermagem da UFG, Florianópolis, 2006.

     Pereira, Salgado e Souza. 
Pesquisador e criança: dialogismo e alteridade na produção da inf
ncia contempor
nea
. Cadernos de Pesquisa v.39 n
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 138, set./dez. 2009.

     SCOTT, Joan. 
Gênero: uma categoria 
til para análise histórica
. Educação e Realidade, v.16, n.2, jul./dez. 1990, p.5-22.

[FOTO]

Cristiane Brandão
 atua como professora e escritora. Formada em Ciências Sociais e Pedagogia pela 
UFRJ. Especialista em Gênero e Sexualidade pelo IMS da UERJ, em parceria com o 
CLAM e Especialista em Mídias na Educação pela UFRRJ. Atuou como tutora no Curso
de Extensão Relações Etnicorraciais, da UFF, e no Curso Proinfantil, elaborado 
pelo MEC.

Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/8162406574572632

Cristiane Guntensperger Sousa

Contatos: cristiane.gun.sousa@gmail.com

Facebook: Cristiane Guntensperger

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 23/09/2013
<TÍTULO>
Oficina de Xadrez

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, oficina.

O professor Antônio Baptista, da E. M. Comandante Arnaldo Varella, realizou com 
os alunos do 6
 ao 9
 ano a Oficina de Xadrez. O objetivo é desenvolver o pensamento cognitivo, o 
raciocínio lógico, a disciplina, o respeito, a concentração, a autoestima e a 
integração do aluno com os sujeitos envolvidos no processo de ensino e 
aprendizagem.

Só aprende quem tem fome e por isso é preciso despertar a fome de saber. Ensinar
o voo não é tarefa que se possa fazer. Porque o voo já nasce dentro dos 
pássaros. O voo não pode ser ensinado. Só pode ser encorajado
.

Rubem Alves

Observemos uma criança ensaiando seus primeiros passos e, mais adiante, 
aprendendo a andar de bicicleta e, depois, a escrever. No início, sente-se 
insegura diante do desafio. Não basta dizer a ela os passos a serem dados, pois 
é dela que precisa brotar a decisão de ensaiá-los até que, quase magicamente, se
ponha a andar. Então é capaz de desdobrar-se, fazer e refazer os passos, errar e
aprender com o erro, até acertar e poder dizer: 
Agora sei!
Aprendi!
 Curiosidade, desejo, esforço e dedicação são os combustíveis neste trajeto.

Dessa forma, o aprender torna-se prazeroso, pois exigiu esforço e superação. Não
se chega à meta planejada sem percorrer o caminho que leva até ela. O caminho 
será tão mais bonito e encantado quanto forem os desafios enfrentados. Se não 
for assim, se tudo for muito fácil, não emana satisfação.
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Do outro lado da moeda das aprendizagens estão as mãos que nos apoiam. Essas 
mãos, muitas vezes, são as de um professor que transmite através de suas ações o
prazer de ensinar, de dividir sua sabedoria. Essa divisão não segue as leis da 
matemática: ensinar leva o educador a atualizar seus próprios conhecimentos e a 
se tornar um constante aprendiz.
[VÍDEO]

Aprender com Prazer faz toda a Diferença!

Só aprende quem tem fome e por isso é preciso despertar a fome de saber
. Essa frase de Rubem Alves traduz a prática pedagógica dos professores e da 
equipe gestora da 
Escola Municipal Comandante Arnaldo Varella
 que atende alunos do 6
 ano 9
 ano. Procuram constantemente tornar mais prazerosa e efetiva a relação dos 
estudantes com o conhecimento e com a escola.

Essa aprendizagem l
dica vem sendo despertada nos alunos da escola através da realização de oficinas
no período da manhã. Uma delas é a 
Oficina de Xadrez

, que é oferecida dois dias na semana sob orientação do professor 
Antônio Baptista

.

A escolha da realização dessa oficina se deu pelo fato do xadrez ser um jogo de 
estímulos e respostas para problemas e por ele ajudar a desenvolver a capacidade
cognitiva do aluno. Melhoras significativas na memória, imaginação, concentração
e inteligência são percebidas em quem pratica este jogo.

Como podemos ver, o xadrez é uma grande ferramenta no aprendizado. O professor 
Antônio Baptista relatou no blog da escola que os alunos apresentam-se 
compenetrados e dispostos a não errar no próximo lance, analisando e 
investigando cada jogada, elementos da Matemática pura e aplicada.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Mas não são somente as habilidades mentais que melhoram com o desenvolvimento do
jogo de xadrez. Outras aptidões como perseverança, capacidade de estudo, 
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autoconhecimento, organização pessoal, motivação, organização pessoal, motivação
e ambição também são desenvolvidas com a prática deste jogo.

Parabéns ao professor Antônio Baptista e a toda equipe da 
Escola Municipal Comandante Arnaldo Varella
 por contribuir para uma educação voltada para a interação social na busca pela 
formação integral do cidadão. O trabalho desenvolvido por vocês ajuda a 
despertar o espírito reflexivo e crítico dos nossos alunos.

A inserção dessa atividade na rotina dos educandos vem colaborar na formação de 
pessoas capazes de enfrentar os diversos desafios que estão por surgir e, mais 
do que isso, saber que suas ações e atitudes voltam-se para o processo de 
desenvolvimento cognitivo.

É um orgulho ter o seu trabalho no Portal Rioeduca! 

Parabéns professor Antônio Baptista!

Quer ter o seu trabalho publicado no Portal Rioeduca? Entre em contato com a 
representante do Rioeduca de sua Cre! Este espaço é meu, é seu, é nosso! Até a 
próxima semana!

Professora Patrícia Fernandes 
 Representante do Rioeduca na 6
 Cre

     Twitter: @Paty_PFF

     Facebook: patrícia_pff@yahoo.com.br

     E-mail: pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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6ªcre
(247)

oficina
(2)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todos os profissionais envolvidos no Projeto, desejo que frutifique 
cada vez mais o trabalho de vocês.
Postado por 
Christiane Penha
 em 08/10/2013 14:06
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 18/09/2013
<TÍTULO>
INFORMATIVO MultiRio - 18 de setembro

A MultiRio não tem um perfil oficial no Facebook. Informações sobre a Empresa 
você encontra no 
Portal MultiRio
 e na nossa página no Twitter. Se você já faz parte desta rede social, seja um 
seguidor:
twitter.com/multirio
.

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 25/09/2013
<TÍTULO>
Modelando com Massinha

<TAGS>
Tags: 
professor.

A utilização da Massinha de Modelar com os alunos da Educação Infantil é uma 
atividade que explora o l
dico, atuando, principalmente, como agente facilitador do processo de 
alfabetização. Também desenvolve o cognitivo e os aspectos físicos: a expressão 
corporal, a motricidade e a interação com o ambiente e os demais colegas.

A massinha ou massa de modelar é um dos recursos bastante utilizados nas turmas 
de Educação Infantil, despertando interesse e curiosidade nos pequenos.
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Por se tratar de um recurso sensorial, que pode se transformar através da sua 
manipulação, há um interesse imediato por parte das crianças.

[FOTO]

Ter o poder de transformação sobre a massa de modelar gera satisfação.

Como qualquer outra atividade que se pretende desenvolver em sala de aula, 
principalmente com crianças dessa faixa etária, a orientação e supervisão na 
hora da brincadeira
 são necessárias, pois além de tocar, amassar, esticar e fazer bolinhas, podem 
querer experimentar de uma 
outra forma
!

Por esse motivo é importante a escolha de materiais que não sejam tóxicos e que 
estejam no prazo de validade.

[FOTO]

Atividade com modelagem a partir do tema Família.

Pode também ser interessante realizar com a turminha uma versão caseira de 
massinha de modelar seguindo as orientações de uma receita.

Dessa maneira, além de desenvolver várias habilidades desde a leitura da 
receita, seguindo as etapas até o produto final, é mais econômico. Como é feito 
com produtos comestíveis, não haverá problemas se a criança colocar na boca.

[VÍDEO]

A massinha de modelar prende atenção também de crianças um pouco maiores e até 
mesmo de adolescentes e adultos.

Utilizar esse material de maneira interdisciplinar, como por exemplo na técnica 
stop motion 
(Veja a animação realizada por alunos
O Mistério da Maçã
, N
cleo de Arte Grande Otelo/6
CRE
), em que personagens ou objetos de massinha ganham movimento, na confecção de 
maquetes, reproduzindo objetos com a ideia de escala, e o que mais a imaginação 
deixar é um momento bem prazeroso.

Taís Ferraz Duarte é Professora da Rede Municipal

     e colaboradora do Portal Rioeduca

     E-mail: 
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taisduarte@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

professor
(1)

<COMENTÁRIOS>

Muito boa matéria! Adoro o trabalho com massinha.Principalmente trabalhar com os
alunos fazendo animação (stop motion). É muito divertido e enriquecedor para os 
alunos, que montam com massinha suas próprias histórias. Adorei !!
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 25/09/2013 11:55

Parabéns professora por suas colocações, quanto mais se estimular a criatividade
das crianças,e com qualidade, melhor!
Postado por 
Luís Carlos Teixeira
 em 28/09/2013 09:55
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Domingo, 29/09/2013
<TÍTULO>
Árvores e Poesias em Santa Teresa

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

O dia da árvore foi comemorado no 
Ginásio Experimental Olímpico de Santa Teresa
 com

sementes, terra, amor e poesia. O contato com a natureza, tão própria do bairro,
despertou ainda mais nos alunos a percepção do quanto é necessário que as novas 
gerações continuem lutando em defesa do meio ambiente.

O 
Ginásio Experimental Olímpico Juan Antônio Saramanch
 está localizado na rua Marcelo Prost, no charmoso bairro de Santa Teresa. Sua 
missão é formar alunos-atletas-cidadãos na rede p
blica municipal do Rio de Janeiro.

No dia 21 de setembro, comemora-se o Dia da Árvore. Essa data foi escolhida em 
razão da chegada da primavera, estação das flores, época em que as cidades ficam
mais alegres devido às lindas cores das flores.

[FOTO]

Turma 1.601 do GEO Santa Teresa.

Após conversarem sobre o dia 21 de setembro e a relev
ncia do seu significado, a turma 1.601 foi para o pátio com mudas de árvores 
para realizar o plantio. No entanto, não foi um plantio comum. Enquanto uns 
plantavam, outros se inspiravam no tempo, no som, no vento, no verde. E entre 
uma palavra e outra a poesia surgia.

A seguir, selecionamos algumas poesias escritas pelos alunos:

Árvores tornam o mundo colorido

     Tem árvores grandes, pequenas

     Não importa se são feias
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     Ou bonitas

     O que importa é que fazem parte da nossa
vida

     As árvores têm uma import
ncia

     Muito grande pelos frutos

     De seus dias vividos

Autor
:
 Alex de Paula

[FOTO]

Aluno escreve poesia, enquanto colegas fazem plantio
.

Árvore é ecologia

     Árvore é história

     Árvore é cultura

     Árvore é vitória

Autor:
Anna Carolina

O meio ambiente

     Com sua fauna e sua flora

     Duas coisas tão magníficas
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     Tão maravilhosas

     Eu não sei o que dizer

     Já não sei o que fazer

     Pessoas desmatando as florestas

     Isso é de aborrecer

     Uma coisa sem sentido

     Me deixa de coração partido

     E eu vou só fazer um pedido

     Pare com isso, pare com isso

Autor
: Mateus Lemos

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o 
representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe
. *

Professora Rute Albanita

Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: 
@Rute_Albanita

COMPARTILHE E COMENTE!

[FOTO]
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projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pela matéria! Proporcionar aos alunos o contato com a natureza, desde 
cedo, é ajudar a formar um cidadão mais consciente!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 30/09/2013 08:20
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 07/10/2013
<TÍTULO>
Bienal do Livro Encanta Jovens e Crianças

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.
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A Bienal do Livro Rio aconteceu de 28 de agosto a 8 de setembro no Riocentro. A 
Bienal é um dos maiores eventos literários do país, um grande encontro que tem o
livro como protagonista. O evento é para adultos, jovens e crianças e aproxima 
leitores de se seus autores favoritos. É também a oportunidade de novos autores 
divulgarem suas obras.

Durante onze dias, o Riocentro sediou a festa da cultura, da literatura e da 
educação. O p
blico leitor participou de debates, bate-papos com personalidades culturais e de
atividades recreativas que promovem a leitura.

A História da Bienal

O sucesso da Bienal do Livro Rio iniciou há 30 anos, numa celebração à leitura, 
à cultura e à diversão, reunindo milhares de pessoas e tendo o livro como astro 
principal.

Dos salões do Hotel Copacabana Palace, em 1983, aos atuais 55 mil metros 
quadrados do Riocentro, a Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro se 
transformou não só no mais importante acontecimento editorial do Brasil, como 
também em um evento literário que mobiliza o país. A cada edição, o evento 
cultural e empresarial supera expectativas de p
blico, vendas e mídia.

Escola Municipal Floriano Peixoto na Bienal

[FOTO]

Alunos visitam estandes da Bienal do Livro.

Na 4
 feira, dia 4 de setembro, as turmas do 4
 e 5
 ano da Escola Floriano Peixoto foram visitar a Bienal do Livro. Para os alunos 
da escola, foi uma oportunidade maravilhosa de se aproximarem não só da leitura,
mas também dos autores conhecidos. Parando entre um estande e outro, puderam 
descobrir novos autores, além é claro, de descobrir os ilustradores que são 
parte do livro e merecem destaque. 

A equipe de professores da Floriano considera a visita à Bienal um passeio 
cultural imperdível. Para quem adora ler e viajar pela imaginário das histórias 
lidas nos livros, é mais uma fantástica oportunidade de ampliar o conhecimento 
de mundo. Esse evento literário faz a festa das crianças e adolescentes porque 
agrega seus participantes, permitindo usufruir de Cultura, Literatura e Educação
em um mesmo espaço.

O Sucesso da Bienal entre Alunos 
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Os alunos da Escola Municipal Floriano Peixoto fizeram um mural virtual no blog 
da escola com a opinião que tiveram do evento:

Eu amei o passeio, porque eu pude conhecer várias editoras bem legais. O 
Riocentro é bem grande e foi a primeira vez que fui a uma Bienal do Livro.

Verônica, aluna da turma 1502.

[FOTO]

Crianças se encantam ao conhecer novos livros e outros autores.

Estava ansiosa demais e o dia chegou. Tinham muitos livros legais, 
interessantes. Ganhamos um ticket para trocar por um livro. Peguei um de Terror.
Muito maneiro!

Pietra, aluna da turma 1502.

Fomos primeiro ao Pavilhão Laranja. Teve uma hora que todo mundo correu, porque 
estava chegando os artistas Anitta (Malhação), Caio Castro e Ziraldo. Foi muito 
legal.

Pedro Henrique, aluno da turma 1402.

A turma 1502 foi à Bienal do Livro. Foi muito legal! A gente viu muitos livros. 
Agora só vamos ter Bienal do Livro em 2015.

Samara, aluna da turma 1502.

A Bienal do Livro foi muito interessante, havia muitos livros. Vi atores da

     televisão, muitas editoras e conheci 
autores que não conhecia.

Renato, aluno da turma 1402.

Tinha muita gente de outros colégios. Foi muito legal. Eu quero ir mais vezes.

Maira, aluna da turma 1502.

Eu adorei o passeio. Ele foi legal, porque nós tivemos a oportunidade de 
aprender coisas novas.

Nicole, aluna da turma 1502.

Para conhecer mais passeios e projetos da
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 Escola Municipal Floriano Peixoto,
 acesse o link abaixo:

http://jornalfloriano.blogspot.com.br/
.

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o
 representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe
. *

Professora Rute Albanita

Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: 
@Rute_Albanita

COMPARTILHE E COMENTE!

[FOTO]
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projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 01/10/2013
<TÍTULO>
Visita à Bienal do Livro - 7ª CRE

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos.

A XVI Bienal do Livro aconteceu no período de 29 de agosto a 8 de setembro no 
Riocentro, em Jacarepaguá.

Alunos da 7ª Coordenadoria Regional de Educação (7ª CRE) puderam visitar e 
participar da XVI Bienal do Livro Rio, que é um dos maiores eventos literários 
do país. As crianças tiveram a oportunidade de participar de atividades 
recreativas que promovem a leitura, além de debates e encontros com autores.

A leitura favorece o acesso às informações, possibilita o desenvolvimento da 
imaginação e da criatividade e enriquece o vocabulário. Uma criança deve ser 
estimulada desde cedo a ter contato com os livros. 

Com o objetivo de favorecer o contato das crianças com os livros neste evento 
tão importante, a Prefeitura do Rio possibilitou a visita de alunos da Rede 
Municipal até a Bienal do Livro.

Escolas da 7ª CRE enviaram fotos e relatos sobre o evento

E. M. Renato Leite

O Projeto Político Pedagógico da E. M. Renato Leite, “Asas de Papel – Uma rota 
para a formação do Leitor”, contempla, desde a sua elaboração, um forte trabalho
de leitura e como ela pode colaborar com a formação integral do indivíduo.
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     Este ano, junto com a Proposta de 
Trabalho, busca-se um trabalho de leitura de forma mais humanista, procurando 
fazer com que a nossa clientela vivenciasse situações onde fossem trabalhados 
valores considerados fundamentais em sociedade. E, assim, despertando no aluno a
importância de tais valores para a vida e para as famílias, o que vem sendo 
evocado no Programa “Sou pai, sou aluno”, da Secretaria Municipal de Educação.

     A Escola, que desde o ano passado atua 
também com o PEJA, considera que a participação dos responsáveis na vida escolar
do aluno os tornam agentes transformadores das relações familiares e sociais, 
auxiliando no processo ensino-aprendizagem. Melhora, assim, o desempenho escolar
dos estudantes.

     No dia 6 de setembro, a Unidade Escolar 
esteve presente na Bienal do Livro com os alunos das turmas 1601, 1603, (6º Ano)
171, 151, 152, 161 e 162 (Blocos 1 e 2 do PEJA I e II). Além de se deliciarem 
com a Bienal, visitaram o estande da SME e participaram da oficina de Twitter 
junto com a Gerente RioEduca Lilian Ferreira e o Coordenador do Programa “Rio – 
Uma cidade de Leitores” José Luiz Goldfarb.

     Foi uma experiência agradável e 
proveitosa, integrando PPP e a junção das diferentes linguagens de leitura 
atuais.

[FOTO]

Na foto maior, ao centro, o diretor Vitor Hugo com alunos da Renato Leite. À 
esquerda Lilian Ferreira, Gerente Rioeduca com alunos. À direita, José Luiz 
Goldfarb na oficina de Twitter.

E. M. Rosa do Povo

A visitação à XVI Bienal do Livro Rio teve como objetivo proporcionar ao corpo 
discente mais uma oportunidade para observar as várias possibilidades do uso das
diferentes linguagens. No evento, os alunos tiveram a importante oportunidade de
vivenciar diferentes usos sociais da leitura e da escrita. Ademais, o objetivo 
foi o de fomentar a leitura como um hábito prazeroso.

Durante a visita, destacamos as duas oficinas realizadas no estande da 
Secretaria Municipal de Educação. Primeiro, uma apresentação de como são feitas 
as histórias em quadrinhos, seguida de produção dos alunos. Os alunos acharam 
interessante o destaque dado ao uso da pontuação como recurso fundamental para a
expressividade de um texto, sobretudo nas histórias em quadrinhos.
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Essa atividade foi seguida pela oficina de rádio, na qual os alunos produziram 
coletivamente notícias e uma radionovela. A atividade reforçou a importância do 
uso da pontuação na produção textual. Foi através desse recurso que os alunos 
dramatizaram utilizando diferentes entonações trabalhadas no texto.

A partir do exposto, concluímos que a experiência foi de grande valia aos 
alunos, enriquecendo seu processo de ensino-aprendizagem.

[FOTO]

E.  M. Rosa do Povo visitando a Bienal. No detalhe, alunos na oficina em estande
da SME.

Creche Vitorino Freire

A Creche Vitorino Freire foi à Bienal do Livro com a Equipe, crianças do MI e 
seus responsáveis para apreciarmos o estande “Planeta Ziraldo”. O objetivo foi 
conhecermos ainda mais a obra de Ziraldo, que é o objeto de estudo/projeto desta
turma para 2013, e ampliarmos o acervo com novas aquisições literárias. Uma 
experiência inesquecível para os pequenos e para os grandes leitores!

[FOTO]

O Encontro das crianças com personagens do Menino Maluquinho, de Ziraldo.

E. M. Mano Décio da Viola

A ida à Bienal contribui com o trabalho pedagógico da escola como mais um 
instrumento de incentivo à formação de leitores. As crianças desempenhando o 
papel de agentes nesse processo, como compradoras de títulos, ouvindo histórias,
experimentando todo o universo literário. 

Consequentemente, os frutos dessa aula-passeio à Bienal contribuiu para o 
exercício da cidadania, modificando o conceito social, ampliando a visão de 
mundo e fazendo com que o ato de aprender seja prazeroso e transponha os muros 
da escola.

[FOTO]

Encontro com personagens da literatura infantil e alunos da Mano Décio da Viola.

CIEP Dr. Adelino da Palma Carlos

As turmas contempladas foram 1502, 1601 e 7601. Foi muito bom ver a alegria 
estampada nos rostinhos e perceber o encantamento pelo conhecimento.
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Um agradecimento especial às professoras Ana Paula Paranhos, Ana Lúcia Guedes e 
Maurenn e à Secretária Escolar Renanda por proporcionarem momentos felizes aos 
nossos alunos!

[FOTO]

Alunos do CIEP Dr. Adelino da Palma Carlos na Bienal do Livro.

CIEP Almir Bonfim de Andrade

Ao longo dos anos, o CIEP Almir Bonfim de Andrade vem buscando desenvolver mais 
condições que estimulem a criança a construir seu pensamento e expressá-lo 
ampliando a convivência social, que se estabelece através do coletivo, 
permitindo em atividades culturais que estimulem a leitura e a formação cidadã.

[FOTO]

A alegria dos alunos do CIEP Almir Bonfim na Bienal do Livro.

E. M. Lincoln Bicalho Roque

Visitar a Bienal do Livro é sempre uma enorme aventura. São imagens, 
personagens, autores, celebridades e... muitas histórias. 

E o mais legal: poder fazer parte da história! Os alunos do Projeto 4º ano NCM 
tiveram a oportunidade de participar da oficina do Projeto “Recontando, 
jornalismo na medida das crianças”, durante a qual, além de adquirirem novos 
conhecimentos, puderam exercitar o “protagonismo”. Com certeza, a experiência 
marcou positivamente e... ficou na história de cada um!

[FOTO]

Alunos da E.M. Lincoln Bicalho Roque na Bienal, partcipando de atividade 
cultural e escolhendo livros.

A visita à Bienal do Livro funciona como um incentivo ao mundo da leitura, onde 
é possível encontrar conhecimento e entretenimento a partir de diversos títulos,
para todas as idades. Que todas as crianças que estiveram presentes neste 
evento, possam despertar ainda mais para esse fantástico mundo dos livros e das 
histórias.

Contato:

[FOTO]
tweet

Postado por 
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Roberta Vitagliano - Representante Rioeduca - 7ªCRE
Comentar
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Incentivar o hábito pela leitura é um bom começo para a formação de verdadeiros 
cidadãos. Parabéns!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 01/10/2013 07:48

A Bienal m incentivo ao mundo da leitura, onde é possível encontrar conhecimento
e entretenimento a partir de diversos títulos.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 06/10/2013 19:55
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 08/10/2013
<TÍTULO>
Primavera Musical

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos.

A Escola Municipal Rep
blica da Colômbia está localizada na Barra da Tijuca e atende alunos da Educação
Infantil ao 6
 ano do Ensino Fundamental.

Com a chegada da estação das flores, o projeto 
Primavera Musical
da E. M. Rep
blica da Colômbia teve como um dos principais objetivos ampliar o acesso à 
diversidade musical dos alunos.

Várias atividades didáticas foram sugeridas para aproximar o p
blico infantil aos estilos musicais. Também foram confeccionados cartazes, 
murais e textos informativos, que foram disponibilizados no pátio.

[FOTO]

Mural sobre o Trio Capitu e a personagem que deu origem ao nome do Trio.

[FOTO]

Textos informativos 
sobre os instrumentos musicais utilizados pelo Trio Capitu.

Atualmente, o ato de ouvir m
sica tem se tornado mais acessível em função de novas tecnologias e mídias. 
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Entretanto, o acesso a uma apresentação ao vivo, seja recital, concerto ou show,
dependendo do contexto sociocultural, não promove a difusão e o respeito à 
diversidade.

Em parceria com a Funarte, o projeto foi enriquecido com uma série de 
apresentações do TRIO CAPITU 
 grupo musical que re
ne três solistas da Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. 
Os m
sicos apresentam clássicos e modernos em arranjos especiais com a combinação de 
flauta, oboé e fagote.

[FOTO]

Primeira apresentação do Trio Capitu na escola.

[FOTO]

A Emoção dos alunos.

Já na estreia, foi constatado o sucesso!

A plateia de alunos, professores e convidados assistiram ao primeiro concerto 
embevecidos pelo som dos instrumentos. As solistas interagiram com as crianças, 
que demonstraram grande interesse pelo repertório apresentado.

Débora Nascimento, uma das solistas do Trio Capitu, relata a emoção sobre os 
concertos didáticos: 

Sabe aquela sensação de que você precisa de mais momentos em algum lugar para 
acreditar que aquilo foi real? 
Acordar do sonho
: essa expressão faz sentido para mim. Os concertos didáticos foram realmente um
presente e uma escola para mim e para minhas companheiras de m
sica e de vida. Espero que momentos como esse se repitam mais de mil vezes em 
nossa trajetória e que estejamos sempre prontas para atender a todos que desejem
ver e ouvir a m
sica como arte acessível e sem mistérios.

[FOTO]

Atividade de pintura com canudo e água da Educação Infantil.

[FOTO]

Pintura a dedo e colagem da Educação Infantil.

[FOTO]

Conhecendo a obra de Vinícius de Moraes, da Educação Especial.

[FOTO]
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Através do projeto 
Primavera Musical
, a Escola Rep
blica da Colômbia possibilita a transformação de escuta passiva para a ativa das
crianças, desenvolvendo uma ação de formação de plateia. Além disso, a 
utilização da m
sica no processo de ensino-aprendizagem contribui em muitos aspectos: facilita a
concentração, o raciocínio, questões reflexivas e pode ser utilizada de forma 
interdisciplinar. De acordo com a faixa etária do aluno, pode se analisar a 
letra da m
sica, a época que foi criada, o gênero musical, além de desenvolver atividades 
artísticas com a temática apresentada e muito mais.

[FOTO]

Contato:

[FOTO]
tweet

projetos
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<COMENTÁRIOS>

Platão dizia que “a música é um instrumento educacional mais potente do que 
qualquer outro”. Parabéns por utilizá-lo!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 08/10/2013 07:42
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 24/09/2013
<TÍTULO>
Brincadeira de Roda - Tradição Folclórica

<TAGS>
Tags: 
11ª cre, folclore, cantigas de roda.

O mês do Folclore já passou, mas o aprendizado adquirido continua! A Creche 
Municipal Dr. Antônio Monteiro, da 11
 CRE, realizou um festival com diversas brincadeiras de roda. O que não faltou 
foi muita m
sica e alegria! Confira!

As Cantigas de Roda, c

omo é mais conhecida no Rio de Janeiro, são brincadeiras infantis realizadas em 
rodas, onde as crianças formam uma roda de mãos dadas e cantam melodias 
folclóricas. 

[FOTO]

Turma do Berçario (EI-51) dançando a cantiga de roda 
Meu Pintinho Amarelinho
.

A ciranda é uma dança típica do estado de Pernambuco. Alguns falam que nasceu na
ilha de Itamaracá, cantada pelas mulheres dos pescadores que se distraíam 
enquanto esperavam os maridos voltarem do mar.

Atirei o Pau no Gato

[FOTO]
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Turma dos Berçarios (EI - 52 e EI - 53) dançando 
Atirei o Pau no Gato
.

De abóbora faz melão

Além de muita dança, m
sica e diversão, as crianças estavam impecáveis em suas roupas com o tema da 
cantiga. Abaixo, os pequenos utilizando avental e colheres de pau.

[FOTO]

Berçario (EI - 54) dançando a cantiga de roda 
De abóbora faz melão
.

Caranguejo não é peixe

[FOTO]

Maternal (EI - 40) dançando 
Caranguejo não é peixe
.

É muito comum na literatura brasileira a definição de ciranda como uma 
brincadeira de roda infantil. De fato, nas demais regiões do Brasil, ela é um 
costume exclusivo das crianças. Porém, no nosso estado (Pernambuco), trata-se de
um folguedo original, contando principalmente com a participação dos adultos, 
que não excluem a criançada quando esta deseja entrar na roda.

Prefeitura de Recife

Pombinha Branca

[FOTO]

Maternal I (EI - 41) dançando em roda a cantiga 
Pombinha Branca
.

Pai Francisco entrou na roda

[FOTO]

Maternal I (EI - 42) dançando 
Pai Francisco
.

Parabéns à equipe da Creche Municipal Dr. Antônio Monteiro pela beleza das 
atividades com as crianças e pelo empenho no trabalho realizado com 
profissionalismo e perfeição!
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Laura Fantti Davilla Serpa

     Representante Rioeduca da 11
 CRE

Facebook: 
http://www.facebook.com/laura.fanttidavilla

Site: 
http://lauradavill1.wix.com/rioeduca11cre

Twitter: 
https://twitter.com/laurafanttini

E-mail:
 lauradavilla@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

11ª cre
(25)

folclore
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(4)

cantigas de roda
(1)

<COMENTÁRIOS>

Através do ato de brincar a criança desenvolve sua coordenação motora, suas 
habilidades visuais e auditivas, e ainda exercita o cérebro e o corpo. Parabéns 
pelo belo trabalho desenvolvido com os pequeninos!
Postado por 
Patrícia Fernades
 em 24/09/2013 10:24

Cantar, Brincar e Cuidar...
Parabéns à Direção e toda a Equipe.
Postado por 
Angela Calmon
 em 24/09/2013 12:03

Parabéns a toda a equipe da Creche Municipal Dr. Antônio Monteiro pelo belíssimo
trabalho desenvolvido. Obrigada pela dedicação e o carinho com que exercem a 
função de educar. Minha filha simplesmente ADORA estar na creche!
Postado por 
Carolina Brienza
 em 25/09/2013 08:02
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 23/09/2013
<TÍTULO>
Projeto Escola Museu no GEC Rodrigues Alves 

<TAGS>
Tags: 
projetos, 7ªcre.

No dia 6 de setembro o GEC Rodrigues Alves, da 7
 Coordenadoria Regional de Educação, realizou mais uma visita interativa 
referente ao Projeto Escola e Museu: Espaço Interativo de Educação e Arte em 
Novos Saberes.

Os alunos da turma 1801 visitaram a Casa Daros. Nessa visita todos apreciaram 
uma diversidade de obras de arte contempor
nea colombiana.
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Na chegada, os alunos foram reunidos no pátio da instituição onde as mediadoras 
Ester Cortes e Eloísa abordaram variados assuntos referentes à fotografia, às 
expectativas dos alunos nas exposições que irão visitar, assim como um pouco da 
história da arquitetura do prédio em que a instituição está instalada.

[FOTO]

Todos apreciaram alguns detalhes da fachada principal com fotografias e algumas 
perguntas. As mediadoras acrescentaram algumas informações sobre a casa, uma 
delas o ano de construção da casa que foi 1866.

[FOTO]

As mediadoras ouvirem as expectativas dos alunos, que já traziam um conhecimento
prévio do que encontrariam na instituição. Todos iniciaram a visita apreciando a
exposição 
Eclipse
, que foi um dos interesses dos alunos expostos no pátio.

[FOTO]

Nesse momento, todos entraram em uma sala totalmente escura e apreciaram imagens
da área externa invertida por meio de espelhos. Após a visita, o grupo foi 
reunido e relataram a experiência vivenciada na exposição do artista Oscar Mu
oz com as mediadoras.

Na próxima galeria visitada pelos alunos, os mesmos foram divididos em dois 
grupos, para conhecer a obra do 
Caixão de Lego
 que era interesse do grupo manifestado no início da visita.

O primeiro grupo conheceu a obra de Fernando Arias, que é uma homenagem às 
crianças da guerra das drogas. Depois de observarem a riqueza de detalhes da 
obra, realizou uma breve apresentação para o segundo grupo. Os alunos levantaram
algumas hipóteses: como a obra teria sido feita, sobre o que o artista queria 
transmitir com a mesma e principalmente a paciência do artista em construir a 
obra com Lego.

[FOTO]

Na galeria seguinte com videoinstalações do artista Oscar Mu
oz, os alunos ficaram impressionados com as imagens refletidas nas telas e de 
como o artista fez para filmar as imagens que eram expostas. As mediadoras 
combinaram de levar os alunos, ao final, no laboratório que existe na Casa 
Daros. Lá os visitantes podem conhecer um pouco mais do processo de criação das 
obras da exposição que está em cartaz.

Página 6220



RIOEDUCA 2
[FOTO]

Um momento muito emocionante da visita foi quando os alunos visitaram a obra 
Musa Paradisíaca
, uma instalação de José Alejandro Restrepo, que reconstrói os massacres que 
ocorreram em plantações de bananas. Nesta galeria os alunos experimentaram 
algumas sensações, pois a sala estava um pouco escurecida e tinha cachos de 
bananas secas pendurados no teto. Ao final de cada penca, uma imagem era 
refletida em espelhos, que mostrava o massacre em plantações de bananas.

[FOTO]

Ao fundo da sala todos assistiram a alguns relatos de sobreviventes do massacre.
Alguns alunos ficaram emocionados.

[FOTO]

Para finalizar, o grupo foi reunido e todos falaram um pouco sobre a exposição 
visitada, e foram convidados a visitar o laboratório para conhecerem um pouco 
mais do processo de criação dos artistas.

[FOTO]

Os alunos interagiram durante toda a visita, pois um trabalho prévio à visita já
tinha sido realizado por professores da turma. Todos receberam 
folders 
da Exposição e foram convidados a voltar à instituição em outros momentos com 
familiares.

A visita deixou várias sementes em cada aluno sobre a arte contempor
nea latinamerica, além de reflexões sobre o povo colombiano.

[FOTO]

Representante do Rioeduca na E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos

     Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone
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     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet

projetos
(334)

7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todos os alunos e professores!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 23/09/2013 09:13
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 25/09/2013
<TÍTULO>
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Vinícius de Moraes em Canto e Versos no CIEP Gilberto Freyre

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.

O CIEP Gilberto Freyre comemora o centenário de Vinícius de Moraes com um belo 
trabalho sobre os versos e as m
sicas do grande compositor. As atividades realizadas pelos alunos encheram a 
escola de beleza, arte e poesia!

[FOTO]

A educação é o maior e melhor instrumento gestor de mudança. Através dela, o 
homem consegue compreender melhor a si mesmo e o mundo em que vive.

O PEJA (Programa de Educação de Jovens e Adultos) foi criado para viabilizar o 
retorno de quem precisou interromper sua vida escolar e, agora, necessita 
recuperar o tempo perdido e alcançar a certificação. 

Enquanto esses jovens e adultos buscam a conclusão dos estudos nas turmas do 
PEJA,
 também compartilham experiências muito enriquecedoras, que contribuem para a 
sua formação geral.

[FOTO]

Durante três meses, o projeto 
CIEP Gilberto Freyre Canta e Versa Vinícius

selecionou diferentes trabalhos sobre o compositor.

Os alunos do PEJA demonstraram muito talento para as produções artísticas com o 
tema do centenário de Vinícius de Moraes.

Painéis, caricaturas, paródias e até um coral foi apresentado na culmin
ncia do projeto, que aconteceu em julho.

A participação dos alunos foi empolgante! O clima poético era percebido por 
todos que transitaram pelos corredores da escola. Alguns poemas e m
sicas eram já conhecidos por alguns, porém um grupo de alunos se deparou pela 
primeira vez com a genialidade do Poetinha e não foi difícil se encantar.

[FOTO]

Nossos alunos moram num local deflagrado, são carentes de muita coisa, porém são
atenciosos, alegres e respeitosos. Acreditam na ascensão pela educação, por isso
são concentrados, dedicados e comprometidos. Nos valorizam bastante (...). 
Tentamos usar dinamismo nas aulas, pois queremos o melhor para cada um deles. A 
todo tempo os conscientizamos que eles podem chegar onde quiserem, é só uma 
questão de tempo. Eles são maravilhosos!
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 Trecho enviado em nome dos professores do PEJA do CIEP Gilberto Freyre. 

[FOTO]

Quando a luz dos olhos meus

     E a luz dos olhos teus

     Resolvem se encontrar

Ai, que bom que isso é meu Deus

     Que frio que me dá o encontro desse 
olhar!

Quem canta seus males espanta
 é um dito popular muito conhecido. Mas cantar também é uma forma de expressão 
que mexe profundamente com as nossas emoções.

O PEJA do CIEP Gilberto Freyre se emocionou e encantou quem assistiu à 
apresentação de algumas canções de Vinícius de Moraes na culmin
ncia do projeto.

Esse projeto ficará na memória de todos os seus participantes!

[FOTO]

Foi um maravilhoso trabalho desenvolvido por aproximadamente três meses. 
Empenho, dedicação, responsabilidade, disposição e, acima de tudo, compromisso 
de professores, direção e alunos. Essa é a marca do CIEP Gilberto Freyre!

 Professora do Peja Angela da Cruz Paula 

O Rioeduca parabeniza toda a equipe do CIEP Gilberto Freyre e, principalmente, 
reconhece a import
ncia do alunos do PEJA para o sucesso de todas as ações nesse evento!

Assista ao vídeo abaixo, que expõe mais detalhes sobre o projeto:
[VÍDEO]

Queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por sua escola!

Procure o

representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe!

Professora Neilda Silva

Representante Rioeduca da 8
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 Coordenadoria Regional de Educação

neildasilva@rioeduca.net 

Twitter: 
@Prof_Neilda

COMPARTILHE E COMENTE!

[FOTO]

8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

Foi maravilhoso ver nosso trabalho ser reconhecido. Ser educador é ter 
compromisso, responsabilidade e engajamento. Trabalhar no PEJA do Ciep Gilberto 
Freyre não tem preço. Os alunos são maravilhosos, respeitosos e dignos. Estamos 
numa área complicada, deflagrada, mas os nossos projetos acontecem por conta 
desses alunos.Obrigada a todos. 
Postado por 
Angela da Cruz Paula
 em 25/09/2013 13:54
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Muito bom o trabalho com o Peja. É mais do que escola, é respeito, cidadania e 
esperança de vida melhor pela Educação! Parabéns, Angela!
Postado por 
Nilza F. Silva
 em 28/09/2013 16:09
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 26/09/2013
<TÍTULO>
Conhecendo a Arte Através de Histórias

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescola, riodeleitores.

Conhecendo a Arte Através de Histórias é um projeto desenvolvido pela professora
Renata Pinto de Azeredo Porto, da E. M. Atenas, 9
 CRE, com a turma 1.203, a partir da perspectiva sociocultural da arte 
brasileira. Esse foi o ponto de partida para contar a história 
Tarsila e o Papagaio Juvenal
.

[FOTO]

O livro conta a história de Juvenal, uma ave bem divertida que gosta de frutas. 

Após a contação, houve uma conversa informal sobre a história, em que foi 
mostrada a ilustração do quadro 
O Vendedor de Frutas
, pintado por Tarsila do Amaral.

[FOTO]

Falou-se sobre as curiosidades do quadro e um pouco da vida e obra da artista 
com o intuito de despertar nos alunos o gosto pela arte e pelas histórias, 
aguçando a imaginação e inserindo-os na formação de pequenos leitores e 
apreciadores de todas as expressões artísticas.

A partir desse momento pleno de comunicação, troca de experiências e ludicidade,
permeado pela curiosidade, foi proposto que a turma fizesse uma releitura do 
quadro 
O Vendedor de Frutas
, em que teriam que se retratar na pintura.

[FOTO]
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Dessa forma, foram surgindo várias 
telas
. Os alunos se mostraram bastante participativos e ao final foi confeccionado um
cartaz para que todos pudessem admirar tanto o seu trabalho quanto os dos 
demais.

[FOTO]

Conhecendo um pouco mais...

Tarsila do Amaral nasceu no dia 1
 de setembro de 1886, no município de Capivari, em São Paulo. Filha do 
fazendeiro José Estanislau do Amaral e de Lydia Dias de Aguiar do Amaral, passou
sua inf
ncia na fazenda.

Amava viver na fazenda, seu país, as festas, os amigos, desenhar e pintar o que 
via e imaginava. 
O Vendedor de Frutas
, datado de 1925, remete-nos para um mundo lírico do país tropical abundante em 
frutos e paisagens amenas. O pequeno barco que atravessa o oceano está repleto 
de símbolos, como os frutos da terra, sinal de abund
ncia de um imenso país banhado pelas luzes dos trópicos. O personagem retratado 
em primeiro plano, com seu grande chapéu, é o símbolo do trabalho do campo. Em 
sua forma e cor faz rima com os abacaxis e as laranjas.

Esse quadro faz uma síntese do Brasil que inclui a agricultura, a religião (com 
a igreja atrás, em plano de fundo), a paisagem litor
nea representada pelos coqueiros e o mar, a luz intensa, o trabalhador e o 
papagaio, todos símbolos do tropicalismo.

[FOTO]

Professora Renata e a turma 1.203
.

Parabéns, professora Renata pela sua iniciativa de trabalhar a arte através da 
leitura. E à equipe da E. M. Atenas por manter o blog da escola sempre 
atualizado, fazendo assim com que tenhamos a chance de compartilhar suas 
atividades.

Conheça o Blog da E. M. Atenas

Prof
 Márcia Cristina Alves, Representante da 9
 CRE

E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net
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Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet

9ªcre
(227)

riodeleitores
(165)

blogdeescola
(73)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pelo belo trabalho realizado!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 26/09/2013 09:00
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 26/09/2013
<TÍTULO>
Alfa e Beto no Mundo dos Livros

<TAGS>
Tags: 
4ªcre.

Ir à Bienal significa fazer desse local uma extensão da sala de aula. E as
crianças

não hesitam em contar suas experiências sobre a visita. Pois lá

elas entendem a import
ncia desse ambiente e o quanto ele desperta a imaginação e a vontade de 
aprender.

(...)
quando a escola promove o letramento, ela
está, na verdade, promovendo a inclusão social e dando ao aluno condição para o 
pleno exercício
da sua cidadania. O letramento se torna, nesse contexto, uma 
questão de vida
 (BOZZA, 2005, p. 249)

Visitas a espaços que promovem o letramento estão em perfeita harmonia com a 
proposta do do projeto 
Alfa e Beto
. Segundo o texto extraído do 
Manual de Orientação da Pré-escola
 (p. 23), a

essência da proposta pedagógica do Instituto Alfa e Beto repousa no conceito de 
aprender brincando e brincar aprendendo. Defendemos que toda interação pode 
levar à aprendizagem. E que quanto mais séria, mais l
dica e exploradora for a proposta, mais ampla será sua intervenção.

[FOTO]

Alunos da Escola Municipal Suíça em visita à Bienal.

Alunos do Projeto ALFA e BETO vão à BIENAL

As turmas 1101 e 1102, que fazem parte do projeto 
Alfa e Beto
 foram à XVI Bienal do Livro 2013.
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Para que as turmas fossem à Bienal, foi desenvolvido o projeto 
Alfa e Beto vai à Bienal
. O intuito da Professora Fernanda Moreira não seria levá-los apenas como um 
passeio, mas que houvesse um significado concreto para os alunos.

[FOTO]

Turma de 1
 ano da professora Fernanda Moreira.

No primeiro momento, o projeto 
Alfa e Beto vai à Bienal
 partiu da leitura que é feita diariamente na aula, onde professor e alunos 
fazem leitura compartilhada tanto de livros que fazem parte do Programa como de 
outros livros paradidáticos.

     No mês de agosto, inspirados nas lendas 
folclóricas, os alunos fizeram a recontagem da história do Saci Pererê junto com
as Professoras da Sala de Leitura Sicília e Viviane.

[FOTO]

Turma de 1
 ano na Escola Municipal Suíça.

As turmas fizeram uma produção coletiva de forma divertida dando origem a um 
minilivro, sendo reproduzido em quantidade para que fossem distribuídos por cada
aluno das turmas aos demais alunos da escola.

[FOTO]

Alunos do 1
 ano em atividade de produção coletiva.

Segundo a professora, é importante mostrar o que a leitura possibilita, que o 
aluno vá muito além da diversão, dando possibilidade de utilizá-la como elemento
de criação e produção de novos textos.

Texto enviado pela Professora Fátima Barros - Gestora da Unidade Escolar

De acordo com essa proposta de ensino, a aprendizagem do código
está permeada pelas práticas sociais de utilização da escrita. Dessa forma, a 
leitura e a escrita se enchem de sentido e significado a partir de suas 
diferentes finalidades no contexto social. Afinal, numa sociedade letrada, não 
basta apenas aprender a ler e a escrever. É preciso praticar socialmente a 
leitura e a escrita, compreendendo as finalidades decorrentes nos diversos 
contextos de letramento.

A escrita é importante na escola, porque é importante fora dela e não o 
contrário.
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 Emilia Ferreiro
(2001)

Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por 
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! 

Entre em contato com o 
representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe
.

Professora Ana Accioly

Representante Rioeduca.net da 4
 Coordenadoria Regional de Educação

anaaccioly@rioeduca.net

     Twitter: 
@A
na_Acioly

COMPARTILHE E COMENTE!

[FOTO]

Página 6231



RIOEDUCA 2

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

A leitura é um hábito saudável, de entretenimento e educativo. Precisamos 
cultivá-lo sempre! Parabéns pelo trabalho!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 26/09/2013 09:03
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 27/09/2013
<TÍTULO>
Alfabetização e poesia

<TAGS>
Tags: 
#blogsderioeducadores, #educopédia, #mídias, #especialistas, #literatura, 
#poesia.

Cecília Meireles, autora de diversas obras, dentre as quais se encontra uma 
bastante conhecida de crianças e adultos, o livro 
Ou isto ou aquilo
, onde existe uma colet
nea de poesias cheias de aliterações, que contribuem para a criação de imagens e
ritmos que facilitam a compreensão e interpretação dos textos, e que podem ser 
usadas pelo professor com seus alunos para diversos fins.

Os sons das palavras não são escolhidos de forma aleatória, pelo contrário, eles
acabam por contribuir para que o leitor construa significados descobrindo, 
assim, a beleza dos textos.

[FOTO]

Pensando na riqueza das poesias de Cecília nesta obra, acredito haver uma bem 
sucedida relação entre alfabetização e poesia. Segundo Mary Kato, em seu texto 
Como a criança aprende a ler: uma questão platoniana, 
existe uma fase no aprendizado da criança em que esta adora versos rimados e 
brinca com palavras que rimam. Tal fase se estende da alfabetização ao 
letramento
. Daí a import
ncia de se trabalhar com poesias na sala de aula, por se tratar de um gênero 
textual no qual forma, conte
do e ritmo podem ser explorados de maneira significativa para ensinar a ler, 
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desenvolver a fluência na leitura oral e na interpretação de textos pela 
criança. Por ser um gênero que estimula o imaginário, sendo rico em 
significados, a habilidade da escrita também pode, perfeitamente, ser 
incentivada e melhorada, através da produção de poesias feitas pelos próprios 
alunos. Além disso, a musicalidade presente nos textos de Cecília aumenta a 
consciência fonológica dos alunos, auxiliando, assim, no processo de 
alfabetização.

O trabalho com poesias na alfabetização pode acontecer de formas distintas, em 
que diversas áreas do conhecimento são ativadas, isto é, desde o reconhecimento 
da repetição de um fonema, até o sentido estabelecido pela repetição desse 
fonema. Com isso, atividades variadas podem ser desenvolvidas com as poesias, 
tendo objetivos distintos, para atingir alunos em diferentes fases de 
aprendizagem.

Quando os alunos ainda apresentam pouca experiência com a leitura, as atividades
podem ser de reconhecimento de sílabas e palavras que estão sendo trabalhadas 
pelo professor. É importante expor as poesias trabalhadas na sala de aula para 
que elas possam ser usadas sempre que necessário, ou seja, conforme os fonemas e
sílabas são apresentados, estes podem ser identificados em poesias já lidas pela
turma, para que os alunos percebam seu avanço na leitura. Com essas atividades, 
os fonemas e as palavras são apresentados dentro de um contexto estando sempre 
associados a textos.

[FOTO]

Com o objetivo de verificar a fluência e, ao mesmo tempo, autonomia na leitura 
de palavras, os alunos podem receber as poesias com lacunas e as palavras que 
faltam para completar esses espaços. Após a leitura, eles devem colocar as 
palavras no local onde estas se encaixam, sempre recebendo feedback do 
professor. A escrita também pode ser contemplada com atividades em que os alunos
devem escrever as palavras que estão faltando nas poesias, como um ditado 
contextualizado. Eles também podem ser convidados a interpretar e fazer sentido 
com atividades em grupo em que os versos são recebidos e depois colocados em 
ordem e, através da leitura da poesia original, os alunos checam se a ordem está
correta e, caso não esteja, fazem as mudanças adequadas. Essas atividades 
contribuem para que os alunos ganhem maior confiança e intimidade com a leitura 
e escrita. Além disso, a leitura das poesias em voz alta ajuda a sentir o que as
repetições representam dentro do contexto.

Apresentar as poesias em painéis envolve outras linguagens, uma vez que a 
criação destes busca a interpretação da poesia e a tradução daquilo que os 
alunos entenderam através de desenhos, onde, geralmente, todos dão palpites ao 
participarem de sua confecção. Por outro lado, algumas poesias são melhor 
apreciadas e entendidas se representadas pelos alunos, que podem buscar 
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diferentes e interessantes formas de mostrá-las, criando uma atmosfera de união 
e troca tão importantes em qualquer ambiente escolar.

[FOTO]

Numa época em que muito é discutido sobre os benefícios que o desenvolvimento de
um trabalho eficaz com gêneros textuais traz para classes de alfabetização, o 
exposto acima demonstra a contemporaneidade das poesias de Cecília Meireles que,
assim como vários outros escritores, deixou-nos um solo bastante fértil que pode
ser explorado tanto para ensinar a ler quanto para ensinar a gostar de ler, já 
que poesias e alfabetização fazem um entrelace perfeito para a aprendizagem. 
Aqui está uma grande oportunidade de fazer com que esse entrelace aconteça, o 
que seria também uma bela homenagem à escritora Cecília Meireles.

     

______________________________________________

Referências Bibliográficas:

Zilberman, R 
 Silva, E.T. LEITURA : PERSPECTIVAS INTERDISCIPLINARES. EDITORA ÁTICA, 2004, SP.

Palmyra Baroni Nunes
 é professora do Ensino Fundamental da Prefeitura do Rio de Janeiro desde 1995, 
atuando como professora de Inglês no primeiro e segundo segmentos do Ensino 
Fundamental. Formada em Letras (Inglês/Literaturas) pela UERJ, com Mestrado em 
Linguística Aplicada pela UFF.

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

A poesia para crianças é o brincar que elas tanto gostam, só que com as 
palavras. Palavras que, combinadas, inventam novos sentidos e constroem sons, 
ritmos e imagens diferentes. Parabéns pelo belo trabalho realizado com os 
pequeninos!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 27/09/2013 08:29
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 24/09/2013
<TÍTULO>
Saiba como concorrer a uma das cinco mil bolsas de estudo

<TAGS>
Tags: 
#escolasdoamanhã.

Saiba como concorrer a uma das cinco mil bolsas de estudo nos níveis fundamental
e médio oferecidas no Rio

http://glo.bo/1b9lAKT

Quando a estudante Maria Karoliny de Ara
jo, de 18 anos, concluiu o 9
 ano do ensino fundamental, se deparou com a necessidade de trocar de escola, 
porque o colégio Sistema Jockey Club, no Jardim Bot
nico, na Zona Sul do Rio, não oferecia o ensino médio. Foi uma prova de fogo.

 Meu pai é porteiro, minha mãe diarista. Nossa situação é apertada. Sempre fui 
bolsista e, quando acabei o 9
, fiquei desesperada, pois precisava de alguma escola com um preço muito bom. 
Escolhi e consegui uma bolsa de 100% 
 conta Maria, que cursa o 3
 ano do ensino médio no colégio Pensi e quer fazer vestibular para Ciências 
Contábeis, na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ): 
 A escola é muito rígida e, no início, foi difícil me adaptar. Precisava estudar
muito para manter a bolsa, pois, sem ela, estaria trabalhando, já que minha 
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família não teria condição de pagar a mensalidade.

A partir do mês de outubro, pais e filhos compartilharão desafios semelhantes ao
de Maria Karoliny, com o início da temporada de provas para ingresso nas 
escolas. O EXTRA levantou informações sobre os processos seletivos de 15 delas. 
Destas, onze informaram quantas bolsas vão oferecer em 2014. No total, serão, 
pelo menos, 5.391 oportunidades, em unidades espalhadas por diversos bairros do 
Rio.

Os colégios que não concedem bolsas de estudos por meio de provão também iniciam
a peneira para a admissão de novos alunos, a partir do mês que vem. Em alguns 
deles, a bolsa pode ser garantida após uma entrevista com a coordenação.

Cuidados com o contrato

Cláusulas

O contrato deve ser fornecido, pelo menos, 45 dias antes da data final da 
matrícula e conter o valor das mensalidades, o n
mero de vagas por turma e os horários das aulas. Deve prever a devolução de 
parte da mensalidade, caso haja desistência, antes de começar o ano letivo. Pode
ser cobrada multa pelo cancelamento, desde que prevista no contrato e com limite
de 10%.

Atraso

O valor da multa por atraso de pagamento deve estar estipulado no contrato.

Admissão em instituições p
blicas

Quem quiser ingressar em uma das conceituadas instituições p
blicas do Rio, como os colégios Pedro II e de Aplicação da Uerj (Cap-Uerj) e da 
UFRJ (Cap-UFRJ), deve ficar atento ao prazo do processo seletivo. Para entrar 
num deles, os estudantes serão submetidos a provas ou sorteios. O Pedro II e o 
Cap-Uerj ainda não divulgaram os editais de seus processos seletivos para 
admissão em 2014.

O Cap-UFRJ está com inscrições abertas até o meio-dia do dia 7 de outubro, e 
oferece 96 vagas 
 57 para o nível fundamental e 39 para o médio. Para o fundamental, 48 são para 
o 1
 ano, uma para o 3
 ano, seis para o 6
 ano e duas para o 7
 ano. Para o médio, 36 para o 1
 ano e três para o 2
 ano.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.admissaocap.ufr.br. A taxa é de R$ 
50, e o boleto deve ser pago em qualquer agência bancária, até as 16h do dia 8 
de outubro. A prova para o nível médio será aplicada em 10 de novembro, às 8h. 
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Para o ensino fundamental, o sorteio será no dia 17 de dezembro.

[FOTO]

[FOTO]

Leia mais:
http://glo.bo/1eE70vn

[FOTO]
tweet

#escolasdoamanhã
(2)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 30/09/2013
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<TÍTULO>
Educoteca, a Biblioteca Turbinada da Educopédia

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, educoteca, educopédia.

A professora Maristela Porto, da Escola Municipal Paraíba, utlizou o livro 
digital 
A Raposa e as Uvas 
com os alunos do 1
 ano com o objetivo de trabalhar os conte
dos planejados de forma din
mica e inovadora.

TIC
s
, tecnologias de informação e comunicação. Cada vez mais, parece impossível 
imaginar a vida sem essas letrinhas. Entre os professores, a disseminação de 
computadores, internet, celulares, c
meras digitais, e-mails, mensagens instant
neas, banda larga e uma infinidade
 de engenhocas da modernidade provocam reações variadas.

Qual desses sentimentos combina mais com o seu? Expectativa pela chegada de 
novos recursos? Empolgação com as possibilidades que se abrem? Temor de que eles
tomem o seu lugar? Desconfiança quanto ao potencial prometido? Ou, quem sabe, 
uma sensação de impotência por não saber utilizá-los ou por conhecê-los menos do
que os próprios alunos?

Se você se identificou com mais de uma alternativa, não se preocupe. Por ser 
relativamente nova, a relação entre a tecnologia e a sala de aula ainda é um 
pouco confusa e conflituosa. Precisamos colocá-la em ordem, buscando respostas a
duas questões cruciais. A primeira delas: quando usar a tecnologia em sala de 
aula? A segunda: como utilizar estes novos recursos?

A pergunta inicial pode ser respondida estabelecendo um critério: só vale levar 
a tecnologia para a classe se ela estiver a serviço da aprendizagem. As d
vidas sobre o melhor jeito de usar as tecnologias serão respondidas a seguir, a 
partir de uma ação pedagógica realizada pela 
professora Maristela Porto

, da 
Escola Municipal Paraíba

.

Com o trabalho da professora Maristela Porto, veremos que ninguém aprende só, 
mas em contato com o outro. E que as novas tecnologias poderão nos auxiliar a 
compartilhar experiências e conhecimentos. 

[VÍDEO]
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Lembre-se! Não há aprendizagem sem abertura! Ter uma mente aberta é ter 
escolhas!

Educoteca, a Biblioteca Turbinada da Educopédia

A professora 
Maristela Porto 
trabalha, desde 2011, na 
Escola Municipal Paraíba
, em Anchieta. Este ano ela é regente de uma turma de 1
 ano e tem o grande
desafio de alfabetizar os pequeninos. Essa luta está sendo facilmente vencida 
com a ajuda das novas tecnologias e da competência e comprometimento da 
professora com a aprendizagem de seus alunos.

A professora Maristela Porto é uma educadora consciente de seu papel na era da 
informação e da comunicação. Ela tem o dom de perceber as potencialidades das
 ferramentas que têm ao seu alcance e fazer uso delas para mediar o 
conhecimento. Desda forma, divide com seus alunos o palco da construção de um 
saber partilhado.

[FOTO]

Ela faz uso da
 Educoteca 
-
Biblioteca Digital da Educopédia - 
em suas aulas, que conta com vários livros interativos. O uso dessa tecnologia 
está ajudando a tornar seus alunos protagonistas do processo de ensino e 
aprendizagem.

Dentre os títulos disponíveis na Educoteca,
a professora utilizou com os alunos do 1
 ano o livro 
A Raposa e as Uvas
. Essa fábula conta a história de uma raposa que, morta de fome, foi até um 
vinhedo. Ao ver a parreira carregada, ela lambeu os beiços. Só que sua alegria 
durou pouco, pois não conseguia alcançar as uvas. Cansada, acabou desprezando o 
que não conseguiu obter com facilidade.

O livro digital foi projetado na sala de aula com a ajuda do Datashow
e, durante

o trabalho, várias ferramentas foram utilizadas: seleção de partes do texto, 
inserção de notas, glossário, pintura das páginas, jogos interativos e etc.

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

Em seguida, os alunos aprenderam um pouco mais sobre a raposa através de uma 
apresentação no Datashow. Eles puderam conhecer algumas características da 
personagem principal do livro digital: seu habitat, suas características 
físicas, seu tempo de vida, seus principais e outras descobertas.

A professora Maristela ofereceu a cada aluno uma folha com uma parte da história
do livro 
A Raposa e as Uvas
 para os alunos pintarem e identificarem nas palavras escritas - Raposa e Uvas -
o quantitativo de sílabas e letras de cada uma.

Em seguida, os alunos receberam uma folha contendo o desenho de alguns animais 
mamíferos e
outra com vários nomes. Cada aluno teve que procurar na sua
lista de palavras aquela que correspondia ao nome dos animais mamíferos da folha
e colá-los no desenho certo. Foi um excelente exercício de leitura e escrita! 

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

A alfabetização, período vivido pelos alunos da professora Maristela,
é a fase em que se inicia o processo de formação intelectual e pessoal da 
criança. Por isso, esse período não deve ser caracterizado apenas como uma etapa
da vida. As salas de aula devem sempre ter novidades para estimular os alunos. O
professor deve ser din
mico e inovador! Desse modo, será mais fácil trabalhar com as novas tecnologias,
instrumento que serve para estimular o ensinar e o aprender.

A professora Maristela Porto é um exemplo para nós na utilização desse 
instrumento! No cotidiano de sua sala de aula,
ela busca formas de ensinar visando tornar o ensino mais atrativo. E, como 
vimos, uma das alternativas usadas por ela foi aliar o prazer e o divertimento, 
o digital e o analógico.

Professora Maristela Porto, você é a peça chave desse processo! Através do seu 
trabalho, a aprendizagem de seus alunos
é atrativa, din
mica e contínua. É um prazer ter o seu trabalho no Portal Rioeduca! Conte sempre
conosco! Parabéns!

Você quer ter o seu trabalho publicado no Portal Rioeduca? Entre em contato com 
a representante de sua Cre! Aproveite este espaço! Ele é meu, é seu, é nosso! 
Até a próxima semana!

Professora Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca na 6
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 Cre

Twitter: @Paty_PFF

Facebook: 
patricia_pff@yahoo.com.br

E-mail: 
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

6ªcre
(247)

educopédia
(86)

educoteca
(3)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns amiga querida, pela excelência com que realiza seu trabalho! Conte 
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comigo sempre! Bjs
Kátia Barboza
Postado por 
KATIA BARBOZA
 em 30/09/2013 21:40

A Professora Maristela Porto é muito criativa e dedicada. Tive o prazer de ser 
sua coordenadora no Jardim Escola Primeiro Passo,uma escola privada,até o ano 
passado, onde foi professora de informática e mídia, e desenvolveu ali um 
projeto muito interessante. Ela merece esse destaque e muito sucesso. Parabéns 
professora Maristela Porto. Um grande beijo da sua coordenadora Noemi
Postado por 
Noemi Augusto
 em 30/09/2013 22:00

Parabéns professora Maristela... seu trabalho é maravilhoso!!!
Postado por 
Christiane Penha
 em 08/10/2013 14:02
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 27/09/2013
<TÍTULO>
Mostra de Dança - 10ª CRE

<TAGS>
Tags: 
10ªcre.

No dia 12 de setembro, no Teatro da Cidade das Crianças, a 10
 CRE realizou a XXX Mostra de Dança Regional com as Unidades Escolares. O evento
teve participação de todos os segmentos: da Educação Infantil ao 9
 ano.

O Projeto da Mostra de Dança envolve alunos de todos os anos de escolaridade e é
desenvolvido ao longo do ano letivo por professores das próprias Unidades, cujo 
o trabalho envolve atividades de dança, ginástica e representações dos mais 
diversos contos infantis.

O evento foi organizado pela Gerência de Educação e teve a participação de 16 
Unidades Escolares:

E.M. Especial Dr. Hélio Pellegrino

1
 dança
: A Escola Especial Municipal Dr. Hélio Pellegrino convida a todos a embarcar 
numa deliciosa confusão fabulística no mundo do faz de conta, onde imaginação, 
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mistério e aventura só são possíveis para aqueles que têm o olhar de uma 
criança.

2
 dança
: A receita da vida na Terra é o resultado da mistura de vários elementos: Água,
Sol, Amor etc. Assim, a E. E. M Dr. Hélio Pellegrino traz a dança 
Árvore da Vida
 com a certeza de que se o homem moderno repensar sua pressa e relembrar sua 
origem, enxergará o Planeta com os olhos da floresta e, cedo ou tarde, irá 
acordar para uma vida mais sustentável bem melhor de se viver.

E. M. Miguel Calmon

No dia 1/12/2012, sábado, um incêndio tomou conta de nossa escola. Nesse 
momento, a comunidade escolar se une fortemente por um 
nico ideal: renascer! Como a lendária ave fênix, que ateia fogo em si mesma 
quando descobre que está para morrer e, então, renasce das próprias cinzas, 
ainda mais forte e bonita.

E. M. Flávia dos Santos Soares

Com a intenção de inserir nossos alunos e demais crianças e jovens no sentido 
principal da integração do Brasil com o mundo, trazemos hoje uma coreografia que
representa o evento conhecido internacionalmente como 
Copa das Confederações
. Sabemos da singular import
ncia desse evento como formação e fortalecimento da nossa identidade cultural 
nesse contexto. Tendo sido sede destes jogos em 2013, o Brasil se destaca como o
país anfitrião. E mais: capaz de revelar toda sua competência no mundo do 
esporte.

CIEP Heitor Vila Lobos

No país do futebol, onde o esporte é fator principal para elevar a autoestima de
nossos alunos, o Villa Lobos une corpo, alma e paixão nacional na busca pela 
paz. Através da dança, convida todos para participarem da maior arquibancada do 
Brasil.

E. M. Leôncio Corrêa

Coreografia realizada com os alunos do 5
 ano visando homenagear o centenário de Cyro Monteiro. Com cantos recordistas em
sambas, de bem com a vida e de braço dado com a felicidade, essa personalidade 
sempre foi muito evidenciada em suas composições irreverentes.

E. M. Rep
blica Árabe da Síria

A presença em produções de Dança Contempor
nea, de elementos das chamadas Danças de Rua, a coreografia usa as técnicas 

Página 6243



RIOEDUCA 2
presentes em uma cultura urbana muito específica: a Cultura Hip Hop.

E. M. Déborah Mendes de Moraes

Felicidade, sofrimento e bem querer. Emoções que, para o Grande Poeta Vinícius 
de Moraes, permeiam o maior sentimento do mundo: o Amor. E quem nunca sentiu o 
coração acelerar diante do amor, ou doer na sua ausência? Todas as suas formas 
são válidas e, assim, com essa coreografia homenageamos o Poeta Eternamente 
Apaixonado.

E. M. Dr. José Antônio Ciraudo

Catulo traz consigo a paixão por sua terra, seu sertão de tantas dores, de tanta
beleza e de tantos amores. Beleza igual não há que possa imitar o luar do seu 
sertão! Somos gente nova trazendo no corpo um pouco dessa paixão, dançando
de forma criativa um pouco da obra deste grande compositor brasileiro.

E. M. Gastão Rangel

O forró da Paraíba interpretado por Clara Nunes representa a feira regional de 
Itabaiana, cidade de seu compositor Sivuca. Representando esse encontro 
histórico musical, apresentamos a coreografia mostrando a movimentação cotidiana
de uma típica feira nordestina.

E. M. IPEG

Inspirada no repertório do mestre Vinícius de Moraes, a coreografia apresenta 
uma nuance da cultura brasileira: a capoeira, seus ritmos e a sensibilidade do 
nosso povo.

E. M. Manoel Porto Filho

As musas de um quadro/vitrine ganham vida e se transformam em seres humanos com 
atitudes, gestos e atividades do cotidiano. Demonstrando que, a vida quando
vivida com mais cor, torna-se mais feliz, pois são em atitudes simples diárias, 
mas feitas com alegria que se transforma o mundo num lugar mais cordial e 
amável.

E. M. Sindicalista Chico Mendes

Na correria do dia-a-dia, nesta sociedade que está sempre se transformando e se 
renovando, temos grandes desafios: superarmos preconceitos e dificuldades, assim
como nos adaptarmos a um novo tempo, um novo mundo de liberdade e realizações.

E. M. Ana Neri

Valorizando as belezas naturais de Barra de Guaratiba, a escola Ana Neri busca 
através da m
sica Garota de Ipanema resgatar a preservação do meio ambiente local. E através 
da dança, despertar a auto

estima da comunidade e o interesse cultural.
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E. M. Prof.
 Coqueiro

No decorrer dos tempos, o Rio evoluiu grandiosamente em sua historia, adquirindo
mudanças profundas no seu campo geográfico, cultural e social. Apesar dessas 
mudanças, suas belezas naturais e esculturais continuam atraindo especial 
atenção naqueles que vivem ou que por aqui passam.

A anatomia de suas curvas vistas na orla de suas praias, no delinear de suas 
montanhas e no design de sua natureza exuberante são relatadas pelo m
sico e poeta Vinícius de Morais que se encantou com tamanha beleza, comparando o
Rio a uma bela mulher.

E. M. Otelo de Souza Reis

Descrição do Figurino, inclusive acessórios (Imprescindível ser preenchido pelo 
coordenador da coreografia): Brasil, País do Futebol, terra da alegria, que 
contagia a cada dia o coração dos brasileiros. Hoje, a Escola Otelo de Souza 
Reis vem mostrar um pouco desta grande emoção: Futebol e samba: Paixões 
Nacionais.

E. M. Mario Lago

Nosso cotidiano se resume em uma grande viagem recheada de emoções e 
descobertas, expectativas e superações. A energia da criança livre que existe em
cada um de nós é o que nos permite ver a vida com outros olhos enxergando 
verdes, amarelos, azuis e vermelhos em dias cinzas e nos permite viver a 
felicidade.

O Teatro foi transformado em um espaço dançante, onde ambiente, iluminação e as 
melodias levavam a plateia para os mais variados mundos da m
sica. O palco estava convidativo e teve como Mestres de Cerimônia a Equipe da 
Gerência de Educação.

[FOTO]

Organização do Teatro da Cidade das Crianças para a Mostra de Dança.

[FOTO]

Equipe da Gerência de Educação: Cristiane Stancato, Alexandre Rodrigues e Renata
Stancato.

O Evento foi dividido em dois turnos para que as Unidades Escolares pudessem se 
apresentar com mais liberdade de composição coreográfica. A ordem de 
apresentação foi definida por sorteio.

Para assistir às apresentações, professores da Rede Municipal de Ensino, 
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representantes do n
cleo de extensividade da Secretaria Municipal de Educação (SME) e profissionais 
de dança foram convidados para avaliar critérios como:

Participação

Distribuição Espacial

Criatividade

Originalidade

Figurino

Autonomia

Musicalidade

Tempo

As apresentações foram bem variadas, não só na participação dos segmentos de 
escolaridade (da Educação Infantil ao 9
 ano), mas também, no gênero musical escolhido, cenário e figurinos utilizadas 
para caracterizar a representatividade de cada canção.

A seguir, segue a sequência de imagens das Unidades Escolares da 10
 Coordenadoria Regional de Educação realizando suas coreografias.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

O Teatro se transformou em uma verdadeira festa!

As crianças assistiam às apresentações umas das outras e aplaudiam com louvor ao
final de cada apresentação, mostrando valores de participação, respeito e 
comprometimento com o trabalho desenvolvido.
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Ao final do evento, os professores responsáveis por este belíssimo trabalho 
foram convidados ao palco para receber um Troféu de participação e serem

 aplaudidos por todos os presentes. Afinal, o evento só foi possível por cada 
Unidade Escolar ter em sua Equipe professores que acreditam no potencial de cada
criança e, principalmente, que acreditam em seu trabalho!

[FOTO]

Professores sendo premiados pela participação.

O trabalho desenvolvido por essas Unidades Escolares e profissionais da Educação
proporcionou a todos um dia agradável e cheio de magia!!!

Parabéns aos Gestores!

Parabéns aos Professores!

Parabéns a toda Comunidade Escolar!

Suelen Corrêa

é professora da rede municipal

e representante do Rioeduca da 10
CRE

suelencorrea@rioeduca.net

twitter: @suelencorrea29

[FOTO]
tweet
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10ªcre
(292)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns  a todos que fizeram da Mostra de Dança um verdadeiro sucesso! 
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 27/09/2013 08:32
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 08/11/2013
<TÍTULO>
Produzindo Alimentos Saudáveis

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, projetos.

Hábitos alimentares envolvendo alimentos saudáveis, animais usados como 
alimentos e animais que produzem alimentos geraram ações que fizeram parte do 
subprojeto do 3
 bimestre no Espaço de Desenvolvimento Infantil Luxemburgo.

O Espaço de Educação Infantil

 05.14.802 Luxemburgo teve no mês de setembro uma semana recheada de atividades.
O subprojeto do 3
 bimestre, que girou em torno de hábitos alimentares, alimentos saudáveis, 
animais usados como alimentos e animais que produzem alimentos, produziu uma 
semana de muitas atividades. 

Segundo a Coordenadora Pedagógica do EDI, professora Aline Brillo, a sugestão da
SME de convidar os responsáveis para a degustação da merenda foi ótima, pois 
eles puderam junto com seus filhos refletir sobre o tema abordado. Após a 
degustação, as educadoras promoveram oficinas em sala de aula, onde os 
responsáveis vivenciaram um pouco da rotina dos alunos, brincando, criando, 
curtindo...
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[FOTO]

Da esquerda para direita, Andressa Bernardes, Natalia Mendes, Maria de Fátima 
Neves, Marta Xavier e Aline Brillo, todas professoras do EDI Luxemburgo.

Temas nas Salas de Aula

As professoras e suas turmas produziram temas em suas salas de aula.

O Maternal teve como tema 
Bichos de cá, Bichos de lá, Bichos de todo lugar
 com a turma 31, confeccionando um jacaré utilizando copos descartáveis. Já a 
turma 32 confeccionou uma girafa utilizando caixas de leite.

[FOTO]

As turmas de Pré I ficaram com o tema 
Frutacor, Muitas Cores e Sabores
. A turma 21, com bingo de nomes de frutas. E as turmas 22 e 23 trabalharam a 
partir de recortes de encartes de supermercado, montando um prato selecionando 
alimentos saudáveis.

[FOTO]

No Pré II, turma 12, o tema foi 
Química dos Alimentos: A História do Sabor
, criando a decoração de um peixe utilizando papel picado.

Junto às atividades, aconteceu uma tarde de histórias no 
tapetão
, onde os alunos interagiram com os personagens à medida que a professora ia 
contando a história.

[FOTO]

Eu, enquanto coordenadora pedagógica, sugeri às professoras de Educação Física 
que montassem um roteiro misturando histórias infantis e personagens do Folclore
brasileiro, onde os alunos, usando a imaginação, fizessem uma viagem em busca de
um tesouro escondido. Durante o circuito, foram selecionadas atividades que 
exploravam a coordenação motora, levando-os ao descobrimento dos próprios 
limites. A história começava com um Pirata e seus seguidores, assim analisavam o
mapa para acharem o 
tesouro
. Em seguida, passeando pelo pátio da escola, eles chegavam na floresta 
encantada onde o Saci, a Cuca e o Jacaré estavam à espera deles para impedi-los 
de atravessarem os obstáculos. Passando pelos bambolês, e fugindo dos 
personagens, chegaram às casas dos três Porquinhos que, de maneira bem criativa,
utilizamos a árvore como casa de madeira, uma mesa cheia de folhas, como casa de
palha e uma outra mesa de concreto, como sendo a casa de tijolo. Ultrapassando 
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mais este obstáculo, fugindo do Lobo, passando pelas manilhas, eles chegaram à 
casa da Bruxa do João e Maria, onde foram conscientizados sobre as consequências
do excesso de consumo de doces e ganharam cada um uma bala e 
seguiram viagem
. Encontraram a Branca de Neve, que os orientou sobre a proximidade do tesouro. 
Ao chegarem em outro parquinho, viram o ba
, no alto da casinha. Enfim, o Pirata, com a ajuda de seus seguidores, encontrou
o tesouro (as maçãs), que foi dividido com todos para aprenderam o valor de uma 
boa alimentação e da riqueza das frutas
, diz a professora Aline Brillo.

[FOTO]

Nossas crianças adoraram e os responsáveis mais ainda! E até pediram 
bis
!
, finaliza a professora Aline
.

Parabéns à equipe do EDI Luxemburgo, pelo trabalho desenvolvido com seus alunos!
Agradeço a professora Aline Brillo pela presteza em detalhar este momento.

Regina Bizarro é representante do Rioeduca na 5
 Coordenadoria Regional de Educação.

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

     Twitter: @rebiza

     Facebook: @Regina Biza

Rioeduca/5
CRE no Facebook:

https://www.facebook.com/groups/rioeduca5cre/

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

Fazer parte desta Equipe é imensamente prazeroso, saber que podemos contar com 
um grupo comprometido, é gratificante! Parabéns aos Educadores do EDI 
Luxemburgo! 
Postado por 
ALINE BRILLO
 em 08/11/2013 13:59

Adorei, que lindo trabalho parabéns a toda equipe e em especial a CP Aline 
Brillo.
Postado por 
Ana Marcia 
 em 09/11/2013 20:52

Nossas crianças precisam aprender, desde cedo, a como se alimentar corretamente 
e, a escola, é um ótimo espaço para desenvolver este trabalho. Parabéns!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 11/11/2013 11:29
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 02/10/2013
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<TÍTULO>
Etnomatemática na E. M. Brigadeiro Faria Lima

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, blogdasescolas.

A Escola Municipal Brigadeiro Faria Lima se baseou no conceito da Etnomatemática
e elaborou sua primeira feira Multidisciplinar de Matemática.

Durante o primeiro semestre, a equipe se uniu para desenvolver projetos 
divididos por turmas e, assim, trazer a matemática para o contexto cultural de 
seus alunos do 6
 ao 9
 ano. O envolvimento do grupo trouxe uma aprendizagem significativa para esses 
estudantes.

A proposta da Etnomatemática é fazer da matemática algo vivo, lidando com 
situações reais no tempo e no espaço. É através da crítica, do questionar o aqui
e agora. Ao fazer isso, mergulham nas raízes culturais e praticam a din
mica cultural.

As turmas se empenharam na construção de jogos, filmes, cartazes, maquetes etc. 
Trabalharam em sala além do conceito. Com espírito de equipe, fizeram da sala de
aula um lugar de muitas descobertas utilizando muita criatividade com materiais 
reciclados.

[FOTO]

Além da confecção de todo o material da exposição, experimentaram e descobriram 
como o ensino da matemática pode se comunicar com diversas áreas do 
conhecimento. Assim, criaram um olhar global das disciplinas que fazem parte do 
Ensino Fundamental II.

[FOTO]

No grande dia da Feira de Matemática, demonstraram estar orgulhosos de seus 
trabalhos e do projeto. Dessa forma, os alunos atuaram como multiplicadores do 
que aprenderam na comunidade escolar.

[FOTO]

O projeto foi citado pela revista APPAI EDUCAR da Associação Beneficente dos 
Professores P
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blicos ativos e inativos do Estado do Rio de Janeiro. Também está disponível nos

links
 abaixo
:

[FOTO]

http://www.appai.org.br/revistaappaieducar/index.html

Parabéns à equipe da E. M. Brigadeiro Faria Lima pelo sucesso do projeto!

[FOTO]

http://blogdabrigadeiro.blogspot.com.br/

Escolas e professores, não deixem de compartilhar atividades ou projetos no 
nosso Portal Rioeduca. Procure o representante de sua CRE!

Clique 
aqui
 para conhecer seu representante
.

Prof
 Elidia Correia

Representante 3
CRE no Rioeduca

elidiacorreia@rioeduca.net

Twitter:
 @ElidiaCorreia

Facebook: 
Elidia Correia

e 

Grupo Rioeduca/3
 CRE

[FOTO]
tweet
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blogdasescolas
(22)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pelo belo trabalho desenvolvido!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 02/10/2013 08:51
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 30/09/2013
<TÍTULO>
“Você Quer? Você Pode” – A Linguagem Figurada e os Efeitos de Sentido na 
Propaganda

<TAGS>
Tags: 

Página 6254



RIOEDUCA 2
#blogsderioeducadores, #educopédia, #mídias, #especialistas, #funções da 
linguagem, #propaganda.

O presente estudo procura apresentar meios linguísticos usados em textos de 
propagandas para persuadir o p
blico, analisando de que maneira tais artifícios influenciam os consumidores.

Uma das principais características encontradas nos textos das propagandas é o 
uso de recursos como a forma verbal no modo imperativo e a linguagem coloquial 
através do uso do pronome 
você
, com o intuito de fazer com que o texto se aproxime do leitor e chame ainda 
mais atenção do p
blico.

Chegou a nova linha de espumas de barbear Bozzano. Nova fórmula. Novas 
embalagens. Novo acionador. Novo 
você
.
 (Revista Caras, abril de 2010)

[FOTO]

Sorria
 mais. 
Coma
 menos. Nutricé Slim Shots completa a sua dieta
. (Revista Caras, março de 2010)

[FOTO]

Os textos de propagandas se utilizam de meios linguísticos através das funções 
de linguagem. Cada função apresenta sua característica própria, que é utilizada 
com a intenção de provocar no leitor um interesse maior pela mensagem. E, a 
partir da propaganda, mostrar ao leitor que aquele produto é melhor, que aquela 
marca é a mais considerada e de melhor qualidade no mercado. Por fim, fazê-lo 
adquirir o produto.

Iogurte Molico. 
Nada
 de gordura. 
Tudo
 de sabor
. (Revista Claudia, março de 2002)

[FOTO]
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Apesar de as propagandas utilizarem as funções da linguagem, principalmente a 
conativa e a poética, é importante ressaltar que todos os textos 
propagandísticos apresentam a mesma função apelativa sobre o p
blico. O que destaca ainda mais a grande import
ncia dessa função na veiculação dessas mensagens.

[FOTO]

Analisando as propagandas, podem-se perceber os principais meios persuasivos 
encontrados nestes textos, para que eles alcancem seu principal objetivo, que é 
atingir o p
blico. As propagandas só atingem tais objetivos devido ao uso das funções de 
linguagem, pois auxiliam na aproximação entre a mensagem e seu receptor. 

[FOTO]

Através da utilização dos meios linguísticos presentes nos textos 
propagandísticos, a mensagem torna-se mais atraente, facilitando a comunicação 
entre a propaganda e o seu p
blico.

     

______________________________________________
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CHALHUB, Samira. 
Funções da Linguagem
. 11. ed. São Paulo: Ática, 2002.

     CITELLI, Adilson. 
Linguagem e persuasão.
 São Paulo: Ática, 1985.

     JAKOBSON, Roman. 
Linguística e comunicação
. 17. ed. São Paulo: Cutrix, 2000.
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Karine Cabral de Faria de Moraes
 é graduada em Língua Portuguesa pela Universidade Estácio de Sá, Especialista 
em Língua Portuguesa pela FEUC e professora de Língua Portuguesa na rede 
municipal de Educação do Rio de Janeiro.

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pela matéria! Às vezes nós não temos noção do que essas propagandas são
capazes de fazer conosco! Precisamos ficar atentos!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 30/09/2013 08:14

Excelente artigo ! Parabéns !
Postado por 
Andrea
 em 30/09/2013 22:17

Achei muito interessante como as propagandas tem o poder de persuasão nos 
consumidores,fenômeno que ocorre, na maioria das vezes, de maneira inconsciente.
Parabéns à especialista Karine Cabral Farias de Moraes!!! 
Postado por 
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Danielle Canhaço
 em 30/09/2013 23:19

Parabéns pelo trabalho amiga!!! Muito legal!!! Já vou ficar aguardando os 
próximos. Sucesso para vc!!!Bjus
Postado por 
Gabriela Duarte Cunha Machado
 em 08/10/2013 10:54
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 30/09/2013
<TÍTULO>
Reunião Convênio IBEU - Prefeitura

<TAGS>
Tags: 
projetos;  1ªcre, 2ªcre, 3ªcre, 4ªcre, 5ªcre, 6ªcre, 7ªcre, 8ªcre, 9ªcre, 10ªcre
e 11ªcre.

No dia 25 de setembro, representantes das Gerências de Educação das 
Coordenadorias Regionais e os diretores das Unidades Escolares Polos, que 
acolhem em suas salas de aula turmas para o ensino da língua Inglesa ministradas
por professores do curso IBEU, foram convidados para uma reunião com o objetivo 
de estreitar laços e planejar algumas ações visando melhorias.

A reunião ocorreu no auditório da filial de Copacabana, na Rua Nossa Senhora de 
Copacabana n
 690, 2
 andar.

A referida ação faz parte da parceria do IBEU com a Secretaria Municipal de 
Educação, que concede 2.000 bolsas de ensino de inglês em diversas unidades 
escolares. Os professores são do próprio IBEU e o material didático é cedido 
pela editora Cambridge University Press.

A reunião iniciou com a Prof
 Denise Palha, Coordenadora da Equipe de Extensividade, que este ano acompanha 
as ações nas unidades escolares que recebem o convênio. Todos foram apresentados
à representante e à coordenadora do IBEU, respectivamente, Elisa e Samara 
Camilo.

[FOTO]

[FOTO]
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Um breve resgate histórico de quando o convênio iniciou na Rede P
blica Municipal de Ensino foi relatado pela Coordenadora do IBEU Samara Camilo. 
Todos tiveram acesso às informações de como o convênio ocorre nas unidades 
escolares e qual a atribuição de cada parte envolvida na referida ação: 
Coordenadoria Regional de Educação, Unidade Escolar, Professor, Aluno x Família.

[FOTO]

A ação é desenvolvida em 68 unidades escolares totalizando 138 turmas. São 
oferecidos três anos de cursos para alunos do 6
 ao 9
 anos, distribuídos em: Basic 1 (alunos do 6
 e 7
 anos), Basic 2 e Basic 3.

As aulas têm duração de 75 minutos cada, que ocorrem no contraturno dos alunos 
duas vezes por semana.

Na reunião, os diretores também viram por meio de registros fotográficos as 
ações que são desenvolvidas com os alunos no uso da língua inglesa, com 
atividades l
dicas que envolvem o cotidiano do aluno, estimulando a conversação no idioma.

A Coordenadora Samara Camilo relatou algumas histórias de sucesso de alunos da 
Rede P
blica Municipal de Ensino que, pelo ótimo desempenho, receberam oportunidades de
avançar no conhecimento da língua inglesa. 

Um dos relatos foi do aluno Vinícius Santana Figueira da Silva, aluno da Rede P
blica Municipal de Ensino que, em 2008, concluiu o Basic 3 na Escola Municipal 
Governador Carlos Lacerda 
 7
 Coordenaria Regional Educação. Pelo ótimo desempenho que teve no curso e por 
ter sido aluno da Rede P
blica Municipal de Ensino foi convidado em 2011 para ingressar no Access 
Microscholarship Program, na filial do IBEU de Copacabana.

[FOTO]

O aluno ficou em 2011 e 2012 na filial do IBEU de Copacabana e este ano, durante
os dias 1
 a 12 de julho, o aluno Vinicius Santana Figueira da Silva foi convidado para 
realizar interc
mbio em YLCL (Youth Community Leadership Challenge Camp) University of Maryland 
 Baltimore. Lá o aluno praticou o idioma e pode vivenciar um pouco da cultura 
americana com mais cinco integrantes de Curso IBEU do Rio de Janeiro. 
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Todos os representantes das Coordenadorias Regionais de Educação receberam um 
kit com o material que é distribuído aos alunos durante os três anos do curso.

[FOTO]

Ao final, os diretores sugeriram ações para manter o fluxo de alunos inscritos 
no curso ao longo dos três anos.

Aos interessados em conhecer um pouco mais da ação, entrem em contato com a 
Gerência de Educação da Coordenadoria Regional de Educação da área de 
abrangência, para maiores esclarecimentos e conhecimento da localização das 
Unidades Escolares Polos que oferecem o ensino da língua inglesa com 
professores, metodologia e livros do IBEU.

Representante do Rioeduca na E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos

     Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Esta é uma parceria valiosa para os alunos e professores da rede municipal d 
ensino! Parabéns!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 30/09/2013 08:12
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 02/10/2013
<TÍTULO>
Passatempo, Aliado na Sala de Aula

<TAGS>
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Tags: 
professor, jogos.

A utilização de jogos e passatempos impressos com os alunos estimula o 
raciocínio lógico, aplica os conhecimentos mediados em sala de aula e trabalha 
os conte
dos discutidos. Além do aspecto da ludicidade e entretenimento.

De maneira geral, os passatempos são mais lembrados quando pensamos nos 
exercícios de lógica e estratégia, como sudoku, jogo da velha, quebra-cabeça, 
jogo da memória, labirinto, jogo dos sete erros, caça palavras, palavras 
cruzadas, entre outros. Na maioria das vezes, relacionado-os exclusivamente ao 
lazer.

O prazer e o entretenimento são, sim, aspectos motivadores e essenciais para a 
brincadeira
 começar. Porém, muitos outros são contemplados na execução de um jogo.

[FOTO]

Jogo da velha numa versão adaptada para jogo de tabuleiro.

Presentes em jornais e revistas, geralmente atendendo ao p
blico daquele veículo de comunicação, os jogos de passatempo vão muito mais além
do que somente 
passar aquele tempo à toa
. Desenvolvem atenção, raciocínio, coordenação motora, memória, destreza, 
conhecimentos gerais e específicos. São, assim, um recurso que pode auxiliar nas
aulas, relacionando-os aos assuntos trabalhados, além de torná-las mais din
micas e interessantes.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Atividades retiradas do site:
bancodeatividades.blogspot.com

Apresentando esses jogos aos alunos e orientando quanto às regras, o professor 
poderá aguçar a curiosidade para outros tantos jogos existentes em revistas, 
jornais e até 
links 
com aplicativos para baixar em smartphones e tablets.

Veja que interessante:

O pensamento inteligente ou, para ser mais exato, o raciocínio dedutivo, era o 
recurso mental que o detetive fictício 
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Sherlock Holmes
alegava usar para solucionar crimes. A imagem que Arthur Conan Doyle faz de 
Holmes é a de um racionalista calmo e implacável, que a tudo observa para 
detectar e interpretar as pistas mais importantes. Esse tipo de pensamento 
sistemático 
 a habilidade de manter em foco um objetivo enquanto trabalha com metas menores 
que conduzem ao todo 
 é um dos atributos especiais da mente humana. Uma habilidade essencial para 
desvendar passatempos lógicos é saber 
pensar fora da caixa
, porque, mesmo com todas as pistas à mão, a resposta pode não ser a mais óbvia.

http://www.selecoes.com.br/jogos-de-passatempo-para-desenvolver-seu-raciocinio-l
ogico#.

[FOTO]

O personagem fictício Sherlock Holmes é um detetive que, 

para ajudar seus clientes, resolvia a maioria dos problemas. Muitas vezes sem 
levantar-se da cadeira do escritório. 

Proponha estratégias para intervenção e mediação, jogos que desafiem os alunos 
na transposição dos conte
dos aplicados, desenvolvendo a ciência dos processos que acontecem em seu 
cotidiano e consolidando a aprendizagem por meio de atividades significativas.

Taís Ferraz Duarte é Professora da Rede Municipal

     e colaboradora do Portal Rioeduca

     E-mail:
 taisduarte@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

O brincar para o ser humano é algo que está na sua essência, desde o ventre 
materno, onde a criança ao brincar com seu corpo, fazer movimentos começa a 
construir a sua história. Parabéns pela matéria!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 02/10/2013 08:56
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 01/10/2013
<TÍTULO>
Geografia Escolar e o Esporte de Orientação Pedestre

<TAGS>
Tags: 
11ª cre, orientação, geografia, gec anísio teixeira.

No 1
 semestre de 2013, foi realizada a disciplina eletiva 
G

eografia Escolar e Orientação Pedestre

no Ginásio Experimental Carioca Anísio Teixeira. Uma forma de utilizar os 
fundamentos do Esporte de Orientação Pedestre como apoio de conte
dos das disciplinas de Educação Física e Geografia. CONFIRA!
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Por não entenderem a import
ncia dos conte
dos de Geografia para as suas vidas, os alunos se comportam em sala de aula 
formalmente
, ou seja, cumprem deveres de alunos para que possam conseguir aprovação da 
escola, sem se envolverem com os conte
dos estudados (CAVALCANTI).

Buscando realizar um trabalho interdisciplinar entre Educação Física e 
Geografia, que desse significado aos alunos, envolvendo-os, o professor 
Zaldir Davilla
de geografia juntamente com os professores 
Inglyd Sá
 e 
Fábio Rezende
 de Educação Física, desenvolveram a disciplina eletiva Geografia Escolar e 
Orientação Pedestre.

[FOTO]

Os professores Zaldir Davilla e a professora Inglyd Sá com os alunos da eletiva

O objetivo geral da disciplina eletiva foi utilizar os fundamentos do Esporte de
Orientação Pedestre como apoio a conte
dos das disciplinas de Educação Física e Geografia, integrando a multiplicidade 
de experiências e saberes com a unidade do projeto pedagógico.

As aulas foram realizadas durante dois tempos semanais reservados para as 
disciplinas eletivas. As aulas expositivas foram alternadas com as aulas 
práticas.

De acordo com as regras do esporte, cada ponto de controle deve estar equipado 
com
um prisma afixado em um local visível.

[FOTO]

Prisma utilizado nas corridas de Orientação.

Os alunos tentaram criar os prismas para utilizar, porém estas não duraram muito
tempo, eram frágeis e
não resistiam a umidade do terreno

[FOTO]

Alunos da eletiva confeccionando o prisma para utilização no Esporte.

Resolveram o problema utilizando vários Raladores de Legumes de Plástico aos
quais fixaram prendedores de roupa enfeitados com figuras de animais.

[FOTO]
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Raladores com figuras de animais para demarcação de dist
ncias.

Utilizando os raladores, os prendedores de roupa com as figuras de animais e a
b
ssola, os alunos demarcaram uma pequena pista no pátio da escola. A pista 
possuía 10 pontos de controle e em cada um deles foi colocado um ralador e um
prendedor de roupa com uma figura de animal diferente.

[FOTO]

Alunos demarcando uma sequência correta de azimutes e dist
ncias.

Para as competições os alunos dividiam-se em equipes de 4 componentes da 
seguinte
maneira: 
Aluno B
ssola
, responsável pelos azimutes; 
Aluno Passo
, responsável pelas
dist
ncias; 
Aluno Carta
, responsável pela leitura da carta da pista; e 
Aluno Apontador
, responsável pelas anotações.

Ganhou a equipe que percorreu a pista em menor tempo e que preencheu 
corretamente o
formulário com as dist
ncias.

No dia da culmin
ncia da eletiva, estavam todos ansiosos pelo
passeio, foram de ônibus para a Quinta da Boa Vista, lá os professores 
distribuiram as equipes e explicaram a tarefa: 

Cada equipe deverá fazer uma pista incluindo pelo menos 10 locais de animais. 
Deverá anotar os azimutes e as dist
ncias que separam os locais. O ponto de partida é neste local e o nosso ponto de
encontro será junto à Girafa, daqui a 50 minutos.

Para os professores foi emocionante constatar a maneira como todos se 
comportaram e se dedicaram a tarefa, cada equipe percorreu sozinha e cada uma 
elaborou um mapa diferente.

[FOTO]

Parabéns aos professores envolvidos para o bom andamento da eletiva e por 
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propiciar um novo modo de ensinar através da interdisciplinaridade visando a 
aprendizagem significativa!

Laura Fantti Davilla Serpa

     Representante Rioeduca da 11
 CRE

Facebook:
http://www.facebook.com/laura.fanttidavilla

Site:
http://lauradavill1.wix.com/rioeduca11cre

Twitter:
 https://twitter.com/laurafanttini

E-mail:
 lauradavilla@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

11ª cre
(25)
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gec anísio teixeira
(1)

<COMENTÁRIOS>

 Com este tipo de trabalho 
o professor deixa de ser um mero emissor de informações à revelia da opinião e 
passa à uma situação de responsabilidade maior: o professor passa a transmitir o
conhecimento de tal forma que este se torne pleno de significados para o aluno, 
isto é, enfocando a presença daquele conteúdo que está sendo trabalhado nas 
situações da vida prática do aluno ou de algo que lhe cause um conjunto de 
sensações. Parabéns!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 01/10/2013 07:56
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 02/10/2013
<TÍTULO>
Seminário Escola: Lugar de Todos! 

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.

A 8
 Coordenadoria de Educação participou de uma semana voltada para a reflexão 
sobre a Diversidade nas escolas.

Sob a direção do Professor Marcelo Fernandes, da Gerência de Educação, o 
tema 
Escola: Lugar de Todos
 foi discutido, considerando a pluralidade que encontramos nas escolas da rede.

Foi um evento preparado com muita dedicação por todos os participantes e que 
pretende, principalmente, ser um exercício de cidadania.

[FOTO]
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A escola certamente é um lugar próprio para o encontro das diferenças, portanto,
deve ser também um lugar pronto para acolher.

Pensando na import
ncia da diversidade ser um assunto desenvolvido dentro das escolas de forma a 
erradicar o preconceito e a discriminação, a Gerência de Educação da 8
 CRE preparou o Seminário 
Escola: Lugar de Todos
.

Pertencimento é uma característica inerente ao ser humano. Todos precisamos ter 
o nosso lugar. Quão agradável é quando os alunos se sentem pertencentes ao 
espaço escolar! Mas essa satisfação deve ser compartilhada com todos, 
independente de religião, raça, gênero ou qualquer outra diferença.

O seminário sobre a diversidade teve sua abertura no dia 16 de setembro, na 
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, na Vila Militar. Esse encontro foi 
preparado exclusivamente para os diretores de escolas, creches e EDIs.

O tema abordado neste dia foi 
O Lugar da Diferença na Escola
. A Psicóloga e também diretora do CAPSI Pequeno Hans, Aline de Alvarenga 
Coelho, foi quem dirigiu a palestra e respondeu as perguntas feitas pelos 
diretores presentes.

Dia 17 de setembro foi a vez dos Coordenadores Pedagógicos que, no auditório das
Faculdades Integradas Simonsen, participaram da palestra 
Pororoca Humana: Encontros da Diversidade na Escola!
, 
realizada por Azoilda Loretto, professora doutora da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (UERJ).

[FOTO]

Para os professores, no dia 18 de Setembro, o tema foi 
As Dimensões da Avaliação Escolar
, com o palestrante Carlos Henrique Carrilho Cruz,
Mestre em Educação da Universidade Federal Fluminense (UFF).

No dia 19 de Setembro, na Escola Municipal Dalva de Oliveira, o t

ema 
A Gestão Escolar em uma perspectiva multicultural
foi debatido por

Ana Canen, 

Doutora em Educação pela University of Glasgow, junto aos Diretores Adjuntos.

Encerrando a semana, os professores se inscreveram em Rodas de Conversa na 
Escola Municipal Pedro Moacyr. Lá, eles participaram de din
micas e reflexões sobre a família, a escola e como lidar com a diversidade no 
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dia a dia.

[FOTO]

A miscigenação dos povos que formam a população brasileira contribui em 
diferentes áreas como religião, culinária, sotaques e arte. 

Quando falamos em diversidade na escola, o imprescindível é que cada aluno seja 
respeitado na sua individualidade e que, no ambiente escolar, haja espaço para 
seu jeito de ser, suas crenças e suas escolhas.

O seminário de diversidade 
Escola: Lugar de Todos
 foi preparado com a intenção de promover a busca por uma escola onde os alunos 
se sintam não só respeitados, mas aceitos, acolhidos e pertencentes a cada 
unidade em que estejam.

Acolher significa receber e abraçar o outro na sua totalidade!

Assista ao vídeo criado pela equipe da Gerência de Educação da 8
 CRE para o seminário de diversidade:
[VÍDEO]

O Rioeduca parabeniza o professor Marcelo Fernandes e toda a equipe da GED da 8
 CRE pela realização do Seminário!

Professora Neilda Silva

Representante Rioeduca da 8
 Coordenadoria Regional de Educação

neildasilva@rioeduca.net

Twitter: 
@Prof_Neilda

COMPARTILHE E COMENTE!

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

A escola como instituição formadora de opinião e com o dever de formar o aluno 
para a cidadania, não pode continuar propagando ideias e conceitos que alimentem
o preconceito e a discriminação contra a pessoa humana. Parabéns pela 
iniciativa!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 02/10/2013 08:59
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 09/10/2013
<TÍTULO>
Uma Primavera de Maravilhas!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.

O Espaço de Desenvolvimento Infantil Professor Antônio Flávio Pierucci está em 
festa! O EDI acaba de completar seu primeiro ano de vida e celebra com a sua 
comunidade escolar uma Primavera de Maravilhas!

[FOTO]

Alunos do EDI Prof. Antônio Flávio Pierucci em momento de experimentar a 
leitura.

O Espaço de Desenvolvimento Infantil Professor Antônio Flávio Pierucci completou
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seu primeiro ano de vida!

Sua comunidade escolar festeja essa conquista vivenciando o projeto: 
Um Mundo de Maravilhas!

O projeto vem se desenvolvendo 

durante todo o ano letivo. C

om a chegada da Primavera e do aniversário da escola, o clima entre todos é de 
reflexão e alegria!

Reflexão sobre todo o caminho percorrido até aqui. E alegria pela certeza de que
a escola se constitui como um espaço de desenvolvimento que é construído 
gradativamente pela colaboração de seus participantes.

[FOTO]

Exposição de atividades do EDI Prof. Antônio Flávio Pierucci.

O projeto 
Um Mundo de Maravilhas
 foi elaborado na perspectiva do mundo infantil.

Dentre as coisas mais importantes para a criança está o brincar, que é, além de 
tudo, um direito mencionado na lei.

O EDI Prof. Antônio Flávio Pierucci acrescentou ao seu projeto anual atividades 
inspiradas no artista Ivan Cruz.

O artista plástico criou a série 
Brincadeiras de Criança
, que retrata nas telas diferentes brincadeiras populares infantis.

As atividades desenvolvidas a partir de suas obras trazem ainda mais alegria ao 
espaço da unidade escolar.

[FOTO]

Equipe Pedagógica do EDI Prof. Antônio Flávio Pierucci.

A criança que não brinca não é feliz. Ao adulto que quando criança não brincou, 
falta-lhe um pedaço no coração

Ivan Cruz

[FOTO]

Professora Monica Cesar, diretora do EDI Prof. Antônio Flávio Pierucci.

Neste primeiro ano, nosso trabalho esteve centrado na possibilidade de acolher 
nossas crianças, conhecê-las e apresentar a elas um novo universo: um espaço 
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novo, novas pessoas, brincadeiras...

     Procuramos criar relações de confiança 
entre os adultos e as crianças e das crianças com seus pares, a fim de 
desenvolver autonomia de forma progressiva.

     Nesse período, as interações foram 
estabelecidas na ampliação dos laços afetivos! Com o nosso trabalho, procuramos 
tocar o coração dos nossos alunos e também de seus familiares, criando condições
para que a nossa comunidade escolar conheça, descubra e ressignifique 
sentimentos, valores, ideias e papéis sociais.

     Estamos muito orgulhosos do muito que 
caminhamos até aqui, mas com a consciência de que esta viagem está apenas 
começando...

     Que venha o próximo ano! Continuaremos 
priorizando nossas crianças e as levando a descobrir, diariamente, coisas novas 
e maravilhosas!

Monica Cesar, Diretora do EDI Professor Antonio Flávio Pierucci.

[FOTO]

Bolo comemorativo ao primeiro aniversário do EDI Prof. Antônio Flávio Pierucci.

O Rioeduca parabeniza o EDI Professor Antônio Flávio Pierucci por seu primeiro 
aniversário, deseja muitos anos de conquistas e sucesso a todos!

E que venham muitas outras Primaveras...

[FOTO]

Professora Neilda Silva

Representante Rioeduca da 8
 Coordenadoria Regional de Educação

neildasilva@rioeduca.net

Twitter: 
@Prof_Neilda

COMPARTILHE E COMENTE!

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns pelo trabalho de excelência que realizam com nossas crianças!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 09/10/2013 09:09

Estou muito feliz com o resultado do nosso trabalho. Sinto-me orgulhosa por 
fazer parte desta equipe.    
Postado por 
Grace Anne
 em 09/10/2013 22:13

Uma primavera de maravilhas é o que todas as escolas merecem ter! Linda escola! 
Parabéns, equipe!
Postado por 
Inara
 em 11/10/2013 11:33
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quinta-feira, 03/10/2013
<TÍTULO>
Visita Orientada ao RioZoo - EDI Profª Dayse Malagole - 1ª CRE

<TAGS>
Tags: 
projetos, 1ªcre.

No dia 27 de setembro, o Espaço de Desenvolvimento Infantil Professora Dayse 
Malagole, da 1
 CRE, realizou uma visita orientada ao Zoológico.

Essa atividade é uma das ações desenvolvidas pelo Projeto Rio ZooEducar, que tem
por objetivo promover o aprendizado em Educação Ambiental, com visitas 
orientadas à Fundação RioZoo. O projeto se desenvolve por meio dos roteiros 
Mini-Fazenda
, para alunos da Educação Infantil ao 5
 ano, e 
Fauna
, para alunos do 6
 ao 9
 ano.

Os alunos do maternal II, turmas EI-30 e EI-31 r
ealizaram a visita no roteiro 
Mini-Fazenda
. Os alunos foram acompanhados por educadores da turma e alguns responsáveis. Já
na saída para o Zoológico, os alunos demonstravam ansiedade em visitar os 
animais.

[FOTO]

[FOTO]

Lá, as crianças observaram, acariciaram alguns animas e interagiram com alguns 
mediadores. A atividade, além de proporcionar muito prazer aos alunos, também 
foi um momento de alegria, interação e aprendizagem.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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É mais inesquecível do que experimentar e entender o mundo e os seres que nos 
cercam. A melhor fase é a inf
ncia, o começo de toda a vida, trilhando no conhecimento e na preparação de 
valores para a cidadania.

Representante do Rioeduca na E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos

     Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet

projetos
(334)
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 03/10/2013
<TÍTULO>
Projeto Devoradores de Livros

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, cidadedeleitores, leitura, saladeleitura.

A Escola Municipal Professor Helton Álvares Veloso de Castro, da 9
 CRE, está desenvolvendo o projeto Devoradores de Livros a partir de um site de 
incentivo ao hábito da leitura. A página disponibiliza um jogo de perguntas e 
respostas sobre livros de literatura infantil e premia virtualmente as crianças 
de acordo com seu desempenho.

O site 
Devoradores de Livros
 é indicado ao p
blico infantil de 6 a 11 anos. Pretendemos atender aos pais que desejam 
incentivar as crianças a entrarem no mundo da leitura de maneira divertida. E 
atender às escolas e instituições que desejam integrar novas tecnologias ao 
método tradicional de ensino.

[FOTO]

Quem nos conta essa experiência é a professora da Sala de Leitura Alessandra, 
que vem desenvolvendo esse projeto com as turmas da escola:

Após ler um livro na biblioteca, em casa ou no seu Tablet, a criança procura 
saber se já está disponível um Quiz sobre esse livro no site. Começamos com uma 
base de aproximadamente quinhentas indicações literárias feitas por diversos 
especialistas. E estamos trabalhando para que esse n
mero cresça a cada dia.

O Quiz é um questionário com perguntas m
ltipla escolha sobre a intenção do texto: O livro fala sobre o quê? Quem faz 
parte da história? Em que ordem as coisas acontecem? O que caracteriza os 
personagens?
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As indicações dos Devoradores de Livros também funcionam como um estímulo para 
que as crianças adquiram ou busquem na biblioteca livros que tenham visto. E que
queiram participar do Quiz, criando um círculo virtuoso, que ajudará a ampliar 
seu horizonte de leitura!

Após responder ao Quiz, a criança será premiada virtualmente e poderá 
personalizar e brincar com sua própria mascote.

[FOTO]

Os pais e educadores conseguem acompanhar de maneira objetiva o desenvolvimento 
da leitura dos pequenos devoradores. E podem incentivá-los cada vez mais!

A apresentação foi feita online no site do projeto 
Devoradores de Livros
, visando mostrar para as crianças como é dado seu manejo, propiciando momentos 
para que os alunos pudessem expor suas d
vidas e ansiedades quanto ao funcionamento do site. 

[FOTO]

O projeto Devoradores de Livros está funcionando, inicialmente, com três turmas 
que vêm sendo monitoradas pela professora da Sala de Leitura. A professora 
Alexandra fez a organização do acervo destinado ao Devoradores de Livros para 
que os alunos tenham acesso mais facilitado ao buscarem livros pertencentes ao 
projeto.

[FOTO]

A conscientização quanto ao cuidado com o acervo também é um trabalho que está 
sendo continuamente desenvolvido, além de ser uma maneira bem eficaz de fazer a 
divulgação do projeto na escola...

[FOTO]

A Sala de leitura é um espaço onde os alunos têm autonomia para compartilhar do 
acervo, desenvolvendo, desta maneira, o hábito prazeroso da Leitura. Dentro do 
Projeto, as turmas envolvidas também respondem ao Quiz pertinente ao livro que 
foi lido. 

[FOTO]

Os livros que compõem o acervo do Projeto têm destaque especial na nossa Sala de
Leitura, o que acaba tornando-se um convite para que todos os alunos sejam 
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conhecedores do projeto Devoradores de Livros.

Nossa Sala de Leitura também prestigiou o projeto Devoradores de Livros na 
Bienal, adquirindo, dentre outros, novos títulos que foram escolhidos com o 
auxílio dos leitores da nossa escola!

[FOTO]

Alguns livros fazem parte do projeto Devoradores de Livros, porém ainda não 
compõem o acervo da nossa Sala de Leitura. De maneira a colocar nossos alunos em
contato com estes livros, utilizamos recursos digitais variados envolvendo 
nossos alunos com diversos tipos de tecnologia. 

Semanalmente, fazemos seções diferenciadas de leitura de livros através desses 
recursos. Na 
ltima seção, assistimos a 
O Gr
falo
.

[FOTO]

É extremamente gratificante ver nos olhos dos nossos alunos o interesse pela 
leitura, quando esta desperta no coração de cada um deles entusiasmo e alegria 
pela conquista do que é novo! 

A Escola Municipal Professor Helton Álvares Veloso de Castro tem como principal 
meta a formação de leitores críticos e autônomos, capazes de escrever, como 
grandes autores, grandes histórias!

Professora de S. L. Alexandra

Prof
 Márcia Cristina Alves, Representante da 9
 CRE

E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns a Escola Municipal Professor Helton Álvares Veloso de Castro tem como 
principal meta a formação de leitores críticos e autônomos.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 06/10/2013 16:27

Parabéns a Alexandra, professora da Sala de leitura e aos  demais professores 
pelo envolvimento no projeto.
Postado por 
Icleia de Souza
 em 16/11/2013 00:27
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quinta-feira, 03/10/2013
<TÍTULO>
Maratona Guimarães Rosa na 4ª CRE

<TAGS>
Tags: 
4ªcre; projetos.

João Guimarães Rosa foi um dos mais importantes escritores brasileiros de todos 
os tempos. Após resistir um pouco, ele assumiu a cadeira na Academia Brasileira 
de Letras e tomou posse três dias antes de morrer. Em seu 
ltimo discurso disse: 
a gente morre é para provar que viveu
.

Quando escrevo, repito o que já vivi antes.

     E para estas duas vidas, um léxico só 
não é suficiente.

João Guimarães Rosa

O Estudo da Língua deve ser entendido como um processo de construção de 
significados em que o sujeito interage socialmente, usando-a como instrumento 
que o define como pessoa diante da sociedade. Assim, a língua é compreendida 
como
linguagem que constrói e desconstrói significados sociais.

[FOTO]

Na 
ltima terça-feira, dia 24 de setembro, foi iniciada a Maratona Guimarães Rosa na
Escola Municipal Grécia. O encontro entre Professores e alunos do 7
 e 8
 ano, promovido pela Gerência de Educação da 4
 CRE, iniciou com um sarau de poemas diversos do autor homenageado, seguido da 
apresentação dos flautistas do N
cleo de Arte Grécia. O ponto alto do encontro foi a palestra do imortal Evanildo
Bechara, que brindou a todos com sua simpatia e vasto conhecimento sobre a vida 
e obra de Guimarães Rosa.

[FOTO]

Ao final da programação, o professor Bechara respondeu a perguntas de 
professores e alunos e posou para fotos. Além do professor Bechara, participaram
do evento as professoras L
cia Lopes (Gerente da GED), Márcia Nunes (Assessora do Gabinete da 4
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 CRE), equipe da GED e a professora Marlene Blois, que declarou aberta a 
maratona. Ela também mostrou o material que será enviado às escolas para servir 
de base ao desenvolvimento de atividades sobre o tema. E convidou todos os 
alunos a participarem enviando suas redações.

Texto enviado pela Professora Ruth Martinez Rejala 

Professora de Língua Portuguesa da E. M. Miguel Angêlo

[FOTO]

Equipe GED/4
 CRE

As obras de Guimarães Rosa são de grande relev
ncia para o estudo da Língua Portuguesa, pois ela aparece como ferramenta 
fundamental para a construção da confiança e da liberdade de inventar. Em que, o
mais importante de suas características é o uso da linguagem viva, tal como ela 
é empregada pelo povo da terra que lhe serviu de braço. Além disso, s

uas obras têm caráter de fábulas, que revelam uma
visão global da existência.

Professora Ana Accioly

Representante Rioeduca.net da 4
 Coordenadoria Regional de Educação

     anaaccioly@rioeduca.net

     Twitter: @Ana_Acioly

COMPARTILHE E COMENTE!

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

Excelente Maratona desenvolvida pela 4ª CRE pois, obras de Guimarães Rosa são de
grande relevância para o estudo da Língua Portuguesa. 
Postado por 
Helena(by troia)
 em 06/10/2013 16:31
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 01/10/2013
<TÍTULO>
Descritores - 4º bimestre
<TÍTULO>
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Casa de Alfabetização
<TÍTULO>
<TÍTULO>
Ciências
<TÍTULO>
<TÍTULO>
Lingua Portuguesa
<TÍTULO>
<TÍTULO>
Matemática
<TÍTULO>
<TÍTULO>
NCM
<TÍTULO>
<TÍTULO>
NJM
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<TÍTULO>

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 04/10/2013
<TÍTULO>
A Educação e o Preparo para o Trabalho

<TAGS>
Tags: 
blogsderioeducadores, educopédia, mídias, especialistas, educação inclusiva.

Percebemos o movimento inclusivo como um repensar sobre nossos próprios 
preconceitos e atitudes frente ao 
diferente
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. Esse movimento reflete-se em vários setores da sociedade: no contexto 
familiar, escolar e até profissional.

[FOTO]

Acredita-se que, para garantir a inclusão, a escola diferencie o seu fazer 
pedagógico, de modo a atender as necessidades imediatas que um jovem aluno com 
deficiência mental apresenta. Visa, também, proporcionar o acesso ao mercado de 
trabalho dos jovens com deficiência intelectual.

[FOTO]

A falta do auxílio escolar no desenvolvimento de habilidades que possam resultar
em uma vida produtiva, leva esses indivíduos a se distanciarem cada vez mais da 
realização de atividades remuneradas satisfatórias.

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades 
especiais: (...)

IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida
em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade
de inserção no mercado competitivo.

(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,1996)

Como ponto inicial de transição: o fazer pedagógico. Este deve estar centrado em
atividades que exijam destreza de habilidades necessárias a situações do 
cotidiano, envolvendo independência, autonomia, locomoção e comunicabilidade.

[FOTO]

Como ponto secundário de transição: o envolvimento da equipe escolar. Definido 
em parcerias com instituições profissionais, através de cursos, oficinas e 
posterior aproveitamento desses indivíduos em seus quadros funcionais, servindo 
como motivação para o acesso e permanência de tais indivíduos no ambiente 
escolar.

E, finalmente, com tais indivíduos habilitados e com práticas profissionais 
comprovadas, disputa em igualdade de oportunidade às vagas oferecidas no mercado
de trabalho formal.

[FOTO]

Página 6285



RIOEDUCA 2

Segundo Sassaki (2003): 
As empresas inclusivas refletem a tese de que a mão de obra da pessoa deficiente
é tão produtiva quanto a mão de obra constituída só de trabalhadores não 
deficientes.

Assim, o papel da escola torna-se fundamental na transição entre escola e 
trabalho. Oferecendo ambientes em que ele possa desenvolver habilidades 
necessárias ao bom desempenho de uma função, independentemente de sua 
escolaridade e estabelecendo parcerias entre entidades interessadas em absorver 
a mão de obra do deficiente.

Elisabete Miranda de Oliveira
 é professora de Sala de Recursos, graduada em Pedagogia pela UERJ e 
pós-graduada em Deficiência Intelectual pela UNIRIO. Trabalha com educação 
especial desde 2006, atuando com alunos de diversas faixas etárias. Na 
prefeitura do RJ, atua com alunos inclusos desde 2011.

[FOTO]
tweet

educopédia
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blogsderioeducadores
(64)

mídias
(2)

<COMENTÁRIOS>

Apesar de a inclusão de crianças e jovens com algum tipo de deficiência nas 
escolas regulares ter aumentado nos últimos anos, são grandes os desafios de 
preparar os professores para mantê-las na sala de aula com os demais colegas, e 
de receber as crianças que ainda estão excluídas. Parabéns pela matéria!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 04/10/2013 08:51

O sistema educacional de forma geral, caminha a passos largos do que 
consideramos ideal. E quando colocamos em foco a educação inclusiva,pode-se 
dizer que o caminho é ainda mais extenso e sinuoso. A escola tem uma grande 
responsabilidade e precisa estar preparada para conduzir da melhor maneira 
possível este desafio que é a educação inclusiva. É preciso que haja 
comprometimento dos profissionais envolvidos, do Estado e da sociedade.
Postado por 
Rodrigo Alves
 em 16/11/2013 21:07
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 07/10/2013
<TÍTULO>
XXV FECEM - Festival da Canção das Escolas Municipais

<TAGS>
Tags: 
projetos;  1ªcre, 2ªcre, 3ªcre, 4ªcre, 5ªcre, 6ªcre, 7ªcre, 8ªcre, 9ªcre, 10ªcre
e 11ªcre.

No dia 17 de setembro, foi realizado o XXV FECEM - Festival da Canção das 
Escolas Municipais, no Centro Cultural João Nogueira, Imperator. Com cerca de 
700 pessoas, entre alunos e professores, o Festival teve por objetivo despertar 
talentos artísticos, bem como, oportunizar conhecimento sobre m
sica.

Participaram deste belíssimo festival alunos compositores representantes das 
onze Coordenadorias Regionais de Educação. Nesse dia, os alunos compositores 
receberam como premiação um DVD com o clipe da canção eleita na etapa regional.

O compositor Arlindo Cruz prestou uma bela homenagem aos alunos com um 
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depoimento sobre a import
ncia de participar dos festivais e, especialmente, se dedicar aos estudos.

[FOTO]

O festival este ano fez uma homenagem à Clara Nunes e os alunos puderam assistir
a um vídeo sobre a cantora antes das apresentações.

[FOTO]

As onze canções selecionadas na etapa regional realizaram belíssimas 
interpretações, o que empolgava o p
blico a cada apresentação.

Logo no início do festival, o p
blico foi apres

entado aos jurados que acompanharam atentos todas as performances e elegeram os 
destaques.

[FOTO]

A cada m
sica apresentada, a plateia assistia ao clipe da canção que é parte do DVD que 
estava sendo lançado no espetáculo.

Após todas as apresentações, enquanto o j
ri era reunido para eleger os destaques do festival, o p
blico presente assistiu a um show com a Banda Roberta Espinosa. A plateia dançou
e interagiu com a banda durante todo o show.

[FOTO]

Com muita empolgação, os apresentadores do XXV FECEM, os professores Alexandre 
Rodrigues e Vilma Baptista anunciaram o grande momento, quando os alunos que 
foram destaques seriam homenageados.

A Coordenadora da Equipe de Extensividade convidou cada destaque para ir ao 
palco receber uma homenagem. Este ano foram destaques do XXV FECEM - Festival da
Canção das Escolas Municipais:

[FOTO]

Comunicação com o P
blico: GEC Ceará - 3
 CRE

     Alunas: Myrtes Torres Soares e Daniele 
da Silva Miranda
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     Canção: 
Perfeição Imperfeita

Melhor Letra: E. M Adalgisa Monteiro - 7
 CRE

     Canção: 
Com Clara, Clarear!

Melhor Instrumentista melódico: E. M. Benjamin Constant - 1
 CRE

     Aluno: Luan Franco

     Canção: 
Natureza

Melhor Instrumentista de Percussão: E. M. Barão de Santa Margarida - 9
 CRE

     Aluno: Ramon Arruda

     Canção: 
Alegria do Samba
, de Clara Nunes

Melhor Intérprete masculino: E. M. Adalgisa Monteiro - 7
 CRE

     Aluno: Francisco Lucas Ribeiro

     Canção: 
Com Clara, Clarear!

Melhor Intérprete feminino: E. M. Benjamin Constant - 1
 CRE

     Aluna: Beatriz Alexsandra

     Canção: 
Natureza

Melhor Arranjo: E. M. Emiliano Galdino - 10
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 CRE

     Canção: 
Hoje

Melhor Canção: E. M. Adalgisa Monteiro - 7
 CRE

     Com: 
Clara, Clarear!

     Autor: Francisco Lucas Ribeiro 

Torcida mais animada: E. M. Ary Quintella - 4
 CRE 

[FOTO]

[FOTO]

Ao final, sob uma chuva de bolas prateadas, todos cantaram parabéns para o 
Festival que celebrava 25 anos. Todos foram convidados para XXVI FECEM em 2014.

[FOTO]

Representante do Rioeduca na E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos

     Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet
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5ªcre
(268)

6ªcre
(247)

9ªcre
(227)

3ªcre
(223)

8ªcre
(193)

7ªcre
(192)

2ªcre
(192)

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Segunda-feira, 14/10/2013
<TÍTULO>
Viradão Esportivo-Artístico-Cultural

No dia 23 de setembro, alunos das Unidades de Extensão Educacional participaram 
do Viradão Esportivo-Artístico-Cultural no América Futebol Clube. 

Esse evento é uma maratona de atividades esportivas, artísticas e culturais 
envolvendo os alunos que participam de atividades nos Espaços de Extensão 
Educacional.

Considerando a Copa das Confederações, onde os países como Brasil, México, 
Uruguai, Nigéria, Itália, Espanha, Taiti e Japão participaram este ano, o 
Viradão contará com alguns esportes de destaques desses países.

Os alunos foram divididos em onze equipes e realizaram as oficinas com duração 
de cinquenta minutos cada. Foram oferecidas as seguinte oficinas: dança, 
corrida, natação, futebol, vôlei, basquete, grafite, judô, teatro e harmônica 
brasilis (gaita). Cada equipe realizou cinco atividades.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Após a realização da maratona de atividades, os alunos almoçaram e foram para 
quadra coberta, onde assistiram a uma peça teatral do 
Centro Teatral Etc e Tal
.

[FOTO]

[FOTO]

Os alunos sentaram-se no centro da quadra coberta e assistiram à apresentação 
teatral de pantomima. A plateia ficou muito atenta às quatro histórias 
representadas por meio de mímicas, interagiram em algumas e, ao final, 
aplaudiram os atores.

[FOTO]

A atividade vivenciada pelos alunos promoveu o interc
mbio de conhecimentos e vivências entre todos os participantes ao longo deste 
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dia.

Representante do Rioeduca na E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos

     Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todos que fizeram deste evento um verdadeiro sucesso!!!!!
Postado por 
Patrícia Fernandes
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 em 14/10/2013 09:09
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 15/11/2013
<TÍTULO>
Folclovera - Inovação da Escola Municipal Barão de Itararé 

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, folclore, primavera.

Quando a estação mais colorida do ano chegou, a Escola Municipal Barão de 
Itararé não pensou duas vezes! Resolveu juntar a animação do Folclore, suas 
lendas e mistérios, com as cores e perfumes da Primavera.

Em setembro, a Escola Municipal 05.15.034

Barão de Itararé realizou a primeira 
FOLCLOVERA da BARÃO
, com um delicioso Chá Literário. A ideia partiu da necessidade de aproximar os 
pais da escola, e nada melhor que a cultura do povo para estreitar laços de 
amizade e parceria. 

[FOTO]

Exposição de atividades realizadas durante o bimestre aberta à comunidade.

O objetivo do Chá foi integrar escola e comunidade de acordo com o Projeto 
Político Pedagógico da U.E., considerando que a presença da família é 
indispensável ao processo de aprendizagem do aluno.

A inscrição foi aberta aos responsáveis interessados, que se sentiram muito à 
vontade para expor d
vidas e sugestões sobre o desenvolvimento dos alunos.

O Dia do 
Folclovera

Inicialmente, no dia do 
Folclovera
, as professoras Vera L
cia e Heloísa leram o texto 
As Pintinhas da Joaninha
, sensibilizando os participantes a refletir sobre as mudanças ocorridas em 
nossas vidas e sobre quem nos tornamos hoje. 

Foram confeccionadas 
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carteiras mágicas
 aos participantes e houve um papo descontraído, com reflexões e um chá 
delicioso, tornando o evento um sucesso com gostinho de quero mais
, relata a professora Cecília Ferreira.

[FOTO]

Alunas fazendo dramatização da poesia A bailarina de Cecília Meireles; Boi 
Bumbá; Resgatando brincadeiras.

Ao final, todos criaram um lindo cartaz com as expectativas dos responsáveis 
sobre o próximo encontro. 

[FOTO]

Responsáveis e professores no encerramento do Chá Literário.

Parabéns à Escola Municipal Barão Itararé pela bela iniciativa do evento, 
proporcionando aos responsáveis e alunos uma maior integração família e escola.

Agradeço à professora Cecília Ferreira pela intermediação desta matéria.

Parabéns à equipe da E. M. Barão de Itararé pelo trabalho desenvolvido com seus 
alunos.

Regina Bizarro é representante do Rioeduca na 5
 Coordenadoria Regional de Educação.

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

     Twitter: @rebiza

     Facebook: @Regina Biza

Rioeduca/5
CRE no Facebook:

https://www.facebook.com/groups/rioeduca5cre/

[FOTO]
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5ªcre
(268)

folclore
(4)

primavera
(1)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns à Escola Municipal Barão Itararé e toda sua equipe pela bela iniciativa
!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 17/11/2013 09:25

Parabéns por proporcionar atividades que possibilitam a interação entre a 
família e a escola!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 18/11/2013 08:20

Parabéns pelo sempre excelente trabalho, logo logo estarei aí para colaborar com
vocês também, adoro vocês! 
Postado por 
Cecília Saitu
 em 10/12/2013 10:17

Tudo que é feito com amor e dedicação se torna um sucesso. Essa equipe é nota 
1000!!
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Obrigada as colegas Helena, Patricia e Cecilia pelos comentários.
Bjinhos
Postado por 
Cecilia
 em 10/12/2013 15:38

É com imensa alegria que vejo nosso trabalho crescendo. Obrigada a esta equipe 
nota 1000!!!!!!!!!!!!
Postado por 
Késia Queiróz
 em 10/12/2013 19:13
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 04/10/2013
<TÍTULO>
A Escola Municipal Mário Lago visita o CCBB

<TAGS>
Tags: 
10ªcre.

Em agosto, os alunos da Escola Municipal Mário Lago foram contemplados com a 
visita ao Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), onde está concentrada uma 
gama de conhecimentos sobre a história do Banco do Brasil e da Cidade do Rio de 
Janeiro.

A Unidade Escolar, pertencente à 10
 Coordenadoria de Educação (10
 CRE), está localizada no bairro de Manguariba e atende alunos do 1
 ao 6
 ano e da Classe especial.

[FOTO]

Alunos visitando o CCBB.

O Centro Cultural contém o programa 
CCBB Educativo
, que realiza visitas mediadas e atividades relacionadas às exposições e à 
história do CCBB.

Neste mês, no Centro Cultural, os alunos participaram de ações educativas 
relacionadas à exposição 
Da Vinccis do Povo
, do artista chinês Cai Guo-Qiang que, atualmente, vive nos Estados Unidos.

Página 6297



RIOEDUCA 2
A exposição mostra o desenvolvimento das obras desse artista que, para 
desenvolver suas obras, nunca trabalha sozinho. Como técnica, ele utiliza 
pólvora e estêncil para elaborar suas obras de arte através da explosão e com a 
participação de muitos voluntários.

Nessa exposição, além de conhecerem as obras criadas pelo artista, todos puderam
conhecer a coleção pessoal de obras adquiridas por Cai Guo-Qiang, que contém 
obras de artistas camponeses que um dia sonharam em voar. 

Os alunos realizaram atividades de laboratório. 

[FOTO]

Espaços da Exposição no CCBB.

Dentre as atividades realizadas no laboratório, os alunos aprenderam a usar o 
estêncil (do inglês 
stencil
), que é uma técnica utilizada pelo artista. Com o objetivo de aplicar um 
desenho ou ilustração, que pode representar um n
mero, letra, símbolo tipográficos ou qualquer outra forma de imagem figurativa 
ou abstrata, a tinta é aplicada através de corte ou perfuração em papel ou 
acetato. 

Outra atividade desenvolvida pelos alunos foi a 
Técnica de Mozarts do Povo
, no projeto 
Musicando
. O objetivo era escrever uma frase relacionada à exposição e criar uma melodia 
para ela, utilizando vários instrumentos.

A visita ao espaço foi de grande import
ncia para a aplicação de conceitos trabalhados em diversas disciplinas que fazem
parte do currículo do Ensino Fundamental.

Os professores das disciplinas de História, Ciências e Geografia puderam 
aproveitar os conceitos da evolução da tecnologia, os contextos socioeconômicos 
e históricos, além do uso de várias técnicas que trabalham o raciocínio.

É, também, uma oportunidade dos alunos entrarem em contato com o Centro do Rio 
de Janeiro, pois muitos deles ainda não tiveram a oportunidade de passar por um 
lugar tão importante e repleto de construções antigas e memórias de 
acontecimentos históricos ocorridos no Brasil.

A professora responsável pelo Projeto na Unidade Escolar é Micheli Pires da 

Página 6298



RIOEDUCA 2
Silva, regente nas turmas de 6
 ano na disciplina de Ciências.

[FOTO]

Alunos participando das atividades no CCBB.

Além dessa, outras exposições do CCBB já foram visitadas pelos alunos da Unidade
Escolar, contemplando diversos anos de escolaridade, tais como as exposições: 
Movie-se 
 Nos tempos da animação
 e 
ELLES 
 Mulheres artistas
.

Suelen Corrêa

é professora da rede municipal

e representante do Rioeduca da 10
CRE

suelencorrea@rioeduca.net

twitter: @suelencorrea29

[FOTO]
tweet
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10ªcre
(292)

<COMENTÁRIOS>

Como é bom ver o trabalho de uma profissional que não mede esforços para mostrar
aos seus alunos o mundo diferente do que ele tem acesso. Parabéns, Micheli 
Pires!!! Nós da Mário Lago temos muito orgulho em ter você perto de nós. 
Parabéns, Suelen Corrêa por retratar mais uma ação da nossa escola.
Postado por 
Katia Bezerra
 em 04/10/2013 07:37

Os passeios são fundamentais para a formação integral dos estudantes. Toda 
escola precisa ensinar as disciplinas básicas, mas as boas escolas vão além e 
oferecem atividades complementares. Parabéns!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 04/10/2013 08:53

Muito obrigada! Esse trabalho não seria possível sem o apoio da Direção e todos 
os funcionários da nossa unidade. Espero contribuir cada vez mais para o sucesso
dos alunos!!! 
Postado por 
Micheli Pires
 em 04/10/2013 17:56

O CCBB é um excelente espaço para adquirir conhecimentos. A a Professora Escola 
Municipal Mário Lago pode se Micheli Pires da Silva que realizou um belo 
trabalho que contribuiu para o enrequecimento dos alunos!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 06/10/2013 16:20
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 07/10/2013
<TÍTULO>
XXX Mostra de Dança da 6ª CRE

<TAGS>
Tags: 
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6ªcre, mostradedança.

A 6
 Coordenadoria Regional de Educação realizou no dia 25 de setembro a Mostra de 
Dança regional dos alunos da Creche ao 9
 ano. As apresentações foram feitas na Arena da Pavuna, às 9 horas, com a 
participação de professores, alunos, responsáveis e equipe da Gerência de 
Educação.

O projeto 
Mostra Municipal de Dança 

está comemorando 30 anos de sua realização no ano de 2013. Nesse evento, 
crianças, jovens e adultos das escolas da Rede Municipal de Ensino traduzem a 
dança em um grande espetáculo de criações, inovações e impressões.

Tem por objetivo oportunizar o enriquecimento do projeto pedagógico das escolas,
o acesso e a experimentação de linguagem da dança. Assim, toda a comunidade 
escolar passará a compreendê-la como linguagem que contribui para a formação do 
cidadão crítico, participativo e autônomo.

Antes da montagem das coreografias, as escolas realizaram várias atividades em 
que os alunos tiveram a oportunidade de experimentar e exercitar a linguagem da 
dança como forma de expressão e de experiências corporais diversas.
[VÍDEO]

Dançando na Escola

A 
Mostra de Dança da 6
 Coordenadoria Regional de Educação
 aconteceu no dia 25 de setembro, às 9 horas, na 
Arena Jovelina Pérola Negra
, Pavuna. Ela contou com a participação de 23 escolas que, em sua maioria, 
homenagearam Vinícius de Moraes em suas coreografias.

A professora 
Denise Ribeiro
, Assistente na Gerência de Educação da 6
 CRE, organizou todo esse evento com muita competência e amor. Ela se destaca na
Extensividade por suas atitudes, que sempre buscam uma solução diferenciada para
cada situação. Isso ocorre porque a professora tem paixão pelo que faz, nunca 
descarta as oportunidades e está sempre disposta a trocar informações. Ela faz 
as coisas acontecerem!

Para o bom andamento do evento, a professora Denise contou com a ajuda da equipe
da Gerência de Educação da 6
 CRE. Todos os esforços, no dia da Mostra de Dança, foram em uma 
nica direção: o sucesso do evento!

[FOTO]
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Antes do início das apresentações, a Gerente de Educação da 6
 CRE, professora 
Kátia Barboza
, agradeceu a dedicação e o empenho de todos os professores e alunos para a 
realização da Mostra de Dança. Em seguida, a professora 
Cássia Cilene
, apresentadora do evento, deu início ao evento.

A m
sica 
Leão
, da obra musical 
Arca de Noé
 foi trabalhada pela 
Creche Municipal Sônia Maria de Moraes 
através de uma dança contempor
nea, com movimentos corporais livres e dramatização. O poeta foi lembrado também
pela 
Creche Municipal Marise Garcia
 com a coreografia 
A Galinha D
Angola
.

Através da m
sica 
As Borboletas
, de Adriana Calcanhoto, as crianças da 
Creche Municipal Luís Carlos Prestes
 trouxeram o colorido e o charme das borboletas e, junto a elas, a inspiração 
para perseverar na construção de uma vida com mais cor. Já a coreografia 
As aventuras do pato
, apresentada pela 
Creche Municipal Yedda Marques
, teve por objetivo inserir as crianças no contexto da poesia de Vinícius 
através do l
dico.

A m
sica 
Garota de Ipanema
 foi interpretada pela 
Creche Municipal Zuzu Angel
 que, para comemorar o centenário de Vinícius de Moraes, abordou sua biografia 
através do projeto 
Pequenos Leitores 
 Do primeiro rabisco até o bê-á-bá.
 O 
Edi Firmino Costa
 coreografou a m
sica 
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Galinha D
Angola
, de Ney Matogrosso. O encantamento foi total quando as crianças entraram 
vestidas de collant preto e saia preta de bolinhas brancas. A plateia foi ao 
delírio!

O 
Edi Frota Pessoa
 interpretou a m
sica 
O Relógio
, em que os alunos reproduziram o passar do tempo e o movimento do relógio, 
citados na poesia de Vinícius de Moraes. O 
EDI General Augusto César Sandino
 levou todos ao mundo da fantasia ao levar príncipes e princesas ao palco da 
Arena Jovelina Pérola Negra. 

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Os alunos do 5
 ano da 
Escola Municipal Alípio Miranda
 criaram a coreografia 
A Máscara
, em que expressaram a questão do patriotismo com alegria e cidadania. O 
CIEP Oswald de Andrade
 mandou avisar que os jogos estão para chegar através da m
sica 
Os Deuses do Olimpo Visitam o Rio de Janeiro
.

Rumo a um Brasil Melhor
 foi a coreografia da 
Escola Municipal Hildegardo de Noronha
, mostrando que nossas ações no presente devem objetivar o nosso olhar no 
futuro. Durante a apresentação, os alunos destacaram atitudes positivas como 
paz, dignidade, justiça e honestidade. O 
CIEP Rubens Gomes
 trouxe alunos com saída de praia, bermudas e blusões de turista para 
caracterizar a trilha sonora 
Garota de Ipanema
. Eles deram show!

A coreografia da 
Escola Municipal Cyro Monteiro
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Rio de Janeiro: Cidade Maravilhosa
 traduziu a beleza da nossa cidade, seus pontos turísticos e a grandiosidade do 
nosso povo. A trilha sonora 
Eu sei que vou te amar
, da 
Escola Municipal Bélgica
, simbolizou o sentimento mais bonito da humanidade, o amor.

Água, Movimento da Vida
 foi a coreografia interpretada pela 
Escola Municipal Paraíba
. Eles mostraram que a vida de todo ser humano depende de água para viver e que 
nós temos a responsabilidade de evitar a poluição, preservando a água. A 
Escola Municipal Grandjean de Montigny
 também levou para o palco o tema água através da coreografia 
A Natureza Vital da Água
.

A 
Escola Municipal Manuel de Abreu
 trouxe para a Mostra de Dança o tema do Projeto Político Pedagógico da 
instituição, 
Nas Ondas de Vinícius... Espalhe essa Onda!
, mostrando a esperança e os sonhos das crianças. O 
Clube Escolar Pavuna
 interpretou a m
sica 
Povo das Estrelas
, do grupo Olodum, na qual o poder ancestral é refletido no corpo dos alunos. Um
verdadeiro sucesso!

[FOTO]

[FOTO]

Transumano
, coreografia do 
N
cleo de Arte Grande Otelo
, mostrou o que o mundo globalizado transforma o homem em um ser robotizado, 
desconectado com sua essência, desprovido de sentimentos, sensações e desejos. 
Somo tão jovens
, da 
Escola Municipal Mário Piragibe
, mostrou a import
ncia dos nossos jovens para um futuro positivo.

O 
Ginásio Carioca Coelho Neto
 apresentou duas coreografias: 
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Banzai
 e 
Brasileirinho
. A primeira mostrou a dança japonesa como um elemento das cerimônias religiosas
e o termo banzai como uma saudação que expressa o sentido de unidade, coesão e 
longevidade. A segunda representou as diversas atividades físicas que permitem a
busca da superação dos limites físicos e mentais, originando a formação dos 
futuros campeões.

Beleza Carioca
, coreografia do 
Ginásio Carioca Leão Velloso
, foi inspirada no poeta e compositor Vinícius de Moraes. Os alunos retrataram a
beleza da mulher carioca e da cidade do Rio de Janeiro. A 
Escola Municipal Charles Anderson Weaver
 terminou a Mostra de Dança apresentando a coreografia 
Sem Ar
. Através dela, os alunos demonstraram que, cultivando o respeito, colhemos 
amizade e, juntos, cooperamos para fortalecer os laços que nos unem.

[FOTO]

Esse evento foi, sem d
vida, um dos maiores catalisadores da manifestação e expressão do movimento 
humano. A dança foi usada como meio de crítica social para o questionamento de 
valores preestabelecidos, padrões repetitivos e modismos. A criatividade foi um 
elemento marcante em todas as apresentações. 

Parabéns a todas as escolas que fizeram da Mostra de Dança da 6
 CRE um grande sucesso!

Você quer ter o seu trabalho publicado no Portal Rioeduca? Entre em contato com 
a representante de sua CRE! Aproveite este espaço e divulgue sua prática 
pedagógica. Este espaço é meu, é seu, é nosso! Até a próxima semana!

Professora Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca na 6
 Cre

Twitter: @Paty_PFF

Facebook: patricia_pff@yahoo.com.br

E-mail: pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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6ªcre
(247)

mostradedança
(1)

<COMENTÁRIOS>

A Mostra de Dança foi um SHOW! Todas as escolas estão de parabéns! Foi um show 
de criatividade, de dedicação, de compromisso, de beleza.
Postado por 
Selma de F. G. Gusmao
 em 07/10/2013 14:07

Foi um momento maravilhoso que nossos alunos e seus mestres incansáveis nos 
proporcionaram. Apresentações impecáveis, dignas de artistas profissionais 
levaram a plateia ao delírio. Parabéns à todos aqueles que nos brindaram com um 
maravilhoso espetáculo! Nós somos a 6ª CRE!!!!!!!
Postado por 
KATIA BARBOZA
 em 07/10/2013 19:51

Parabéns para cada aluno e seus respectivos educadores. A XXX Mostra de Dança 
superou as minhas expectativas.
Postado por 
DÉBORA BELONI
 em 07/10/2013 20:54

Parabéns a todas as escolas participantes! Todas estavam simplesmente lindas ...
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Postado por 
Christiane Penha
 em 08/10/2013 13:58
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 14/10/2013
<TÍTULO>
Educação Ambiental no GEA

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

O Ginásio Experimental de Artes Visuais Vicente Licínio de Cardoso, situado à 
rua Edgar Gordilho, Sa
de, é uma recente iniciativa da Prefeitura do Rio. No Ginásio, foram implantados

os mesmos moldes de três escolas voltadas ao esporte: os Ginásios Experimentais 
Olímpicos.

Os alunos do Ginásio Experimental frequentam a escola em horário integral, das 
8h às 16h. Nesse tempo, eles têm cafe da manhã, almoço e lanche. Além das aulas 
regulares, há também aulas eletivas. Como o Ginásio é vocacionado para Artes 
Visuais, as eletivas são os ateliês. Nove opções são oferecidas: Artes Gráficas,
3D, Textura, Desenho, Cor, Pintura, Outras Mídias, Novas Tecnologias e Seres e 
Natureza. Cada estudante escolhe a aula que mais lhe atrai. Assim, alunos das 
três turmas, do 7
, 8
 e 9
 ano do Ensino Fundamental, trabalham juntos.

[FOTO]

Alunos do GEA preparando a Eco Bag para recolher materiais recicláveis.

Os jovens são incentivados pelos professores a vencer seus medos e ultrapassar 
limites. E o GEA tem o compromisso de ajudá-los nessa missão. Assim, os alunos 
recebem reforço escolar nas matérias em que apresentam mais dificuldade e 
participam dos programas 
Projeto de Vida
 e 
Protagonismo Juvenil. 

O primeiro desenvolve o tipo de ser humano que cada um quer ser, um trabalho que
começa na primeira semana de aula e é desenvolvido com o professor ao longo do 
ano. Eles definem o que esperam da escola e de suas vidas como um todo. O 
segundo programa objetiva alcançar o conhecimento sobre si mesmo e sobre o 
ambiente. Assim, eles podem melhorar a escola e o relacionamento com os colegas.
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Projeto de Educação Ambiental - 
Ecos do Porto

O GEA Vicente Licínio Cardoso 
está participando ativamente do projeto 
Ecos do Porto
,
 desenvolvido nos bairros da Sa
de e da Gamboa e no morro da Providência. Esse projeto é uma parceria com a 
Concessionária Porto Novo, com a ONG Defensores da Terra e com a Secretaria 
Municipal de Educação. O objetivo é conscientizar integrantes da comunidade 
escolar, seus familiares e residentes na região portuária a manterem boas 
práticas de limpeza e reciclagem.

Ecos do Porto
 pretende preparar as bases para a futura implantação do sistema de coleta 
seletiva e reciclagem na região portuária. Assim, as escolas são envolvidas para
criar uma nova fonte de geração de emprego e renda para os moradores. Além 
disso, a ideia busca reduzir a quantidade de resíduos sólidos dispostos 
incorretamente, melhorando, dessa forma, a qualidade de vida comunidade.

[FOTO]

Tempo que os materiais demoram para se decompor na natureza.

Para que haja resultados efetivos, a colaboração de todos é fundamental! Assim, 
a campanha é que todos ajudem na redução da geração de lixo, principalmente 
através da reciclagem e reaproveitamento de resíduos. É também foco do trabalho 
despertar na comunidade a import
ncia do uso consciente de outros recursos como a energia elétrica e a água. 
Dessa forma, será possível reduzir o consumo e evitar o desperdício, adotando 
novos valores para uma melhor qualidade de vida para as atuais e futuras 
gerações.

As 
Escolas Municipais Darcy Vargas

, 
Francisco Benjamin Gallotti

, 
Antônio Raposo Tavares

 também participam do 
Ecos do Porto
. Juntamente com o GEA, já realizaram as seguintes Atividades:

Palestra de sensibilização para os alunos;
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Oficinas com material reciclável;

Campanha com cartazes;

Eco Bag - Bolsa construída por alunos para recolher recicláveis;

Alunos mobilizados a recolher material reciclável numa gincana entre as escolas;

Concurso de objetos confeccionados pelos alunos com material reciclável

 e com tema alusivo ao Natal.

Educação Ambiental é compromisso do GEA com a comunidade escolar e de toda a 
zona portuária.

Veja, no vídeo abaixo, a import
ncia do ato de reciclar:

[VÍDEO]

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o 
representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe
. *

Professora Rute Albanita

Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: 
@Rute_Albanita

COMPARTILHE E COMENTE!

[FOTO]

Página 6309



RIOEDUCA 2

projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

 A escola dentro da Educação Ambiental deve sensibilizar o aluno a buscar 
valores que conduzam a uma convivência harmoniosa com o ambiente e as demais 
espécies que habitam o planeta. Parabéns pelo excelente trabalho desenvolvido!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 14/10/2013 09:23

Parabéns ao Ginásio Experimental de Artes Visuais Vicente Licínio de Cardoso e 
toda sua equipe pelo excelente trabalho realizado!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 14/10/2013 20:38

Parabéns à equipe de direção e ao corpo docente do GEA Vicente Licínio Cardoso! 
Sempre engajados em Projetos da comunidade e participando das atividades 
sócio-culturais do seu bairro.
Postado por 
Hadriane Albertos
 em 22/11/2013 13:41
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 07/10/2013
<TÍTULO>
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Etnocentrismo

<TAGS>
Tags: 
blogsderioeducadores, educopédia, mídias, etnocentrismo.

Etnocentrismo é uma visão de mundo em que o nosso próprio grupo é tomado como 
centro de tudo. E todos os outros são pensados e sentidos através dos nossos 
valores, nossos modelos, nossas definições do que é existência. 

[FOTO]

No plano intelectual, pode ser visto como dificuldade de pensarmos a diferença. 
No plano afetivo, como sentimentos de estranheza, medo, hostilidade etc.

A diferença é ameaçadora porque fere a nossa própria identidade cultural (eu X 
outro).

O grupo do 
eu
 faz, então, da sua visão a 
nica possível. Ou, mais discretamente se for o caso, a melhor, a natural, a 
superior, a certa.

O grupo do 
outro
 fica, nessa lógica, como sendo engraçado, absurdo, anormal ou ininteligível. O 
outro
 é o 
aquém
 ou o 
além
, nunca o 
igual
 ao 
eu
.

O etnocentrismo passa exatamente por um julgamento do valor da cultura do 
outro
 nos termos da cultura do grupo do 
eu
. Exemplo: a chegada dos portugueses no Brasil com Pedro Álvares Cabral, como 
viram e trataram os índios.

Aqueles que são diferentes do grupo do 
eu
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 - os diversos 
outros
 deste mundo - por não poderem dizer algo de si mesmos, acabam representados 
pela ótica etnocêntrica e segundo as din
micas ideológicas de determinados momentos. Exemplo: vamos escravizar os negros 
porque eles não têm alma.

[FOTO]

A diferença não é uma ameaça, mas uma alternativa. Ela não é uma hostilidade do 
outro
, mas uma possibilidade de que o 
outro
 possa abrir-se para o 
eu
.

_____________________________________________________

Referências:

ROCHA, Everardo. 
O que é etnocentrismo
. 11
 edição. Ed. Brasiliense, 1994.

Eltom Ferreira Matias
 é graduado em História e especializado em Administração e Supervisão Escolar. 
Atualmente é orientador pedagógico na Prefeitura de Nova Iguaçu e professor na 
Prefeitura do Rio de Janeiro.

     Lattes: 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4216236U5.

[FOTO]
tweet
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educopédia
(86)

blogsderioeducadores
(64)

mídias
(2)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 08/10/2013
<TÍTULO>
Educação Infantil em Ação

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, educaçãoinfantil.

A Escola Municipal Conselheiro Mayrink participou ativamente da II Semana de 
Educação Infantil com a sua comunidade escolar.

Foi com muita satisfação e orgulho que a Escola Municipal Conselheiro Mayrink 
participou da II Semana da Educação Infantil. Nos dias 27 e 29 de agosto, foram 
realizadas algumas atividades de integração com a família a partir das 
orientações fornecidas pela Gerência da Educação Infantil da 2
 CRE. O objetivo principal foi promover e valorizar a Educação Infantil na 
comunidade escolar.

A professora Cristiane Joazeiro, Coordenadora Pedagógica da unidade, contou ao 
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portal Rioeduca que 

a equipe pedagógica realizou o 
Dia do Brincar
 e a entrega do kit 
Minha Primeira Biblioteca
 no dia 27 de agosto. Isso porque 

a escola já havia marcado a reunião de responsáveis do 2
 bimestre da turma do EI10 para essa data, 

aproveitando, assim, a ida dos pais à escola.

[FOTO]

A primeira atividade foi realizada sob a direção do professor de Educação Física
Gilberto. 

Brincadeiras infantis f

oram propostas

aos responsáveis e alunos. A ideia era brincar junto! Os pais iniciaram as 
brincadeiras, meio tímidos, mas foram se soltando aos poucos e ficando mais à 
vontade. Brincaram de coelhinho na toca, corrida com jornal, dança no jornal e 
outros jogos cooperativos com seus filhos. Foi muito interessante assistir à 
interação entre eles, conta a professora Cristiane.

[FOTO]

Após essa atividade, os responsáveis foram direcionados para a sala de aula. Lá,
os educadores apresentaram, em rodinha, o kit 
Minha Primeira Biblioteca
. A professora Cristiane, Coordenadora Pedagógica, realizou a contação da 
história do livro 
Era uma vez
, um dos exemplares do kit, para os alunos da turma e seus pais. Em seguida, foi
sugerido que fizessem um registro, através do desenho, em parceria. Todos se 
envolveram na atividade e foram muito criativos. 

[FOTO]

[FOTO]

A professora da turma, Rose, apresentou os livros que compõem o kit e distribuiu
etiquetas para que os alunos identificassem seus livros com a ajuda dos pais. 
Apresentou, também, o material individual de cada um, sendo este composto pelo 
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relatório do desenvolvimento do aluno, o caderno pedagógico e os trabalhinhos do
2
 bimestre. Após a apreciação do material, a professora aproveitou para conversar
um pouco com eles acerca do trabalho desenvolvido no bimestre.

[FOTO]

No dia 29 de agosto, a escola realizou o 
Degusta
 com a turma EI 10. O objetivo foi proporcionar aos familiares um momento de 
experimentação da merenda escolar junto aos seus filhos. Os alunos foram 
orientados para que se encaminhassem junto com seus pais ao refeitório e 
fizessem a mesma rotina do horário da merenda com eles: formar a fila para pegar
o prato, sentar à mesa, comer a fruta etc. Todos almoçaram juntos e felizes! 

Ao final da refeição, a merendeira Vera foi convidada para conversar com os pais
sobre a preparação da merenda escolar e alimentação saudável. Vera aproveitou 
para orientá-los acerca dos 
lanches
 enviados pelos responsáveis e o quanto essa prática pode prejudicar o bom 
hábito alimentar. Foi enriquecedor ter a participação dela na integração com a 
família.

[FOTO]

A professora Cristiane Joazeiro relata que a equipe da Escola Municipal 
Conselheiro Mayrink se sentiu muito satisfeita em participar deste evento da 
SME. A unidade percebeu o quanto foi gratificante proporcionar este tipo de 
vivência entre pais e filhos no espaço escolar, reforçando cada vez mais a 
import
ncia da Educação Infantil.

Agradecimentos à professora Cristiane por enviar o material para publicação. 
Parabéns à E. M. Conselheiro Mayrink por proporcionar ações que

envolvem a comunidade escolar!

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Renata Carvalho 
 Professora da Rede e representante do Rioeduca, na 2
CRE

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj
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[FOTO]
tweet

2ªcre
(192)

educaçãoinfantil
(100)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todos que fizeram da Semana de Educação Infantil um verdadeiro 
sucesso!
Postado por 
Patrícia Fenrandes
 em 08/10/2013 07:44
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 15/10/2013
<TÍTULO>
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As Cores e Formas de Romero Britto

<TAGS>
Tags: 
2ªcre.

Os alunos do Espaço de Desenvolvimento Infantil Casa da Criança conheceram a 
vida e a obra de Romero Britto através das aulas de Artes Visuais.

Regente da disciplina Artes Visuais no Espaço de Desenvolvimento Infantil Casa 
da Criança, 

a professora Adriana Dornellas 

desenvolveu com os alunos da Educação Infantil um projeto que levou os 
pequeninos a conhecerem fatos da vida de Romero Britto e suas obras mais 
famosas. Em entrevista ao portal Rioeduca, a professora Adriana conta como foi 
realizar o projeto 
As Cores e Formas de Romero Britto
.

[FOTO]

Rioeduca: Como surgiu a ideia de realizar o projeto 
As Cores e Formas de Romero Britto
 ?

Professora Adriana Dornellas
 - 
No primeiro bimestre deste ano, trabalhei com minhas turmas elementos básicos 
para a criação artística: traços, linhas, movimentos, formas e cores através do 
estudo e experimentação de alguns trabalhos voltados para a faixa etária entre 
quatro e cinco anos. O resultado das atividades que iam sendo realizadas pelas 
minhas turmas me lembrou muito o trabalho do Romero Britto. Então, por que não 
aprofundar mais o estudo e ainda levar as obras deste renomado artista 

às crianças

? Dessa forma, surgiu o projeto 
As cores e formas de Romero Britto
.

[FOTO]

Rioeduca: Quais os objetivos do projeto ?

Professora Adriana Dornellas -

Aprofundar conhecimentos sobre as cores, linhas e formas;

 Identificar cores primárias e secundárias; Desenvolver a imaginação, 
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criatividade, atenção, concentração, expressão artística, percepção visual e 
noção espacial; 

Trabalhar coordenação motora fina e ampla; 

Desenvolver oralidade, interação e socialização;

Fazer leitura de imagem;

 Conhecer a biografia e o trabalho de Romero Britto.

[FOTO]

Rioeduca: Como o projeto foi realizado? E com quais turmas?

Professora Adriana Dornellas -
Foi realizado entre os meses de abril e junho com as turmas de quatro anos (EI 
21, EI 22 e EI 23) e as de cinco anos (EI 11 e EI 12). Sempre trabalho com meus 
alunos através de releituras. Assim, apresentava a obra que seria trabalhada 
naquela semana, uma para as turmas de quatro anos e outra para as turmas de 
cinco anos. E acrescentava uma técnica artística para que as crianças pudessem 
realizar o seu trabalho. Como resultado, obtive trabalhos excelentes, com 
riqueza de detalhes e muito capricho. As crianças gostaram demais dessa 
interação com a obra do Romero Britto.

[FOTO]

Rioeduca: Como aconteceu a culmin
ncia do projeto?

Professora Adriana Dornellas -
A culmin
ncia foi a pintura de duas obras escolhidas através de sorteio entre as turmas. 
As turmas de quatro anos ficaram com a pintura da obra 
Borboleta
 e as turmas de cinco anos pintaram a obra 
Cachorro
. Ampliei a lápis as obras em papel Paraná e as crianças as pintaram com tinta 
guache em sistema de rodízio sob minha supervisão. O trabalho final ficou pronto
em duas semanas e foi exposto no mural do EDI juntamente com fotografias da 
confecção dessas obras e um breve relato do que foi trabalhado para que os 
responsáveis e demais funcionários pudessem apreciar o resultado do projeto 
realizado pelos pequenos.

[FOTO]

Rioeduca: Professora Adriana, qual sua avaliação sobre o projeto?

Professora Adriana Dornellas -
 Foi maravilhoso trabalhar o universo de Romero Britto em sala de aula! Suas 
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cores vivas e traços que remetem ao universo infantil agradou 
em cheio
 meus alunos que ficaram muito felizes em vivenciar todo o projeto. Até a 
criança mais tímida não se conteve em participar das atividades propostas e 
manusear o material que era oferecido para a confecção do trabalho.

Com o projeto pude apresentar aos meus alunos um pouco da arte moleca e tão 
famosa do Romero e fazer com que todos se sentissem cada vez mais artistas em 
minhas aulas! 

[FOTO]

Abaixo, segue um trecho do relato que foi exposto aos expectadores no mural 
juntamente com os trabalhos finais do projeto:

Os alunos do Espaço de Desenvolvimento Infantil Casa da Criança conheceram fatos
de vida de Romero Britto e algumas de suas obras mais famosas. Também puderam 
vivenciar a produção de uma obra de arte em proporção maior àquela que é 
normalmente usada em sala de aula (folha de papel ofício de tamanho A4). O 
resultado foi muito positivo e a diversão foi garantida!

[FOTO]

Parabéns à professora Adriana por desenvolver atividades que levam ao 
aprimoramento do conhecimento cultural dos educandos!

Gostou dessa publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Renata Carvalho 
 Professora da Rede e representante do Rioeduca, na 2
CRE

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet
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2ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Fico muito feliz em ver o meu projeto postado no site do Rio Educa. Foi um 
projeto delicioso de realizar com meus amados pequenos... É nesta Educação de 
qualidade que acredito! Obrigada a todos no EDI Casa da Criança por acreditarem 
em meu trabalho e colaborarem de maneira tão gentil para que o sucesso deste 
fosse garantido! Obrigada também por todo seu carinho, Renata! Parabéns pela 
matéria! Está muito linda! =)
Postado por 
Adriana Dornellas
 em 15/10/2013 02:07

Ótimo trabalho! Parabéns! (10.ª CRE)
Postado por 
Aline Mendel
 em 15/10/2013 09:36

Romero Brito é dono de um traço quase infantil, o que chama a atenção tanto das 
crianças quanto dos adultos. Parabéns por utilizá-lo com seus alunos!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 16/10/2013 09:12

Parabéns professora Adriana.Me orgulho de tê-la com parte da nossa equipe!
Postado por 
Cândida
 em 16/10/2013 11:28

Lindo trabalho! Parabéns aos artistas mirins e para a professora!

Página 6320



RIOEDUCA 2
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 02/11/2013 21:34
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 09/10/2013
<TÍTULO>
Os alunos da E. M. Suécia contando histórias

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, blogdasescolas.

Na Escola Municipal Suécia, os alunos aprimoram a leitura contando histórias 
para outras turmas e ficam contentes em levar o mundo letrado para todos da 
escola.

Os alunos do projeto 
Nenhuma Criança a Menos
, que tem como proposta uma ação mais cuidadosa e um acompanhamento intenso do 
aluno pelo professor, ficaram muito felizes em mostrar seu avanço para todas as 
turmas da escola.

As principais ações do projeto são:

o aluno permanece três vezes por semana em horário no contraturno, com 
atividades de reforço escolar com estagiários ou voluntários;

o aluno tem acompanhamento quinzenal, com base no preenchimento de fichas de 
observação, já disponibilizadas desde o ano passado;

o aluno faz provas mensais, permitindo, assim, intervenções mais rápidas na 
aprendizagem;

o aluno tem leitura obrigatória de livros predeterminados;

uso do reforço digital e da Educopédia;

termo assinado pelos pais, com ciência de que o filho participa do projeto
.

Na E. M. Suécia, estes alunos leram e conheceram diversos livros propostos para 
a releitura aos amigos, trabalhando em prol do desenvolvimento da leitura e 
mergulhando no mundo mágico das histórias.
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[FOTO]

[FOTO]

Após terem segurança e confiança no que aprenderam, foram visitar as outras 
turmas. Satisfeitos com a evolução alcançada, contagiaram e proporcionaram 
momentos de alegria para vários alunos.

[FOTO]

[FOTO]

Viajar pela leitura

sem rumo, sem intenção.

Só para viver a aventura

que é ter um livro nas mãos.

É uma pena que só saiba disso

quem gosta de ler.

Experimente!

Assim sem compromisso,

você vai me entender

Mergulhe de cabeça

na imaginação!

Clarice Pacheco

Parabéns à Escola Municipal Suécia!!

Quer saber um pouco mais? Visite o blog da escola!

[FOTO]

http://emsuecia.blogspot.com.br/

Escolas e professores, não deixem de compartilhar atividades ou projetos no 
nosso Portal Rioeduca. Procure o representante de sua CRE!

Clique 
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aqui
 para conhecer seu representante
.

Prof
 Elidia Correia

Representante 3
CRE no Rioeduca

elidiacorreia@rioeduca.net

Twitter:
 @ElidiaCorreia

Facebook: 
Elidia Correia

e 

Grupo Rioeduca/3
 CRE

[FOTO]
tweet
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3ªcre
(223)

blogdasescolas
(22)

<COMENTÁRIOS>

Contar histórias é considerado como uma ferramenta pedagógica na formação do 
caráter social e intelectual da criança. Parabéns por desenvolver este trabalho 
tão enriquecedor com as crianças!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 09/10/2013 09:20
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 04/10/2013
<TÍTULO>
Encontro de Educadores

Caros educadores
,

a Mostra Geração/Festival do Rio 2013 convida a todos para o nosso próximo 
encontro, realizado em parceria com o projeto MEGAFONE/Instituto Desiderata.

A programação inicia com um café da manhã, às 9h, e logo após haverá um debate 
muito interessante sobre os usos que os jovens fazem da internet.

Esperamos vocês, no dia 05 de outubro (sábado), no Estação Botafogo 1.

     O endereço do cinema é rua Voluntários 
da Pátria, 88. Botafogo.

     Por favor, confirmem presença para que a
gente possa recebê-los com o devido conforto.

     As confirmações devem ser feitas pelos 
telefones 3035-7108 e 3035-7110, ou pelo e-mail 
mostrageracao@festivaldorio.com
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Um cordial abraço e até lá!

     Equipe Mostra Geração/Festival do Rio 
2013

     Tels: (21) 3035-7102 / 3035-7108

--

     Blogger: 
mostrageracao.blogspot.com.br

     Facebook: 
Mostra Geração

     Twitter: 
@MostraGeracao

     YouTube: 
Mostra Geração

Link de fotos:
http://www.flickr.com/photos/festivaldorio/10062448946/in/photostream/

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 09/10/2013
<TÍTULO>
Blog Escolar: Estreitando Laços, Facilitando a Aprendizagem

<TAGS>
Tags: 
professor, blogs.

Cada vez mais, a tecnologia vem invadindo os lares e também as salas de aula. 
Utilizá-la como aliada no ensino, reforçando informações e propondo troca de 
saberes com ferramentas online, poderá ser 
til na transposição de conte
dos em turma.

Acessar as redes sociais, jogos e blogs é um dos passatempos preferidos da 
garotada, que muitas vezes passa grande parte do tempo online.

Assim, tornar essa ferramenta uma aliada do processo de ensino-aprendizagem pode
trazer benefícios. Tanto como facilitador dos conceitos aplicados, como no 
estreitamento das relações que, muitas vezes, ficam restritas às paredes de sala
de aula.

[FOTO]

Alunos interagindo através da rede.

A criação de um blog voltado para disciplinas e seus conte
dos abordados é uma estratégia interessante de reforço de aprendizagem. Dessa 
forma, promove a inserção de recursos tecnológicos e facilita a participação até
mesmo dos alunos mais tímidos.

A proposta do blog pode surgir devido a pouca participação dos alunos em sala de
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aula. No período da transição da adolescência, alguns deles tornam-se mais 
introspectivos e receosos em perguntar sobre o que têm d
vidas com medo de sofrer chacota dos colegas.

Esse tipo de 
brincadeira
 pode acarretar danos ao cotidiano daqueles alunos mais tímidos, gerando, 
inclusive, o fracasso escolar.

[VÍDEO]

Vídeo do Youtube sobre química da atmosfera ,
Funções básicas e camadas
, do blog 
Point dos Alunos.

Porém, a utilização da internet, com suas possibilidades de navegação, precisam 
ser bem orientadas.

De certa maneira, muitas vezes acabamos aprendendo muito com os alunos. Mas 
precisa haver uma orientação quanto ao uso de navegadores, aplicativos, 
instrumentos de busca, pesquisa, criação de pastas para armazenamento de 
arquivos e vídeos, assim como a utilização do serviço de 
nuvens
.

[FOTO]

Dropbox, Google Drive e SkyDrive são servicos de armazenamento de dados 
online 
e gratuito.

Saiba mais na Revista Nova Escola em:
Como usar as redes sociais a favor da aprendizagem
.

Algumas escolas lançam mão do blog com o objetivo de apoio às disciplinas, sendo
bem planejado e organizado com o auxílio dos professores da Unidade Escolar.

O blog pode ser subdividido em disciplinas ou anos de escolaridades, propondo 
exercícios de fixação, videoaulas, fórum tira-d
vidas entre outras propostas. Sempre de acordo com as Orientações Curriculares.

Confira o blog 
Point do Aluno, 
da E. M. Rosária Trotta: 

espaço que foi criado exclusivamente para você, que gosta de estudar e estar 
sempre atento aos conte
dos, desejando aprender sempre mais.

[FOTO]
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Página inicial do blog 
Point do Aluno.

A proposta também pode surgir a partir de alguma disciplina em especial, como 
por exemplo o blog 
Dicas de Ciências
, 
criado pela professora Andrea Barreto.

No
Portal Rio Educa
, você encontra no canto direito, em
 portais
, o link dos blogs das 11 Coordenadorias Regionais de Educação, com informações 
atualizadas como a localização, equipes e principais destaques. Não deixe de 
visitar!

É importante que os responsáveis sejam orientados quanto a esta proposta de 
interação para que também possam auxiliar os alunos.

Criar um blog pode parecer desafiador e até mesmo ameaçador para alguns 
professores, mas que tal propor essa tarefa à turma, pedindo até umas 
aulinhas
 aos alunos?

Taís Ferraz Duarte é Professora da Rede Municipal

     e colaboradora do Portal Rioeduca

     E-mail: 
taisduarte@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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blogs
(12)

professor
(1)

<COMENTÁRIOS>

Os blogs educacionais favorecem o desenvolvimento das ações propostas por 
educadores e alunos. Ele é um instrumento que deve ser usado por todos, pois 
traz benefícios para a escola como um todo. Parabéns!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 09/10/2013 09:25

Como é bom ver o Dicas aqui. Nós todos, Professores, podemos nos envolver neste 
processo. Coragem! Beijos, Thais
Postado por 
Andréa Barreto
 em 14/10/2013 18:39

Isso aí! O uso do blog potencializa e estimula as autorias dos alunos. Ótimo 
aliado!
Postado por 
Marcele Lima
 em 14/10/2013 19:56
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 15/10/2013
<TÍTULO>
Brincar e Aprender

<TAGS>
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Tags: 
7ªcre, projetos.

A Escola Municipal Gastão Monteiro Moutinho localiza-se na Taquara, em 
Jacarepaguá, e atende alunos da Educação Infantil ao 6
 ano do Ensino Fundamental.

Toda 
ltima terça do mês, a rede municipal convida as creches e escolas que possuem 
Educação Infantil para comemorar o Dia do Brincar. Na escola Gastão Monteiro 
Moutinho, na 
ltima terça de setembro, a Professora Martha Rocha trabalhou a Amarelinha.

Inicialmente, a professora perguntou quem conhecia a brincadeira e, depois, 
pediu para cada um desenhar o que imaginava que seria para começar o trabalho.

[FOTO]

Ideia espacial das crianças em relação à Amarelinha.

De origem francesa, a Amarelinha chegou ao Brasil e rapidamente se tornou 
popular. A brincadeira consiste em um desenho formado por blocos numerados de 1 
a 9, com semicírculos nas extremidades que são jogados com uma pedrinha que deve
respeitar as paredes de cada bloco.

[FOTO]

Apresentação do videoclipe da m
sica 
Amarelinha, 
da Xuxa.

As crianças da Educação Infantil assistiram ao vídeo com a m
sica 
Amarelinha, 
da Xuxa, e também a ouviram. Em matemática, trabalharam com a numeração presente
do desenho da Amarelinha e com as formas geométricas.

O letramento foi possível através da observação e estudo da letra da m
sica e do jogo em si. As crianças desenharam e produziram suas amarelinhas no 
papel. Também foi feita uma no chão da sala para que todos pudessem brincar e se
divertir muito no Dia do Brincar.

[FOTO]

Professora Martha apresentando as formas geométricas da Amarelinha.

[FOTO]

A Amarelinha sendo produzida pelos alunos com formas geométricas.
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[FOTO]

Amarelinha feita com formas geométricas pronta.

A Escola Gastão Monteiro Moutinho desenvolve o Projeto Político Pedagógico 
Para que a escola nos dê cidadãos
, que tem como missão: 
desenvolver o aluno enquanto indivíduo social, cognitivo, existencial.
 A brincadeira favorece o desenvolvimento das potencialidades das crianças de 
forma l
dica e bem expressiva, já que a criança aprende, brincando.

[FOTO]

Turma feliz com o resultado das suas produções.

A brincadeira também favorece a autoestima e a criatividade. Além disso, no caso
da Amarelinha, propicia um retorno às brincadeiras de antigamente em um mundo 
cada vez mais voltado para a tecnologia.

[FOTO]

Hora de brincar muito!

Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil: 
por meio das brincadeiras, os professores podem observar e constituir uma visão 
dos processos de desenvolvimento das crianças em conjunto e de cada uma em 
particular, registrando suas capacidades de uso das linguagens, assim como de 
suas capacidades sociais e dos recursos afetivos e emocionais que dispõem.

Que o Dia do Brincar possa trazer sempre alegria, diversão e aprendizado para as
crianças, possibilidades de observação e intervenções positivas dos professores 
para estimular o desenvolvimento dos alunos.

Contato:

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 08/10/2013
<TÍTULO>
Em Cartaz: São 100 Vinicius

<TAGS>
Tags: 
11ª cre, são 100 vinicius, centenário.

No dia 27 de Setembro, a E. M. Rodrigo Otávio, da 11
 CRE, recebeu os atores Maria Pompeu, Thiago Picchi e Amauri Lima para a 
exibição da peça de teatro 
São 100 Vinicius
, que trata sobre a vida e obra do autor Vinicius de Moraes. CONFIRA!

A
iniciativa da Secretaria Municipal de Educação - a partir do programa 
Rio, Uma Cidade de Leitores
 da MultiRio (Empresa Municipal de Multimeios) - é uma homenagem ao centenário 
de nascimento do poetinha, que será comemorado no próximo dia 19 de outubro, 
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conforme informação da Prefeitura.

[FOTO]

Os atores Thiago Picchi, Maria Pompeu e Amauri Lima.

Vinicius de Moraes já foi diplomata, dramaturgo, jornalista, poeta e compositor.
Com essa visão pluralista das diversas facetas é que os atores realizam a peça 
São 100 Vinicius
, que trata da vida e obra do autor. E que, com certeza, deixou muita saudade!

Chega de saudade

     A realidade é que sem ela

     Não há paz Não há beleza

     É só tristeza e a melancolia

Que não sai de mim

     Não sai de mim

     Não sai

Vinicius de Moraes e Tom Jobim

[FOTO]

Auditório cheio com alunos da E. M. Rodrigo Otávio e E. M. Belmiro Medeiros.

O projeto será itinerante pelas escolas municipais da cidade do Rio de Janeiro. 
Tem como objetivo despertar e incentivar a leitura nos estudantes, promover o 
enriquecimento cultural e intelectual da comunidade escolar, além de desenvolver
o hábito e o prazer de apreciar uma apresentação teatral.

[FOTO]

Os atores tiraram muitas fotos com os professores e alunos.

O espetáculo já foi apresentado nas escolas municipais:

Bélgica, Nerval de Gouveia, Malba Tahan, Rodrigo Otávio, Rep
blica do Líbano, Maranhão, José Veríssimo, Engenheiro Gastão Rangel, Presidente 
Médici e Tasso da Silveira.
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As próximas unidades que receberão o espetáculo são:

GEO Juan Antônio Samaranch e Creja Paulo Freire (16/10), Prof. Souza da Silveira
(17/10), Pio X e GEC Carlos Lacerda (18/10), GEC Princesa Isabel (21/10), 
Baltazar Lisboa e Araujo Castro (23/10) e Francisco Cabrita e George Pfisterer 
(29/10).

Parabéns aos envolvidos no projeto 
São 100 Vinícius
, por proporcionar a comunidade escolar este lindo espetáculo de conhecimento e 
poesia!

Laura Fantti Davilla Serpa

     Representante Rioeduca da 11
 CRE

Facebook:
http://www.facebook.com/laura.fanttidavilla

Site: 
http://lauradavill1.wix.com/rioeduca11cre

Twitter:
https://twitter.com/laurafanttini

E-mail: 
lauradavilla@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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11ª cre
(25)

centenário
(1)

são 100 vinicius
(1)

<COMENTÁRIOS>

Fazer com que nossos alunos conheçam a produção de Vinícius de Moraes e a 
importância dessa no cenário da literatura nacional é muito importante para a 
formação cultural de cada um. Parabéns!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 08/10/2013 07:49
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 10/10/2013
<TÍTULO>
Espaço de Reforço da Aprendizagem

<TAGS>
Tags: 
família, protagonismojuvenil.

Reforçar, apoiar, revisar e repor conte
dos podem também ser assessorados pela família. Essa é a intenção desse novo 
espaço de aprendizagem.

A Escola Municipal Rosária Trotta criou um blog: o 
Point do Aluno

. Esse espaço serve como apoio e tira-d
vidas dos conte
dos abordados nas disciplinas escolares.

[FOTO]
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O tempo escasso e acelerado nos conduz a uma nova oportunização de reforço 
escolar e ensino, complementando as atividades da sala de aula. O blog 
Point do Aluno
 surge para facilitar a comunicação, dirimindo possíveis d
vidas dos conte
dos explanados em sala de aula. Inclui, ainda, a plataforma de aulas digitiais 
da Rede Municipal de Ensino: a 
Educopédia
.

[FOTO]

Utiliza a rede mundial de computadores (ou internet) para multiplicar 
informações e desdobramentos de conte
dos, de forma que a aprendizagem ocorra de forma prazerosa e na realidade 
tecnológica.

[FOTO]

A escola dispõe o acesso não somente aos seus alunos, mas a quem visitar a 
página. É uma oportunidade de reforçar ainda mais o conhecimento com o uso do 
computador. Fomenta, assim, o hábito do estudo dos conte
dos curriculares vistos em sala de aula.

O que você está esperando para conhecer e começar a tirar suas d
vidas? Passe por lá, conheça e participe!

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal

e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
tweet
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protagonismojuvenil
(73)

família
(2)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 10/10/2013
<TÍTULO>
Tudo sobre o PCCR - Tire suas Dúvidas

Em razão das diversas informações desencontradas acerca do Plano de Cargos, 
Carreiras e Remuneração (PCCR), Lei n
 5.623, de 1
 de outubro de 2013, a PCRJ criou um link especial para melhor esclarecer o que 
foi aprovado. 

No link é possível, além de obter informações gerais, verificar as respostas 
para as d
vidas mais frequentes e consultar individualmente o salário em um simulador 
específico para cada caso.

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 17/10/2013
<TÍTULO>
Brincar é Coisa Séria!

<TAGS>
Tags: 
família, protagonismoinfantil.

Brincar é a atividade mais importante da vida de uma criança. As brincadeiras 
servem para aprender, para descobrir o mundo, para crescer. Elas desenvolvem a 
coordenação motora, a criatividade e a percepção.

Para a criança, qualquer hora é hora de brincar. É brincando que ela aprende, 
pouco a pouco, como é o mundo 
 o que é seco, o que é molhado; como são as formas, as texturas, as cores... 
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[FOTO]

Alunas da Creche Municipal Amalia Fernandez Conde.

Se para os adultos os brinquedos não passam de objetos que proporcionam 
distração e entretenimento, para a criança eles são muito mais. Representam uma 
via de comunicação importante e contribuem para desenvolvimento da força e da 
resistência física, da coordenação motora e da percepção.

Além disso, as brincadeiras ajudam a extravasar tensões e a desenvolver a 
inteligência.

     Algumas crianças destroem ou esmurram 
seus brinquedos. É uma forma de exteriorizar a agressividade. Outras, curiosas, 
desmontam tudo. Querem saber como são os objetos por dentro. Isso demonstra que 
a criança está estimulada, querendo sempre mais. Não se trata de destruir, se 
trata de investigar.

[FOTO]

As crianças não têm necessidade de brinquedos específicos. Uma panela ou uma 
bacia pode virar um chapéu engraçado; uma lata ou uma caixinha de papelão e seu 
barbante viram facilmente um carrinho de puxar. Criatividade não falta!

Os brinquedos feitos com sucata também agradam a garotada. Carrinhos de papelão 
ou feitos com garrafas plásticas, como as de refrigerante, ou bonequinhos e 
bolas de meia, todos despertam o interesse das crianças pequenas, dão noções de 
ecologia e ainda ensinam que é possível brincar com muito pouco.

[FOTO]

Essa transformação de objeto em brinquedo acrescenta encanto à brincadeira e 
estimula a criatividade da criança. Ela descobre o prazer de utilizar a 
imaginação numa atividade inventiva e compensadora.

Para criança, brincar é coisa séria, constituindo um incentivo para seu 
desenvolvimento. É por meio dela que consegue comunicar suas emoções e seus 
conflitos.

O vídeo abaixo, 
Amigo do Sol, amigo da Lua
, de Benito Di Paula, mostra o quanto
 brincar é uma atividade importante para as crianças:
[VÍDEO]

É importante incentivar e compartilhar as brincadeiras com os filhos. Eles têm 
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grande prazer em brincar com seus pais. Nessa diversão, o relacionamento é 
enriquecido, permitindo que pais e filhos se conheçam melhor e estabeleçam uma 
cumplicidade essencial para o desenvolvimento infantil.

Então, o que está esperando? Vamos proporcionar às crianças momentos prazerosos 
de plena brincadeira! 

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal

e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
tweet

família
(2)

protagonismoinfantil
(1)

Página 6340



RIOEDUCA 2

<COMENTÁRIOS>

Através da brincadeira a criança desenvolve sua coordenação motora, suas 
habilidades visuais e auditivas, e ainda exercita o cérebro e o corpo. As 
escolas precisam investir cada vez mais no processo de brincar para ajudar a 
construir um adulto completo.Parabéns pela matéria!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 17/10/2013 08:46

Como sempre matéria muito boa, porque brincadeira de criança é uma coisa muito 
importante para o seu desenvolvimento. A música também foi ótima porque ilustrou
muito bem o seu texto.
Parabéns.
           Sueli Rego
Prof. Regente da Sala de Leitura da E.M. Lais netto dos Reis
Postado por 
Sueli Rego
 em 18/10/2013 12:49
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 24/10/2013
<TÍTULO>
Pratinhos Charmosos

<TAGS>
Tags: 
família, saúde.

Convencer algumas crianças a se alimentar pode ser um desafio e tanto. Para que 
um prato se torne atrativo à criança, o segredo pode estar em caprichar na 
decoração, usando um pouco de criatividade e investindo em pratos coloridos e l
dicos.

A alimentação das crianças nunca é uma tarefa fácil para os pais. Seja por conta
das d
vidas de quando oferecer determinado alimento ou mesmo pelo desafio de criar 
hábitos saudáveis desde cedo. 

[FOTO]

Para que os legumes e vegetais não sejam deixados de lado, muitas mães precisam 
insistir com os filhos e as refeições podem virar um verdadeiro desafio. 
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O consumo de alimentos ricos em gorduras e aç
cares, o baixo consumo de frutas, legumes e verduras e o sedentarismo são os 
principais fatores que contribuem para a formação de crianças obesas e de outras
doenças. Ficar atento é indispensável.

A melhor maneira de garantir que o seu filho se torne um adulto saudável é fazer
com que bons alimentos sejam apreciados desde cedo, já que a criança toma gosto 
do que conhece.

Ao introduzir os alimentos, são necessárias algumas regras:

- Disciplina e hora certa de comer;

- Evitar produtos industrializados;

- Não substituir, ou pular refeições;

- Fazer entre cinco e seis refeições diárias, de três em três horas - essa é a 
melhor forma de não ter fome exagerada.

A comida mais saudável é sempre aquela feita em casa, em que há uma atenção 
maior à quantidade de sal e gordura. Além disso, a mãe que prepara o alimento 
tem uma dose de amor, escolhe os melhores ingredientes e isso tem um sabor 
especial para as crianças. Elas vão se lembrar dessa experiência por toda a 
vida.

Não se esqueça de colocar ingredientes saudáveis! O propósito de fazer pratinhos
charmosos e divertidos é também o de propiciar uma alimentação saudável.

[FOTO]

Fazer com que a criança participe do preparo da comida em casa, sair com ela 
para comprar os ingredientes faz com que fique mais interessada e empolgada.

Para que um prato se torne atrativo para uma criança, a proposta é caprichar na 
decoração. A comida pode ser a mesma que será servida para o resto da família, 
não precisa ser especial, basta arrumá-la de um jeito especial no prato.

Vamos ver alguma dicas de comidas divertidas:

- Para o café da manhã ou lanche:

[FOTO]

A apresentação dos pratos deve levar em consideração cores e variedade de 
ingredientes.
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[FOTO]

- Para Almoço ou Jantar:

[FOTO]

A hora da refeição pode ser muito divertida, basta apenas um pouco de 
criatividade e paciência. Bom Apetite e divirtam-se!

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal

e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns pelo excelente trabalho!Nossas crianças precisam aprender a se 
alimentar corretamente, desde cedo, para se tornarem adultos com atitudes 
saudáveis.
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 24/10/2013 10:04

Adorei as sugestões dos pratos divertidos! Vou tentar fazer em casa!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 25/10/2013 10:58
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 31/10/2013
<TÍTULO>
Gostar de Ler...

Uma grande transformação ocorre quando a criança entra em contato com a escrita.
Para que isso aconteça com sucesso, ela precisa receber estímulos dos pais e dos
demais adultos, antes mesmo de aprender as primeiras letras na escola.

A aprendizagem da leitura e da escrita só pode se desenvolver depois que a 
criança domina bem a linguagem oral. É importante que ela comece a se comunicar 
articulando suas ideias e expressando seus pensamentos.

[FOTO]

É na interação com os adultos, com seus irmãos ou com outras crianças com os 
quais se relaciona que ela vai aprendendo os diferentes padrões da fala, 
adequada a cada momento, vai estruturando sua linguagem e criando seu 
vocabulário.

Conversar com a criança sempre, antes mesmo que ela saiba falar, permite-lhe 
dominar a linguagem oral.

É importante estimular a criança para que fale coisas que lhe aconteceram e 
imagine outras que possam ocorrer, treinando sua capacidade de antecipar alguns 
fatos. Ela pode contar histórias já conhecidas a partir das figuras de um livro 
ou utilizando sua própria memória e ajuda dos pais. Por meio da conversa, a 
criança tem a oportunidade de colocar suas ideias em ordem, de desenvolver a 
capacidade de compreensão e de comunicação.
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[FOTO]

Quando os pais chegam em casa depois do trabalho, podem estimular os filhos a 
contar o que fizeram e os acontecimentos diários, conversar sobre um programa de
televisão, sobre o que viram a caminho da escola ou o que fizeram nela.

Muitas vezes o desejo da criança de aprender a ler sozinha está relacionado ao 
fato de ter escutado pais, irmãos mais velhos lendo para ela. Ouvir leituras em 
voz alta aumenta o contato das crianças com a linguagem literária e seus 
diversos estilos.

[FOTO]

Por meio das histórias que encontra na literatura, a criança entra em contato 
com situações e experiências do seu dia a dia. Esses conte
dos contribuem para ampliar seu crescimento intelectual, ampliam o conhecimento,
estimulam a imaginação e levam a criança a vivenciar situações emocionais 
variadas.

A formação de bons leitores depende de um contato prazeroso com os livros e com 
a leitura. Para isso, poucas atividades são tão importantes quanto a leitura que
os pais fazem para seus filhos na hora de dormir. 

[FOTO]

Mesmo depois que aprende a ler, esse momento continua sendo importante por 
fomentar um modelo de leitura fluente e com uma entonação adequada das palavras,
por incentivar o prazer da leitura e por desenvolver a capacidade de se tornar 
um futuro leitor.

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal

e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Ler é um hábito poderoso que nos faz conhecer mundos e ideias. Parabéns por 
mostrar aos pequeninos a importância da leitura!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 31/10/2013 10:16

Adorei a matéria! Acho muito importante dar o exemplo e  incentivar o prazer da 
leitura. É necessário transformar nossas crianças em futuros leitores. A leitura
é a janela para o mundo.Por isso incentivo meus alunos e filhos sempre a ler. 
Postado por 
Sueli
 em 04/11/2013 15:08
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 07/11/2013
<TÍTULO>
Dobrando e Criando com Origami

<TAGS>
Tags: 
família, protagonismoinfantil.

O Origami é um grande e agradável passatempo. Além de proporcionar momentos de 
grande prazer, auxilia no desenvolvimento global das crianças, pois desenvolve a
criatividade, coordenação motora e habilidades matemáticas.
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A arte de dobrar papel é uma tradição japonesa: 
origami
, que em japonês significa dobrar (ori) e papel (kami). De origem muito antiga, 
provavelmente da época em que o papel foi introduzido no Japão, no século 6, em 
contato com a China através da Coreia. 

[FOTO]

Contam que no começo fazer origami era muito caro. Por isso só quando começaram 
a fabricar o papel no Japão é que o origami foi difundido.

Naquela época, as mães das regiões mais frias quase não saiam de casa e 
distraiam as crianças brincando de fazer figuras de animais com papel.

O origami passou a ser difundido de geração para geração durante séculos. Os 
japoneses acreditam que a import
ncia desta atividade está no fato de poder transformar um simples pedaço de 
papel nas mais variadas coisas. Desde animais até objetos, que podem ser 
utilizados como brinquedos, estimular a imaginação e a criatividade, além de ser
um ótimo exercício para a tonicidade muscular dos dedos.

[FOTO]

Os mais tradicionais acreditam que a 
tsuru
 - em japonês significa 
cegonha
 e representa prosperidade e sa
de - poderia curar um amigo. Por isso, no Japão quando alguém querido adoece os 
amigos se reunem para confeccionar o 
senbazuru
: mil cegonhas.

Veja abaixo um vídeo de como fazer um 
tsuru
:
[VÍDEO]

A arte é um grande e agradável passatempo. O origami, além de proporcionar 
momentos de grande prazer, pode também auxiliar na educação das crianças.

Os benefícios de se praticar e aprender o origami vão além do fato da criança 
estudar profundamente as formas geométricas e ver quantas possibilidades de 
símbolos podem ser formados em cada pedaço específico de papel, aprendendo as 
noções básicas de medidas.

[FOTO]

Quem aprende origami consegue desenvolver as habilidades motoras das duas mãos, 
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já que são necessárias o uso conjunto delas para se confeccionar alguns 
símbolos; desenvolve as habilidades intelectuais e a criatividade usando todos 
os hemisférios do cérebro; desenvolve a memória, paciência e a atenção, já que 
as regras precisam ser seguidas a risca.

Além de todos esses benefícios, desenvolve em quem pratica o orgulho próprio e o
sentimento do sucesso em ter conseguido a proeza de formar um símbolo sozinho. 
Isso faz com que a criança queira se aperfeiçoar constantemente.

[FOTO]

Ao participarem das atividades com as crianças, os pais devem deixar de lado a 
preocupação de fazer em seu lugar dobraduras ou exigir dobras perfeitas, folhas 
limpas e não amassadas. Com o tempo, as crianças vão se aperfeiçoando e as 
dobraduras vão se tornando mais perfeitas.

[FOTO]

Segue como dica dois sites com alguns modelos e passos:

http://en.origami-club.com/animal/index.html

http://superorigami.com/passoapasso.html

Que tal aproveitar as dicas e confeccionar junto com seu filho lindas figuras de
origami?

[FOTO]

O tanoshi kudasai!

(Boa Diversão!)

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal

e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11

[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>

Através do origami, a criança estimula a habilidade social e a criatividade. É 
uma atividade rica em possibilidades inovadoras. Parabéns!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 07/11/2013 09:28

Adorei , o origami é uma arte linda , vou tentar fazer o tsuru :) beijos 
Postado por 
Marie Mariah 
 em 08/11/2013 21:34
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 14/11/2013
<TÍTULO>
Ler e Escrever: uma Janela para o Mundo...

<TAGS>
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Alfabetizar significa ensinar a escrita e a leitura para quem já fala a língua 
materna 
 em nosso caso, o Português. Mas, para se apropriar desse aprendizado, a criança
percorre um longo caminho, que não se limita ao que ela vê na escola.

Para aprender a ler e a escrever, a criança precisa dominar a linguagem oral. O 
primeiro contato com a língua materna se dá no ambiente familiar. É ali que a 
criança começa a falar com base no contato e nas trocas com os pais, irmãos e 
outros adultos e nas oportunidades que tem de participar de diversas conversas 
com outras pessoas.

[FOTO]

Enquanto convive com esses falantes, ela vai se apropriando das características 
da linguagem oral, vai percebendo padrões de fala adequados a diferentes 
situações e procurando utilizá-los.

Quando os pais conversam com ela, a criança vai incorporando fragmentos do que 
ouve. Assim, muitas vezes surpreende os adultos com seus diálogos, maneiras de 
se expressar e frases de efeito.

Para facilitar o seu aprendizado, é importante que, desde cedo, a criança seja 
exposta a diversas linguagens 
 falada, escrita e outras manifestações, como arte e m
sica 
 e observe como os adultos as utilizam.

O contato com os n
meros e com as várias formas de escrita são intensificados em casa e na escola, 
onde esses conhecimentos são sistematizados.

[FOTO]

Da mesma forma que a criança desenvolve sua capacidade de falar e domina a 
linguagem oral, a partir da conversa com pessoas mais experientes e das 
oportunidades que tem para participar de diálogos, ela vai construindo outros 
conhecimentos pelas experiências ou vivências que encontra no dia a dia.

No processo de alfabetização atual, apoiado pelo conceito de Letramento, a 
criança é entendida como um sujeito capaz de desenvolver a leitura e a escrita, 
do mesmo modo que aprendeu a falar. Ou seja, com base no que já sabe, ela vai 
incorporar mais essas habilidades.

Aprender a ler e a escrever, portanto, faz parte de um longo processo, que varia
bastante de uma criança para outra. A construção desses conhecimentos vai 
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depender da import
ncia que a escrita tem no meio em que a criança vive e de sua participação em 
atividades de leitura e escrita.

A Família pode Ajudar...

Da mesma forma que a criança aprende a falar falando e desenhar desenhando, 
aprende a ler e a escrever lendo e escrevendo; e a partir dos contatos que tem 
com a linguagem. Por isso, os pais podem facilitar esse aprendizado 
proporcionando atividades relacionadas à escrita.

Crianças que vivem num ambiente em 
que a linguagem escrita é valorizada e utilizada no dia a dia têm melhores 
chances de estabelecer um bom contato com a leitura e a escrita.
Os pais podem desenvolver atividades que ajudem as crianças a refletir sobre as 
funções e possibilidades da escrita para a vida.

[FOTO]

Pais, irmãos e adultos que leem jornais, revistas e livros na presença das 
crianças menores estimulam os pequenos a se interessar pela leitura.

Ao verem os familiares escrevendo cartas, e-mails, fazendo listas de compras, 
anotando seus compromissos numa agenda, etc., as crianças vão percebendo a 
utilidade dessa forma de comunicação para a vida social.

Os pais devem continuar auxiliando os filhos, mesmo depois que eles entram na 
escola. Pais e professores têm que trabalhar juntos, sem divergir, para que a 
aprendizagem das crianças seja bem-sucedida.

[FOTO]

A leitura e a escrita são a janela para o mundo...

Aprender a ler, a escrever, alfabetizar-se é, antes de mais nada, aprender a ler
o mundo, compreender o seu contexto, não numa manipulação mec
nica de palavras, mas numa relação din
mica que vincula linguagem e realidade.

Paulo Freire

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal

e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail: 
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<COMENTÁRIOS>

A parceria da família é muito importante no processo de alfabetização! Parabéns 
pela matéria!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 14/11/2013 10:22
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Excelente! Alfabetizar uma criança é conduzi-la para o mundo mágico da leitura. 
Cabe a família proporcionar as crianças desde cedo o contato com os livros e 
assim despertar o gosto pela leitura. 
Postado por 
Sueli
 em 14/11/2013 15:30
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 21/11/2013
<TÍTULO>
Esporte é Vida, é Saúde! Vamos nos Mexer!

<TAGS>
Tags: 
família, saúde, educação física.

A atividade física faz um bem enorme à sa
de mental e física das crianças, além de criar hábitos saudáveis.

A alimentação inadequada e uma rotina exclusivamente voltada a computadores, 
videogames e sedentarismo formam uma combinação perfeita para contribuir com a 
formação de um adulto obeso e com vários problemas de sa
de.

[FOTO]

As novas tecnologias e seu uso desmedido podem estar desviando as crianças de 
ações como saltar, correr e brincar como era feito antigamente. Por isso, é 
essencial que os pais e mães estimulem seus filhos a praticar atividades 
físicas.

Hoje em dia, é cada vez mais comum ouvirmos que a prática de esportes é 
fundamental para uma vida melhor.

As atividades físicas promovem o desenvolvimento motor, melhoram a integração e 
o entendimento do corpo, a autoestima, a autoconfiança e a expressividade. Além 
de reduzir as condições para o desenvolvimento de doenças crônicas ligadas ao 
sedentarismo, tais como hipertensão, obesidade, diabetes e doenças do aparelho 
respiratório.

Crianças e adolescentes que praticam exercícios regularmente têm mais facilidade
de aprendizado e conseguem melhores notas na escola. A constatação é do estudo 
publicado no 
British Journal of Sports Medicine
. 
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[FOTO]

Existem muitas opções de atividades físicas: natação, dança, caratê, futebol, 
etc. Há também escolas e academias que oferecem as mais diversas atividades 
físicas para desenvolver sua criança em um adulto saudável.

O que você está esperando? Converse com seu filho e veja o tipo de atividade que
mais lhe agrada.

Porém, antes de começar qualquer atividade física, consulte um médico, para 
avaliar o estado de sa
de da criança ou do adolescente e se não existe nenhum tipo de impedimento 
físico que possivelmente a impeça de praticar algum esporte.

[FOTO]

Esporte é vida, é sa
de! Vamos nos Mexer!

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal

e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 28/11/2013
<TÍTULO>
Organizando o Dia a Dia... 

<TAGS>
Tags: 
família, protagonismoinfantil, saúde.

É importante organizar a rotina doméstica respeitando o desenvolvimento dos 
pequenos. Obedecer aos horários do sono, da alimentação, da higiene e das 
brincadeiras. A rotina faz com que eles se sintam seguros e desenvolvam bons 
hábitos.

A alimentação, a higiene, o sono e as brincadeiras ocupam o dia a dia da 
criança. É importante permitir que esses momentos vividos dentro de casa tenham 
certa const
ncia e se repitam visando a formação de hábitos saudáveis.

[FOTO]

A criança que ainda está construindo a noção de tempo e a rotina acaba se 
situando melhor em relação aos acontecimentos. Saber que todos os dias mais ou 
menos no mesmo horário tem determinada atividade assegura a tranquilidade da 
criança.
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Essa organização diária lhe dá referências, lhe permite prever situações e lhe 
proporciona segurança. Por exemplo, quando tem o hábito de ouvir histórias antes
de dormir, ela sabe que a hora de ir para cama está próxima.

Para que aprenda a se organizar com certa disciplina, é importante que a vida da
criança tenha uma estrutura sistemática que lhe sirva de modelo.

É fundamental que os pais definam um horário para criança ir para cama, 
considerando o seu ritmo e o da família.

Alguns pais costumam acompanhar a criança até a cama, contando uma história, 
cantando ou mesmo conversando sobre o que aconteceu durante o dia. Isso não 
precisa se tornar uma regra, mas é uma excelente maneira de aprofundar a 
intimidade com os filhos.

[FOTO]

Quando possível, é conveniente que a criança tenha seu próprio quarto. Isso 
favorece a definição de seu espaço, cria condições para que ela consiga ficar 
sozinha com tranquilidade, durma na própria cama e crie noção de privacidade e 
respeito.

Se a criança não puder ter seu quarto, é necessário que ela tenha um cantinho só
seu, como um espaço reservado para seus brinquedos e pertences.

As refeições também devem obedecer a uma rotina preestabelecida. Definir 
horários para o café da manhã, o almoço, o lanche e o jantar ajuda a disciplinar
os hábitos alimentares.

[FOTO]

É aconselhável que a criança se sente à mesa com os adultos durante as refeições
e possa ser incentivada a experimentar novos alimentos, especialmente cereais, 
frutas e verduras.

Da mesma maneira, estabelecer uma rotina para a higiene pessoal ajuda a formar 
bons hábitos, importantes para a sa
de, além de favorecer a autonomia, a independência e a responsabilidade de 
cuidar do próprio corpo. O banho deve ser tomado após as atividades de maior 
movimentação, nas quais a criança acaba se sujando mais.

Se o banho anteceder a hora de dormir, não poderá ser associado a brincadeiras 
agitadas, que excitarão a criança e afastarão o sono. Escovar os dentes deve ser
associado ao término de cada refeição, assim como lavar as mãos, hábito que 
antecede as refeições.

[FOTO]

Dessa forma, seu filho estará desenvolvendo uma boa percepção temporal e você 
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encontrará muito mais facilidade para se comunicar com ele.

Maria Delfina é Professora da Rede Municipal

e responsável pelo Blog Família do Portal Rioeduca.

E-mail: 
mariadrodrigues@rioeduca.net

Twitter: @mariadelfina11
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<COMENTÁRIOS>
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Excelente matéria. Notamos que hoje em dia falta justamente ese estabelecimento 
de horários, regras essenciais para se viver em sociedade, crescer saudável, com
bons hábitos, tendo seu espaço respeitado e principalmente respeitando o espaço 
do outro. A vida moderna, pais trabalhando fora o dia todo deixou as crianças à 
mercê da televisão, computador, jogos eletrônicos, e ao chegar à noite pais 
cansados não tem paciência ou tempo para o diálogo tão necessário. Qualidade é 
preciso, não quantidade.
Postado por 
Tania Rodrigues
 em 28/11/2013 10:09

Sistematizar as atividades diárias e a alimentação da crianças, no mundo 
contemporâneo, se tornou quase uma 
odisseia
.Mesmo assim, é importante para os pais tentar alcançar certos objetivos, no que
se refere ao progresso de seus filhos. Ótima publicação! 
Postado por 
Diogo Farias
 em 05/12/2013 14:20
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 10/10/2013
<TÍTULO>
O Jardim Sensorial da Creche Raul Cortez

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescola, creche.

Inspirada no Festival Internacional de Jardins de Ponte de Lima, em Portugal, 
que conheceu recentemente, a diretora Belizária Martins da Creche Municipal Raul
Cortez, da 9
 CRE, criou o Jardim Sensorial na sua Unidade Escolar, como parte do Projeto 
Anual: 
Pequenos da Raul Multiplicam Vinicius, sua obra e seus parceiros...

[FOTO]

Quem nos conta alguns detalhes do projeto é a própria diretora Bel Martins com 
muito entusiasmo: 

Nosso Projeto anual é 
Pequenos da Raul Multiplicam Vinicius, sua obra e seus parceiros...
 Nesse período, estamos trabalhando as poesias do Vinicius de Moraes que falam 
de jardim: 
O Girassol
, 
As Abelhas,
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As Borboletas
. Inspirados na exposição de Jardins de Ponte de Lima em Portugal, criamos o 
nosso Jardim Sensorial, onde as crianças puderam utilizar todos os sentidos: 
tato, visão, audição, olfato e paladar
.

[FOTO]

[FOTO]

O jardim foi produzido por toda a equipe que preparou tudo com muito carinho.

[FOTO]

[FOTO]

Atravessando o percurso do jardim, os pequenos passavam por piscina de bolinhas,
cortina de tecidos, t
nel de tela com CDS (que fazem o sonzinho com o vento) e piso com diversos 
materiais (tampinhas, pedrinhas de jardim, lápis, conchinha do mar, espuma, 
saquinhos de areia, e muito mais). 

[FOTO]

[FOTO]

Os alunos saborearam uma deliciosa salada de frutas quando terminavam o 
percurso. Assim, puderam trabalhar os sentidos do olfato e paladar ao sentir o 
cheiro e o gostinho das frutas. 

[FOTO]

Nas páginas do 
Facebook 
e do 
Blog da Creche Raul Cortez
 você pode ver mais imagens do nosso Jardim Sensorial. Clique nas imagens: 

[FOTO]

[FOTO]

Vamos conhecer um pouco mais do Festival Internacional de Jardins de Ponte de 
Lima, em Portugal!

[FOTO]

Clique nas páginas do 
Facebook 
e do 
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Site do Festival.

[FOTO]

[FOTO]

E fica a dica: se for passear em Portugal, não deixe de conhecer 
Ponte de Lima
.

Parabéns a toda equipe da Creche Municipal Raul Cortez pelo trabalho maravilhoso
que vocês vêm desenvolvendo nesta Unidade! E, acima de tudo, pelo espírito de 
solidariedade demonstrado nas parcerias de divulgação de suas atividades.

Prof
 Márcia Cristina Alves, Representante da 9
 CRE

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

blogdeescola
(73)

creche
(13)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a Creche Municipal Raul Cortez da 9ª CRE que criou Jardim Sensorial na 
sua Unidade Escolar! Excelente Projeto sendo desenvolvido!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 13/10/2013 22:56
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 10/10/2013
<TÍTULO>
Vinicius de Moraes em Cena

<TAGS>
Tags: 
4ªcre.

Inspirado nos poetas clássicos, que consideravam poesia qualquer manifestação 
que se servisse da palavra, Vinicius de Moraes investiu o seu talento também no 
teatro. Ele foi um poeta que marcou a literatura, a m
sica, o teatro e as artes de uma forma geral. Até hoje, Vinicius é lembrado com 
louvor pelo acervo construído.

Que o teatro tem a função de divertir instruindo é uma verdade que ninguém pode
contestar, pois seria negar-lhe a própria história.

(REVERBEL, 1989)

[FOTO]

A atriz 
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Maria Pompeu nos brinda com sua ilustre presença 

A Escola Municipal Rep
blica do Líbano vem mostrar que Vinicius de Moraes tem uma obra muito variada, 
pois começou na poesia (a sua principal atividade a vida inteira), passou pelo 
teatro, cinema e acabou se entregando de corpo e alma à revolução da m
sica. 

O poetinha, como era conhecido,
expressava sua inquietação com mistério e um fino humor. Valorizava a 
naturalidade do amor humano e a beleza das relações amorosas.

A Arte em Prosa e Verso para Vinicius

[FOTO]

Maria Pompeu e grande elenco

Seus poemas e canções são abrangentes, abordando temas diversos, como a mulher, 
o relacionamento, a religiosidade, a política, a mitologia, a cultura popular 
brasileira e a inf
ncia.

Vinícius, o Poetinha, atendeu as diversas demandas sociais e politicas do nosso 
Brasil e após essa fase de dicotomia entre prazer da carne e princípios 
cristãos, infelicidade e felicidade, Vinicius de Moraes partiu para uma segunda 
fase poética: a temática social e a visão de amor do poeta.

A peça pretende homenagear os 100 anos de nascimento do grande poeta Vinicius de
Moraes, comemorados em 2013. O espetáculo poético-musical leva à cena três 
atores e um m
sico para celebrar um dos maiores compositores brasileiros, notabilizado por 
retratar, em melodias e no lirismo das palavras, as agruras e alegrias do amor.

Texto da Professora
Carla Elisa.

[FOTO]

Maria Pompeu ao lado de nosso alunos

Parabéns à equipe da E. M. Rep
blica do Líbano por garantir que o futuro do seu aluno seja brilhante, 
ajudando-o no desenvolvimento de suas habilidades e de sua capacidade de 
aprendizado. 

Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por 
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o
 representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe
.
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Professora Ana Accioly

Representante Rioeduca.net da 4
 Coordenadoria Regional de Educação

anaaccioly@rioeduca.net

     Twitter: 
@Ana_Acioly

COMPARTILHE E COMENTE!

[FOTO]

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Vcs estão de parabéns! É muito bom ver o trabalho do Vinicius sendo levado às 
crianças a fim de que elas conheçam as mais belas poesias e músicas. Amei!!!
Postado por 
Marcia Andrea 
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 em 10/10/2013 13:22

Foi um momento ímpar. Nossos alunos amaram.
Postado por 
MARISE MACHADO
 em 10/10/2013 22:19
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 11/10/2013
<TÍTULO>
A Botija de Ouro

<TAGS>
Tags: 
10ªcre.

O CIEP 10.19.202 Ismael Nery, localizado em Santa Cruz, pertence à décima 
Coordenadoria Regional de Educação e presta atendimento aos alunos do 1
 ao 9
 ano, PEJA e Projetos Estratégicos (Realfabetização, Aceleração).

Hoje, vamos justamente retratar uma atividade desenvolvida pela Professora Aline
Mendel.

Aline é professora de Língua Portuguesa e se encantou com a proposta do Projeto 
Estratégico. Pelo segundo ano consecutivo, assumiu uma turma do Projeto de 
Realfabetização, no qual são trabalhados conte
dos integrados que corrigem a distorção de fluxo de idade/série dos alunos.

[FOTO]

Professora Aline Mendel apresentando o livro 
A Botija de Ouro
.

Como método de ensino, Aline utiliza não só a interdisciplinaridade, mas também 
a integração com valores que ultrapassam os muros da Unidade Escolar e que 
contribuem para a formação de cidadãos conscientes e politizados.

O trabalho com o livro 
A Botija de Ouro
, de Joel Rufino dos Santos, foi desenvolvido entre os dias 23 de setembro e 4 
de outubro, como parte de vários eventos promovidos pela escola, já em 
comemoração ao Dia da Consciência Negra (20 de novembro). As turmas envolvidas 
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na execução do trabalho foram 8301 (Realfa 2B / Fórmula da Vitória) e 1602.

[FOTO]

Alunos confeccionando a Botija.

[FOTO]

Alunos confeccionando a Botija.

[FOTO]

Alunos apresentam a botija, após sua confecção.

Um detalhe que vale a pena ressaltar é que todas as atividades que Aline produz 
com a turma são divulgadas pelos próprios alunos. Assim, os trabalhos são 
conhecidos por toda a comunidade escolar. E no dia da culmin
ncia (exposição dos trabalhos desenvolvidos), todos participam.

A culmin
ncia do Projeto 
A Botija de Ouro
 se deu com a confecção de botijas pelos alunos, feitas com balões de festa e 
jornal. As botijas produzidas foram expostas no corredor do colégio.

[FOTO]

Botijas produzidas pelos alunos.

[FOTO]

Alunos da turma apresentando o material para os demais alunos da Unidade 
Escolar.

Objetivando a valorização da identidade do educando ao longo de todo o semestre,
estão sendo trabalhados diversos livros infantis e infanto-juvenis de literatura
afrodescendente, tais como 
Chica da Silva
, de João Pedro Roriz, e 
Mandela: O africano de todas as cores
, de Allain Serres. Nesse sentido, 
A Botija de Ouro
 foi utilizada como ponto de partida para a temática. Por isso, ao longo do 
trabalho, vários aspectos do legado afro foram destacados, haja vista serem 
elementos relevantes na composição da cultura brasileira. Assim, vídeos, textos 
e m
sicas serviram de motivação para tratar de importantes contribuições que o povo 
africano trouxe ao Brasil: a m
sica, a dança, a culinária e a língua.
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Suelen Corrêa
é professora da rede municipal

     e representante do Rioeduca da 10
CRE

Contato:

suelencorrea@rioeduca.net

     twitter: @suelencorrea29

[FOTO]
tweet

10ªcre
(292)

<COMENTÁRIOS>

Belíssima atividade realizada pelas turmas 8301 e 1602.
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Parabéns à mediação criativa da professora Aline Mendel!

Postado por 
Rosiane Espínola
 em 11/10/2013 11:57

Parabéns! Sempre vi a excelência de seu trabalho e profissionalismo. Quem faz 
certo se destaca pela ética e seriedade no trabalho além de repassar aos alunos 
conhecimento. Vc é dez!!! ORGULHO!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 11/10/2013 19:03

PArabéns pelo excelente trabalho. Sou prof da 5ª CRE.
Postado por 
Ana Márcia 
 em 12/10/2013 09:01
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 10/10/2013
<TÍTULO>
Já está no ar a 4ª votação da Biblioteca do Professor

<TAGS>
Tags: 
#riodeleitores.

[FOTO]

No cardápio desta votação, há cinco títulos de Literatura Nacional. Os livros de
Literatura Estrangeira ficaram de fora desta vez pois, em breve, haverá a 
entrega do voucher de livre escolha.

Os títulos disponíveis para votação são:

Literatura estrangeira:

NAS NOITES ÁRABES: UMA CARAVANA DE HISTÓRIAS

O GRANDE GATSBY

MALDITO SEJA DOSTOIEVSKI

O HERÓI DISCRETO

O VELHO E O MAR
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Literatura brasileira:

POEMAS DOS BECOS DE GOIÁS E HISTÓRIAS MAIS

1889: COMO UM IMPERADOR CANSADO, UM MARECHAL

      VAIDOSO E UM PROFESSOR 
INJUSTIÇADO CONTRIBUIRAM PARA O FIM

      DA MONARQUIA E A PROCLAMAÇAO DA 
REPUBLICA NO BRASIL

FRAGOSAS BRENHAS DO MATAREU

VALORES PARA VIVER: INSPIRAÇOES PARA REFLETIR 

OS SONHOS NAO ENVELHECEM: HISTORIAS DO CLUBE DA

      ESQUINA

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 14/10/2013
<TÍTULO>
Blog Educativo Como Novas Formas de Conhecimento

<TAGS>
Tags: 
5ªcre, rioeduca, blogs.

Atualizar, buscar novas formas de conhecimento que este mundo globalizado nos 
oferece e acompanhar esta evolução são algumas oportunidades que o blog 
educativo oferece a professores e alunos.

Escutamos falar que o mundo vive em constantes mudanças e é verdade! A partir 
das evoluções que ele vem sofrendo ao longo do tempo, precisamos buscar novas 
formas de conhecimento. Uma delas é aproveitar as oportunidades que a tecnologia
nos oferece.

As oportunidades são infinitas e dentre elas está o blog que, se usado 
corretamente em favor da educação, favorece tanto o aluno quanto o professor. 
Com isso, beneficia a troca de experiências, induz o aluno a criar, produzir 
textos, fazer produções. Também desenvolve habilidades e, entre muitas outras 
possibilidades, o aluno acaba aprendendo de uma forma mais descontraída.

Uma das ferramentas que favorece a adaptação da educação às novas metodologias 
de trabalho colaborativo e cooperativo, seja porque as atividades requerem um 
trabalho em equipe ou porque existem recursos que servem como ferramentas para 
realizá-los, são os blogs
. Educarede, Fundação Telefônica.

O blog integra a categoria do que é chamado software social, que vem sendo 
definido como uma 
ferramenta
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, para aumentar habilidades sociais e colaborativas humanas. Como um 
meio
 para facilitar conexões sociais e o interc
mbio de informações. E como uma 
ecologia
, permitindo um 
sistema de pessoas, práticas, valores e tecnologias num ambiente particular 
local
 (Suter; Alexander; Kaplan, 2005).

Segundo Mejias (2006), o software social é uma nova onda das tecnologias de 
informação e comunicação (TIC) que permite preparar os estudantes para 
participarem em redes onde o conhecimento é coletivamente construído e 
compartilhado. Assim é um Blog.

Blogs Educativos

Segundo Betina Von Staa, coordenadora de pesquisa em tecnologia educacional e 
articulista de portais, existem sete motivos para se criar um blog educativo.

1- É divertido

É sempre necessário termos um motivo genuíno para fazer algo e, realmente, não 
há nada que legitime mais uma atividade que o fato dela ser divertida. Um blog é
criado assim: pensou, escreveu. E depois os outros comentam. Rapidamente, o 
professor vira autor e, ainda por cima, tem o privilégio de ver a reação de seus
leitores.

Como os blogs costumam ter uma linguagem cotidiana, gostosa de escrever e de 
ler, não há compromisso de textos longos, apesar de eles não serem proibidos. 
Inserindo imagens e vídeos, o educador tem uma excelente oportunidade de 
explorar essa linguagem tão atraente, o que aumenta ainda seu objetivo. Ele, 
rapidamente, descobrirá a magia da repercussão de suas palavras digitais e das 
imagens ou vídeos selecionados (ou criados).

2- Aproximam professor e alunos

Com o hábito de escrever e ter seu texto lido e comentado, não é preciso dizer 
que se cria um excelente canal de comunicação com os alunos, tantas vezes tão 
distantes. Além de trocar ideias com a turma, o que é um hábito extremamente 
saudável para a formação dos estudantes, no blog, o professor faz isso em um 
meio conhecido por eles, pois muitos já estão acostumados com as mídias sociais.
O professor 
blogueiro
 certamente se torna um ser mais próximo dos alunos e de seus leitores.
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3- Permite refletir sobre suas colocações

O aspecto mais saudável do blog, e talvez o mais encantador, é que os posts 
sempre podem ser comentados. Com isso, o professor, como qualquer 
blogueiro
, tem in
meras oportunidades de refletir sobre as suas colocações, o que só lhe trará 
crescimento pessoal e profissional. O professor 
blogueiro
 certamente começa a refletir mais sobre suas próprias opiniões, o que é uma das
práticas mais desejáveis para um mestre em tempos em que se acredita que a 
construção do conhecimento se dá pelo diálogo.

4- Liga o professor ao mundo

Conectado à modernidade tecnológica e a uma nova maneira de se comunicar com os 
alunos, o educador também vai acabar conectando-se ainda mais ao mundo em que 
vive. Isso ocorre concretamente nos blogs por meio dos links (que significam 
elos
, em inglês) que ele é convidado a inserir em seu espaço. Os blogs mais modernos
reservam espaços para links. Ao criar um link, o professor se dá oportunidade, 
ao seu aluno, a outros professores e ao leitor a enveredar pelo campo de 
pesquisas desvendando o que lhe interessa. Com essa prática, acabam descobrindo 
uma novidade ou outra, tornando-se pessoas ainda mais interessantes. E, dessa 
forma, professor, seus colegas, alunos e leitores estarão mais conectados com o 
mundo.

6- Permite trocar experiências com colegas

Com um recurso tão importante e ao mesmo tempo divertido em mãos, também é 
possível que os colegas professores entrem nos blogs uns dos outros. Essa troca 
de experiências e de reflexões certamente será muito rica. Em um ambiente onde a
comunicação entre pares é tão entrecortada e limitada pela disponibilidade de 
tempo, até professores de turnos, unidades e mesmo escolas diferentes poderão 
aprender uns com os outros. E tudo isso, muitas vezes, sem a pressão de estarem 
ali por obrigação.

7- Torna o trabalho visível

O professor ou a escola que possui um blog tem mais possibilidade de ser visto, 
comentado e conhecido por seu trabalho e suas reflexões. Antes de fazer seu 
próprio blog, vale a pena consultar as realizações de algumas pessoas comuns ou 
dos mais variados profissionais. Faça uma busca pelos blogs do portal Rioeduca 
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ou mesmo pela Internet para descobrir o que se faz nos blogs pelo mundo afora e 
(re)invente o seu!

E Agora??

O que podemos fazer para tornar nosso blog mais atraente para nossos alunos, 
colegas professores, leitores e para o mundo?

Essa é a pergunta que fizeram as professoras Regina Bizarro e Renata Carvalho 
(representantes do Portal Rioeduca da 5
 e 2
 CRE, respectivamente) autoras das Oficinas de Blogs para professores da rede 
municipal e elas m

esmas respondem:

Sendo ousado (no bom sentido), publicando projetos/atividades interessantes, 
compartilhando saberes, usando através do portfólio digital recursos para 
tornarem as aulas mais atrativas, possibilitando maior integração 
escola/professor/aluno/responsável. Assim você possibilitará o acesso de mais 
leitores, dando oportunidade de refletirem sobre seu trabalho através dos 
comentários. 

O blog é o portal da escola e uma forma da escola/professor se mostrar para o 
mundo. É um espaço de divulgação de ações ou projetos específicos, um portfólio 
digital de professores e alunos, pode ser recurso no acompanhamento e gestão da 
escola, assim como interação escola-família.

Oficina de Blogs na E. M. Rep
blica Dominicana

Em 18 de setembro aconteceu uma oficina de blogs na 5
 CRE. Dessa vez, na escola Municipal 05.15.059 Rep
blica Dominicana, quando lá estiveram dez professoras regentes de Salas de 
Leitura e a diretora de uma Creche.

[FOTO]

Recompensador, palavra que define estes momentos. Pois compartilhamos o que 
aprendemos com muitos que já dominam esta ferramenta e vão a procura de novos 
esclarecimentos. Tanto quanto aqueles que acabaram de criar um blog e necessitam
de subsídios para começar a alimentá-los.

[FOTO]

Hoje, qualquer pessoa pode criar um blog, já que a tecnologia empregada para sua
criação e publicação é muito simples. Sendo assim, qualquer pessoa com pequeno 
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domínio de uso do computador pode criar e manter um blog. Basta o acesso à 
Internet, o cadastramento em um dos muitos serviços disponíveis - vários 
gratuitos, como o blogger.com - e as ideias que alimentarão o blog.

[FOTO]

O interesse pela Oficina de Blog foi grande!

Professores presentes de Sala de Leitura: Marta Benício (CIEP Metal
rgico Benedicto Cerqueira), Fausto David (DR na E. M. Escola Municipal Rep
blica Dominicana e lotado na E. M. Almirante Saldanha da Gama), Ana Claudia 
Ferreira (E. M. Haiti), Ana Carolina Ara
jo (E. M. Frei Leopoldo), Cirley Ribas (E. M. Adelmar Tavares), Regiane Silva 
(E. M. França) Maria da Penha Trajano (E. M. Prof. Souza da Silveira) e Silvia 
Geraldes Almeida (E. M. Irmã Zélia), além da professora Monica A. Martins 
(Diretora da C. M. Sementinha).

[FOTO]

E você, já criou o seu?

Sugestões para alimentar e incrementar ainda mais blogs educativos:

 Photo Scape - Editor de Textos: 
http://www.baixaki.com.br/download/photoscape.htm 

 Movie Maker - Editor de Vídeos: 
http://www.baixaki.com.br/download/windows-movie-maker.htm 

 Youtube - Publicaçao de Vídeo: 
[VÍDEO]
http://www.youtube.com/?gl=BR
hl=pt 

 Tony Gifts - Ferramentas para Blogs: 
http://tonygifsjavas.com.br/

 Dicas para Blogs: 
http://www.dicasparablogs.com.br/

 Marcadores de Visitas:
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http://contador.s12.com.br/

http://megacontador.com.br/

http://blogutils.net/olct/

Desde o início deste trabalho, em 2011, as professoras autoras fizeram 13 
oficinas como esta. 

Conheça o blog Oficina de Blogs: 
http://oficinasdeblogs2012.blogspot.com.br/

Agradeço o empenho da direção da E. M. Rep
blica Dominicana e da professora Elisa Bamonte, Sala de Leitura Menino 
Maluquinho, para que esta oficina acontecesse.

Regina Bizarro é professora representante do Portal Rioeduca/5
CRE.

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

     Twitter: @rebiza

     Facebook: @Regina Biza

Rioeduca/5
CRE no Facebook:

https://www.facebook.com/groups/rioeduca5cre/

[FOTO]
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5ªcre
(268)

rioeduca
(69)

blogs
(12)

<COMENTÁRIOS>

O blog possibilita a produção de textos, análises e opiniões sobre atualidade, 
publicação de fotos e vídeos, além de favorecer a imaginação e facilitar a 
socialização através dos comentários que poderão ser postados. Parabéns por 
possibilitar aos professores o acesso a esta ferramenta tão rica para a 
educação!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 14/10/2013 09:30

Parabéns por esta bela idealização! Incentivos ao mundo virtual também se faz 
necessário para se adquirir conhecimentos novos!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 14/10/2013 20:41
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 11/10/2013
<TÍTULO>
Simbólico, Signo, Significado, Significante: Social e Individual no Ato 
Comunicativo

<TAGS>
Tags: 
blogsderioeducadores, educopédia, mídias, especialistas, linguística.

Ferdinand de Saussure, autor do 
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Curso de Linguística Geral 
(1916), contribui com seus estudos de maneira significativa para o 
desenvolvimento da Linguística e de conceitos cujo entendimento é fundamental 
para uma mediação de qualidade no processo de aquisição e utilização da língua 
escrita.

[FOTO]

[FOTO]

O autor disserta sobre Língua e Fala, sendo a primeira o objeto de estudo da 
Linguística. Língua e Fala seriam, respectivamente, características social e 
individual do ato comunicativo verbal.

[FOTO]

A Língua é, segundo Saussure, 
a unidade da linguagem, e é constituída por um sistema de signos
. Em outras palavras, Língua é um conjunto de unidades que forma um todo. Sendo 
esta depositada como produto social na mente de cada falante da comunidade, por 
isso possui homogeneidade.

A Fala é um ato individual. É a concretização da Língua pelos falantes e, por 
isso, não apresenta homogeneidade, é variável e circunstancial.

O signo é composto pela associação entre SIGNIFICADO (conceito) e SIGNIFICANTE 
(imagem ac
stica). Essa relação não se trata de associar um 
objeto
 a um 
termo
, mas sim um conceito a uma imagem ac
stica. 

[FOTO]

Ainda segundo Saussure, temos o Significado como 
o valor, sentido ou conte
do sem
ntico de um signo linguístico e o Significante como imagem ac
stica ou manifestação fônica do signo linguístico
.

Língua e Fala, embora configurem processos distintos, têm igual import
ncia no processo de aquisição e utilização da língua escrita. Entretanto, a 
escola tende a excluir de seus processos de ensino a linguagem da fala. Tal 
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exclusão não permite a vivência da din
mica social e da mutabilidade da Língua dos falantes, colocando a diversidade 
linguística existente em nossa nação à margem dos processos escolares.

A escola tem 
a priori
 o trabalho com as estruturas linguísticas, separando Língua de seu uso e de seu
contexto social, de forma a distanciar a prática pedagógica cotidiana da 
possibilidade de expandir e aprofundar a experimentação do simbólico de seu 
grupo e da produção de sentidos no educando.

Para que tal realidade se reverta, é necessário priorizar estratégias e 
atividades em que Língua e Fala sejam vivenciadas, problematizadas e que 
interajam entre si. De forma a propiciar ao aluno discutir e se expressar 
escrita e oralmente, de forma coletiva e individual, através de atividades que 
ampliem os seus campos de significação.

[FOTO]

Assim, é possível obter uma escola inclusiva, que acolha a diversidade, que 
abrigue valores democráticos e que se consolide como espaço privilegiado na 
formação global dos indivíduos, na superação das dificuldades de aprendizagem e 
na construção crítica dos conhecimentos, e na formação do leitor/autor 
proficiente.

[FOTO]

Paula Moita
 é professora Regente de Sala de Leitura na Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro e professora substituta no Colégio Pedro II. Pós-graduada em 
Psicopedagogia e graduada em Pedagogia pela UERJ. Ao longo do exercício 
profissional e da vida acadêmica, vem desenvolvendo pesquisa a respeito das 
dificuldades de aprendizagem e aquisição da leitura e escrita.

Lattes:
http://lattes.cnpq.br/4454775243985678

Blog: 
http://professorapaulamoita.blogspot.com.br

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Adorei o artigo! Esclarecedor, didático e critico. Um alerta para revermos 
nossas práticas em sala de aula.
Postado por 
DIANA RIBEIRO
 em 16/10/2013 00:22
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 14/10/2013
<TÍTULO>
II Festival de Talentos 

<TAGS>
Tags: 
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6ªcre, protagonismojuvenil.

A Escola Municipal Otávio Kelly realizou
no começo de outubro, na Arena Jovelina Pérola Negra,
o II Festival de Talentos com o objetivo de potencializar a aprendizagem dos 
alunos. Essa ação pedagógica contou com a participação de toda a comunidade 
escolar: alunos, professores, gestores, funcionários e responsáveis.

Bailando no ar, gemia inquieto o vaga-lume: 
Quem me dera que eu fosse aquela loira Estrela, que arde no eterno azul, como 
uma eterna vela!
. Mas a Estrela, fitando a Lua, com ci
me: 
Ah, se eu pudesse copiar-te o transparente lume!
.

Mas a Lua, fitando o Sol com azedume: 
Mísera! Tivesse eu aquela enorme claridade imortal, que toda a luz resume!
. Mas o Sol, inclinando a r
tila capela: 
Pesa-me esta brilhante auréola de nume... Por que não nasci eu um simples 
vaga-lume?

O texto acima é de Machado de Assis e fala da insatisfação do vaga-lume, da 
Estrela, da Lua e do Sol com o que possuíam e como invejavam o destino e 
talentos alheios. É só uma ilustração, mas retrata muito bom o comportamento 
humano. Lamentamos por não saber cantar, dançar, jogar futebol, andar de 
bicicleta. Como se o que não sabemos e o que somos fossem defeitos ou 
deficiências.

Imagine se todos tivessem as mesmas habilidades ou gostos? Que destino triste 
teria o mundo! Por mais simples que sejam as nossas habilidades, são as que 
temos e, por isso, são preciosas. 

[VÍDEO]

Curta e se emocione!

Agora, não esqueça! 

Nunca seremos plenos em tudo. 

E nem ignorantes em tudo. 

Ainda bem que é assim!

II Festival de Talentos na Escola Municipal Otávio Kelly
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A 
Escola Municipal Otávio Kelly 
localiza-se na Pavuna e atende alunos da Educação Infantil ao 5
 ano. A diretora da unidade escolar, professora 
Patrícia de Moraes
, e a sua equipe utilizaram os talentos dos alunos e dos professores para 
potencializar a aprendizagem e o trabalho pedagógico.

No início do mês de outubro, a escola, realizou o 
II Festival de Talentos 

na Arena Jovelina Pérola Negra, Pavuna. Esse evento contou com a participação de
professores, alunos e responsáveis. Cada um teve a oportunidade de apresentar o 
seu talento individualmente ou em grupo.

Desenvolver competências e adquirir conhecimento são tarefas que a equipe 
pedagógica da escola realiza com maestria. Mas eles vão além! Durante todo o 
processo do Festival de Talentos, os professores levaram seus alunos à reflexão,
promoveram a criatividade, o empreendedorismo, o gosto pela descoberta e o 
talento de cada um.

[FOTO]

[FOTO]

Os professores perceberam que quando
os alunos descobrem
o
seu talento, o que move a
 paixão interior e para o qual
cada um
naturalmente é
bom,
eles demonstram mais esforço, mais dedicação, mais empenho, mais motivação e 
obtêm mais sucesso. 

Esse festival faz parte da proposta pedagógica da escola desde que as crianças 
entram na Educação Infantil. Ele faz com que a comunidade escolar experimente 
diferentes atividades,
vivencie e sinta onde encontrar o seu bem-estar e a sua motivação para agir. É 
aqui que a escola tem um papel importante e decisivo. Não só por descobrir 
talentos, mas em promovê-los após essa descoberta.

Joaquim Cortez não teria sido brilhante se não tivesse tido excelentes mestres 
que o ajudassem a articular o seu corpo e a dançar como ninguém. As 
características naturais podem ser propícias para determinada atividade, mas a 
dedicação, o treino, o esforço, o empenho e o exercício são fundamentais para o 
desenvolvimento do talento. Não basta ter talento, é preciso aperfeiçoá-lo!
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[FOTO]

[FOTO]

Como vimos,
o ensino desenvolvido na 
Escola Municipal Otávio Kelly 
está atento aos talentos naturais das crianças, mas também fomenta que o talento
por si não é suficiente. Para o êxito, o talento é um excelente começo, mas não 
é garantia de sucesso. Este é adquirido com esforço, persistência, inteligência,
dedicação e muita vontade.

A Escola Municipal Otávio Kelly é visionária, estimula a atitude de ir mais 
além, sonhar mais alto, alcançar novos desafios e superar barreiras e 
adversidades. Escolas com visão incubam alunos que se projetam. Tornemo-los 
realidade

Parabéns a todos os professores, alunos, responsáveis, funcionários e gestores 
por fazerem do 
II Festival de Talentos
 um momento enriquecedor; onde talento e aprendizagem caminharam juntos.

[FOTO]

Quer conhecer um pouco mais sobre o Festival de Talentos da Escola Municipal 
Otávio Kelly? Então, clique 
AQUI
!
 Não deixe de aproveitar este espaço para divulgar o seu trabalho! Ele é meu, é 
seu, é nosso! Até a próxima semana!

Professora Patrícia Fernandes - Representante do Rioeduca na 6
 CRE

Twitter: @Paty_PFF

Facebook: 
patricia_pff@yahoo.com.br

E-mail: 
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns a Escola Municipal Otávio Kelly e toda sua Equipe pela realização do 
projeto Festival de Talentos!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 14/10/2013 21:31

... E pensar que : 
 Esta escola foi construída pelo governo do Estado, e entregue ao povo em (?) de
fevereiro de 1967
. Tinha eu 07 anos quando estudei nesta linda escola; todos os dias de aula,eu 
lia os dizeres acima ,que ficavam exposto em uma placa de metal logo na entrada 
da escola. Hoje aos 51 anos, sou militar aposentado (PMBA)que jamais se esqueceu
de onde vieram as primeiras letras do meu eterno aprendizado. 
          
Postado por 
Dalton Ferreira da Costa
 em 29/11/2013 14:54
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quarta-feira, 09/10/2013
<TÍTULO>
INFORMATIVO MultiRio - 09 de setembro

A MultiRio não tem um perfil oficial no Facebook. Informações sobre a Empresa 
você encontra no
Portal MultiRio
 e na nossa página no Twitter. Se você já faz parte desta rede social, seja um 
seguidor:
twitter.com/multirio
.

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

Página 6383



RIOEDUCA 2

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 21/10/2013
<TÍTULO>
Tributo a Vinicius

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

A 
Escola Municipal João de Camargo
, localizada em 
São Cristovão,
 desenvolveu com os alunos do PEJA o Projeto 
100 Anos de Vinicius de Moraes
. As turmas do PEJA I (171 e 191) tiveram a oportunidade de conhecer um pouco da
vida e da obra desse grande compositor e poeta.

O ano de 2013 marca o centenário de um dos artistas mais completos da História 
do Brasil. Se estivesse vivo, Vinicius de Moraes, renomado poeta e compositor, 
completaria 100 anos no mês de outubro.

Vinicius de Moraes - O Poetinha

[FOTO]

Vinicius de Moraes - O Poetinha

Marcus Vinicius da Cruz e Mello Moraes
 nasceu no 
Rio de Janeiro
, em 1913, e desde muito cedo revelou quão talentoso era. O Poetinha se tornou 
também diplomata, jornalista e compositor.

A obra de Vinicius é vasta, passando pela literatura, teatro, cinema e m
sica. Na m
sica foi parceiro de 
Tom Jobim, Toquinho, Baden Powell 
e
 Carlos Lyra
. O Poeta deixou uma marca importante no universo infantil. Fazem sucesso ate 
hoje: 
Casa
, 
Relógio
, 
Pinguim
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, o 
Peru
, 
Foca
 e outros mais.

Sarau Literário

Como culmin
ncia, a 
Escola Municipal João de Camargo
 realizou um Sarau Literário no Auditório da Escola. Assim, cada turma pode 
mostrar o que aprendeu. Os alunos da turma 1701, declamaram 
Eu sei que vou te amar
 e foram muito aplaudidos pelos colegas. Em seguida, todos puderam cantar a m
sica projetada na tela.

[FOTO]

Alunos do PEJA encenam 
Garota de Ipanema
.

O ponto alto do Sarau foi a encenação de 
Garota de Ipanema
, em que alunos representaram 
Tom Jobim, Vinciius de Moraes
 e a
 Garota de Ipanema
. Todos cantaram a m
sica com bastante entusiasmo. Uma justa homenagem ao Poetinha, que emocionou a 
todos. 

[FOTO]

Os alunos 
fazem dramatização sobre a vida do Poetinha.

Como definiu 
Carlos Drummond de Andrade
: 
O 
nico poeta brasileiro que ousou viver sob o signo da paixão. Quer dizer, da 
poesia em estado natural
.

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o
 representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe
. *
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Professora Rute Albanita

Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: 
@Rute_Albanita

COMPARTILHE E COMENTE!

[FOTO]

projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>
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Parabéns à EMJC pelo trabalho!
Postado por 
Alexandre Roque de Araujo
 em 21/10/2013 12:03

Vinicius de Moraes foi um poeta que marcou a literatura e a música brasileira. 
Merece todas as homenagens que pudermos oferecer! Parabéns pelo lindo trabalho!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 22/10/2013 09:06
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 14/10/2013
<TÍTULO>
O Ensino de Língua Inglesa e os Recursos Multimodais

<TAGS>
Tags: 
blogsderioeducadores, educopédia, mídias, especialistas, língua inglesa.

O ensino de Língua Inglesa no Ensino Fundamental I tem se fortalecido ao 
preparar as futuras gerações para serem anfitriões dos grandes eventos 
esportivos que acontecerão no Brasil. Além disso, aprender um novo idioma ainda 
na primeira inf
ncia propicia a oportunidade de atender as demandas do mundo globalizado.

[FOTO]

Paiva (2003) afirma que 
o interesse pelas línguas estrangeiras (LE) se faz presente ao longo do percurso
da humanidade
.
 Assim sendo, faz-se necessário a introdução da Língua Inglesa em nossas salas 
de aula com a parceria de professores que se apropriam de ferramentas e 
estratégias que possibilitem o pleno desenvolvimento dos educandos.

[FOTO]

Segundo Gama (2011), 
falar em multimodalidade não é somente falar em m
ltiplos modos de transmitir mensagem e conhecimento através de imagens, m
sicas e filmes.
 Falar de multimodalidade é trazer para a sala de aula uma nova forma de pensar,
de trabalhar os conceitos concernentes à disciplina e de valorizar o modo como 
os alunos se sentem motivados a aprender.
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[FOTO]

E. M. Pedro Ernesto.

Partindo dessa premissa, cabe ao professor de Língua Inglesa, que atua com 
turmas do Ensino Fundamental I, fazer seu planejamento de modo a englobar 
diferentes meios de exposição do conte
do a ser trabalhado, agregando modernidade ao seu modo de ensinar.

     

_____________________________________________________

Referências:

1- PAIVA, V.L.M.O. 
A LDB e a legislação vigente sobre o ensino e a formação de professor de língua 
inglesa.
 In: STEVENS, C.M.T e CUNHA, M.J.
 Caminhos e Colheitas: ensino e pesquisa na área de inglês no Brasil.
 Brasília: UnB, 2003. p.53-84. Disponível em: 
. Acesso em 23 desetembro 2013.

2- SILVA, Gisele G. 
As imagens no ensino de Língua Estrangeira: um estudo de sala de aula por uma 
perspectiva multimodal
. Pontífica Universidade Católica, 2011. Tese de Doutorado, Rio de Janeiro, 
2011. Disponível em: 

 Acesso em 23 de setembro 2013.

THAÍS DUARTE PASSOS TEIXEIRA DO AMARAL
 é Professora I de Língua Inglesa na SME/RJ, Articuladora da 6
 CRE e Pós-graduanda pelo CEFET/RJ em Ensino de Línguas Estrangeiras.

Lattes:
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4485024A7

Blog:
http://languagesapprentice.wordpress.com

Email: thaisdteixeira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 16/10/2013
<TÍTULO>
Resgatando Nossa História para Construirmos um Futuro Melhor

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, blogdasescolas.

Na Escola Municipal Pernambuco, o passado é lembrado com muito orgulho, o 
presente é vivido intensamente, e o futuro é construído para ser o melhor 
possível.
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A Escola Municipal Pernambuco tem como projeto 2013: 
RESGATANDO NOSSA HISTÓRIA PARA JUNTOS CONSTRUIRMOS UM FUTURO MELHOR
. E tudo começou com algumas fotos antigas que foram encontradas no depósito da 
escola e na sala de leitura, que fez nascer a ideia de valorização do passado, 
vivendo o presente, para a construção de um futuro melhor.

Como primeiro subprojeto, a escola fez uma exposição das fotos antigas com o 
título 
E. M. Pernambuco: Conhecendo o Passado
, que terminava em uma porta que indicava para o presente deixando o gancho para
o próximo subprojeto que será: 
E. M. Pernambuco: Escrevendo uma Nova História
, agora no segundo semestre.

Na exposição, além de diversos cartazes produzidos pelos alunos e de um 
slideshow
 com as fotos encontradas, teve o fechamento com um vídeo de entrevistas de 
pessoas que fizeram parte desta história - que é muito rica, sendo impossível 
retratá-la em sua totalidade.

Vamos ver um pouco da exposição e do vídeo das entrevistas...
[VÍDEO]
[VÍDEO]

E já vivendo um presente lindo e preocupados com a construção de um futuro 
melhor, como mencionado em seu projeto de 2013, a E. M. Pernambuco teve dois 
alunos destaques na Prova Rio 2012 e contemplados com ingressos para o Rock in 
Rio. Esses alunos contaram um pouco sobre a import
ncia de estudar.

José Paulo da Silva Filho

Turma 1802

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Letícia Ferreira de Souza

Turma 1901

[FOTO]

[FOTO]
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Parabéns à Escola Municipal Pernambuco e aos alunos!

Quer conhecer um pouco mais? Visite o blog da Escola Pernambuco.

http://empernambuc.blogspot.com.br/

Escolas e professores, não deixem de compartilhar atividades ou projetos no 
nosso Portal Rioeduca. Procure o representante de sua CRE!!

Clique 
aqui
 para conhecer seu representante.

Prof
 Elidia Correia

Representante 3
CRE no Rioeduca

elidiacorreia@rioeduca.net

Twitter:
 @ElidiaCorreia

Facebook: 
Elidia Correia

e 

Grupo Rioeduca/3
 CRE

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns pelo excelente trabalho realizado com os alunos!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 16/10/2013 08:52

Parabéns à Escola Municipal Pernambuco e toda sua equipe pelo trabalho 
desenvolvido com seus alunos, um exemplo a ser seguido por muitos.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 20/10/2013 19:40
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 22/10/2013
<TÍTULO>
A Arca de Noé e Seus Animais

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos.

A Creche Municipal Rio Novo localiza-se em Jacarepaguá, em 

Rio das Pedras.

As crianças da turma M-41 da Creche Municipal Rio Novo embarcaram no projeto
 A Arca de Noé e Seus Animais
,
 realizado entre a última semana de setembro e a primeira semana de outubro. O 
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projeto apresentou animais vistos no livro de poesia "A Arca de Noé", de 
Vinícius de Moraes.

As crianças também puderam cantar e dançar os poemas musicalizados do CD "A Arca
de Noé". Assim, como conheceram a história de Ruth Rocha "A Arca de Noé", 
identificando os animais e reconhecendo suas características básicas e seus 
gestos. 

[FOTO]

Os livros utilizados durante o projeto "A Arca de Noé e seus Animais".

Desenvolvimento do Projeto

Inicialmente, um dos objetivos era apresentar a história da arca e a sua 
musicalidade: o leão, o pato, a foca e o peru. Mas a professora retirou esse 
último para atender ao pedido da turma que queria fazer a girafa. A girafa se 
destaca na capa do livro e, nesse caso, a música mudou para "Dona Girafa", da 
Xuxa. 

Após a contação da história, algumas indagações foram feitas:

O que é uma arca? (referindo-se a um barco grande)

     Onde podemos usá-la?

     Por que os bichinhos foram para a arca?

     Quais bichinhos foram?

     Os peixinhos entraram na arca? Por quê?

     Choveu muito e o que aconteceu?

     E quando o sol apareceu, o que 
aconteceu?

Ao fim da história, as crianças bateram palmas ao som de "Viva os animais!" 

As atividades se desenvolveram em torno de música (corpo e movimento), os 
diversos tipos de linguagens, matemática, preservação da natureza e artes 
plásticas. Algumas atividades foram realizadas em grupo, mas, em sua grande 
maioria, foram produzidas individualmente.
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Material Utilizado

Os materiais utilizados foram: pratos de papel, guache, lápis cera, pincel, copo
descartável, papel crepom, massinha de modelar, canetinhas, cola colorida, papel
de embalagem de pão, papel 40 kg. 

Detalhes do Projeto

Segundo a professora da turma Cristiane Ferreira: 

Em todos os momentos de rodinha, era relembrada a história da arca. Num desses 
momentos, foi comentado por uma criança que um dos bichinhos que entrou na arca,
fazia assim... E eu imitei o rugido do leão. Quem sabe o nome dele? Leão! As 
crianças começaram a imitar o leão e foi aquela agitação! Falamos um pouquinho 
dos hábitos e comidas dos leões e onde vivem. Cantei o refrão e coloquei a 
música no rádio: o leão na voz de Fagner. Logo após, perguntei quem gostaria de 
fazer um leão bem feroz? No primeiro momento, pintamos os pratinhos com guache 
marrom, chamamos atenção para o nome da cor. Em um segundo momento, com o tinta 
seca, pedi para que colassem a carinha do leão no prato e dançamos a música "O 
Leão" com as produções em mãos.

[FOTO]

Hora de dançar com a música "O Leão". No detalhe: produção com prato de papelão 
do rosto do leão.

Em todas as aulas, acontecia um retorno ao dia anterior para a continuidade do 
projeto. Ao se mencionar a girafa, que ela come folhas das árvores altas, as 
suas características (alta, amarela, com pintas marrons), a professora 
aproveitava a oportunidade para perguntar quem da turma comia verduras. Assim, 
falava sobre a importância de comê-las. 

[FOTO]

A Dona Girafa feita com cola colorida e bolinhas de papel crepom.

As crianças também cantaram a música "Dona Girafa". A professora perguntou quem 
gostaria de pintar a girafa de amarelo. A Girafa foi pintada com cola colorida 
amarela e as pintas com papel crepom, rasgados e amassados pelas crianças.

Para a produção do pato foi contada a história "Os 10 patinhos", ressaltando a 
cor e o som que fazem, além da contagem dos patinhos. No primeiro momento, foi 
usada guache amarela para fazer o corpo, usando o carimbo de mão das crianças; 
num segundo momento, com o patinho seco, apresentamos a poesia no livro, assim 
como o DVD: "A Arca de Noé". 

[FOTO]

Página 6394



RIOEDUCA 2
Patos e Focas produzidos pelas crianças.

A professora Cristiane relata que: 

Fiquei surpresa ao constatar que a maioria dos alunos não conhecia uma foca. 
Mostrei um DVD de vídeos com diferentes animais e mostrei a foca em seu ambiente
natural. Imitei a foca batendo palminhas, eles riram! Realmente deve ser cômico 
a professora imitar a foca! Depois começaram a imitar! Cantei o refrão da música
"A Foca": "Quer ver a foca ficar feliz? É por uma bola no seu nariz", fazendo os
gestos no nariz. "Quer ver a foca, bater palminhas? É dar a ela uma sardinha." 
Perguntei o que era sardinha, falei que era o nome de um peixe que a foca adora 
comer. Quem gosta de comer peixe frito? Destaquei a cor da foca que era cinza, 
mas não me foquei nisso. Até porque temos uma figura de uma foca rosa num porta 
lápis na sala, que alguns chamavam de ursinho rosa, só que agora já sabem que o 
pote é da foquinha rosa. Pintamos a figura da foca com canetinha rosa ou cinza, 
coloquei as duas à disposição para que eles escolhessem. Num segundo momento, 
voltei a cantar a música da foca e perguntei quem gostaria de deixar a foca 
feliz? O que a gente dá pra ela? Cantei umas três vezes, bem devagar, até que 
saiu: "Uma bola!" Vamos então fazer uma bolinha e colar... onde mesmo? Nesse 
momento fiz o gesto apontando pro nariz: "No nariz!".

     Em outra aula foi perguntado: "Se você 
fosse o Noé e construísse uma arca, um barco bem grande, que animal você 
levaria?" As respostas foram anotadas e cópias dos desenhos foram tiradas. Um 
grupo pintou com cola colorida e outro com lápis de cera, escolhidos pelas 
crianças. À medida em que se conversava sobre os diferentes animais, 
aproveita-se para observar a pronúncia e a escrita dos seus nomes.

[FOTO]

Produção coletiva da Arca de Noé.

Na última aula, a professora indagou: "E agora que estamos com todos os animais 
prontos, onde vamos colocá-los? Alguns fizeram gestos de quem não sabia, até que
saiu: "Na barca"! Mas cadê a barca? "Vamos fazer, tia!", falou o Heitor.

A professora explicou que a barca era feita de madeira e fez relação com 
materiais de madeira encontrados no ambiente escolar, destacando a cor marrom. 
Lembrando também que o(a) barco/barca é utilizado(a) na água e, ainda falando do
seu enorme tamanho, comparando com o tamanho da creche. Uma da alunas, Emilly, 
mostrou sua surpresa: 
Nossa! Grandão!

Ainda foi falado que dentro da barca tinha uma casa para os bichinhos ficarem 
até a chuva passar e a água secar. Em cima do desenho da professora, no papel 40
kg, foi colocado papel de embalagem de pão, eles deveriam rasgar e colar os 
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pedacinhos. Depois foi reforçado com guache marrom. Na casa usou-se cola 
colorida. 

No segundo momento, cada criança colou na arca seu animal escolhido. No final, 
todos ouviram e cantaram as músicas do CD "A Arca de Noé". A professora conta 
que:

Tentei fazer do projeto algo significativo, relacionando um tema básico com a 
cultura nacional, como música e poesias que não são tão popularizadas. Antes 
desse projeto eu colocava esse mesmo CD de forma livre e as músicas passavam 
despercebidas. Mas depois da apresentação, através do projeto, eles começaram a 
ouvir e a cantar com mais emoção. Muito gratificante!

[FOTO]

A Arca de Noé da turma M-41 pronta com animais escolhidos pelas crianças. No 
detalhe: cartaz com o nome dos animais escolhidos por cada aluno.

O projeto 
A
Arca de Noé e Seus Animais
 possibilitou o enriquecimento do processo ensino-aprendizagem de forma lúdica e
divertida. Podemos ressaltar o letramento, através da observação e escrita dos 
nomes dos animais, a expressão artística através da criação dos elementos 
relacionados ao projeto, a matemática com a contagem e reconhecimento de cores e
formas, a valorização da alimentação saudável através do exemplo da Dona Girafa,
o conhecimento acerca dos animais e da natureza. E, claro, o encontro com a 
música de Vinícius de Moraes e a história de Ruth Rocha, que encantam e 
sensibilizam crianças e adultos de várias gerações.

 PARTICIPEM, TAMBÉM, DESTE ESPAÇO QUE É NOSSO, DAS ESCOLAS, DOS PROFESSORES, DOS
ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A EDUCAÇÃO CARIOCA!

Contato:

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pelo excelente trabalho desenvolvido com os pequeninos!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 22/10/2013 08:55
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 29/10/2013
<TÍTULO>
Primavera: Bichos do Jardim

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos.

A Creche Municipal Sempre Vida Nise da Silveira localiza-se em Jacarepaguá e 
atende diariamente cerca de 150 crianças da Creche e da Educação Infantil.

 A Creche Sempre Vida Nise da Silveira desenvolveu o projeto
 Primavera: Bichos do Jardim
 em setembro. As crianças vivenciaram diferentes possibilidades e adquiriram 
novos conhecimentos relacionados com a natureza e com os bichos que podem ser 
encontrados no jardim.
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Com a história 
A viagem da sementinha
, foram exploradas as partes das plantas e o processo de germinação. Os pequenos
puderam separar as sementinhas diretamente das frutas e depois plantaram e 
cuidaram para que virassem uma plantinha. Já germinadas, as plantinhas foram 
presenteadas para cada uma das famílias dos alunos.

Foram utilizadas outras histórias para desenvolver o projeto. 
A Viagem da Sementinha
 foi a primeira. As crianças ouviram também: 
A lagarta Comilona
,
 A primavera das lagartas, Cores malucas do camaleão
,
 Bom dia todas as cores
,
 Bicho de jardim
 e 
Grande Inseto
. 

[FOTO]

As crianças aprendendo mais sobre as borboletas com os biólogos do SESC.

[FOTO]

Observando a coleção de borboletas e a lagarta pronta para se transformar em 
borboleta.  

A parceria com o SESC possibilitou a visita de um borboletário volante. Um 
evento que encantou, dando muita alegria todos. Os biólogos responsáveis pelo 
projeto reproduziram um habitat bem natural. Um espaço repleto de borboletas 
onde as crianças as tocavam e ao mesmo tempo observavam o voo. Nesse dia, as 
crianças tiveram a oportunidade de presenciarem o nascimento de uma linda 
borboleta.

[FOTO]

O aluno José Miguel vendo a borboleta bem de perto para aprender mais.

A culminância foi a apresentação de um teatro: 
Grande Comício na Floresta
. E a exposição da releitura artística feita pelas crianças de quadros de 
diferentes artistas que retratam flores em suas pinturas
.

[FOTO]

Teatro na escola mostrando a metamorfose da borboleta. 
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Exposição: Flores de Todas as Cores

[FOTO]

Uma verdadeira 
vernissage
 mostrando o trabalho das crianças artistas da Creche Nise da Silveira.

[FOTO]

Releituras de grandes artistas plásticos.

[FOTO]

Releitura da obra 
Flores do Rio
, de Rafael Murió. Turma EI-50.

[FOTO]

Releitura da obra 
Flores do Rio. 
Turma EI-30.

O Projeto Político Pedagógico da Creche Sempre Vida Nise da Silveira é 
CRESCENDO JUNTO NA CAMINHADA DE CUIDAR E EDUCAR POR UM MUNDO MELHOR. 
E o Projeto Pedagógico 2013: “
Sustentabilidade em ação, corpo e mente em evolução. Família presente, todos 
contentes...
” 

As atividades desenvolvidas durante o projeto 
Primavera: Bichos do Jardim
 despertaram o interesse das crianças pela natureza, favorecendo a aprendizagem 
sobre o crescimento das plantas e a simbiose das mesmas com os pequenos animais 
encontrados nos jardins. Que, no futuro, o respeito e o cuidado com o meio 
ambiente possa refletir o aprendizado iniciado na unidade escolar.

Contato:

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Através dos livros as crianças conseguem viajar e criar! Parabéns pelo trabalho 
realizado com os pequeninos!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 29/10/2013 09:04

Adorei mais este trabalho da Nise. Que experiência legal para as crianças!

Postado por 
Dilma Vianna
 em 29/10/2013 14:58
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 15/10/2013
<TÍTULO>
Dia das Crianças com Concurso de Dança!
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<TAGS>
Tags: 
11ª cre, dia das crianças, didier barbosa vianna, concurso, dança.

No dia 10 de Outubro, a E. M.
Capitão de Fragata Didier Barbosa Vianna comemorou o Dia das Crianças de forma 
inusitada. Um concurso de dança entre os alunos de todas as faixas etárias e 
anos com direito à medalhas de Ouro para os vencedores. CONFIRA!

A m
sica é celeste, de natureza divina

e de tal beleza que encanta a alma

e a eleva acima da sua condição.

Aristóteles

[FOTO]

Alunas do 1
 ano arrumadas para concorrer no concurso de danças.

A E. M. Capitão de Fragata Didier Barbosa Vianna, da

11
 CRE,

é considerada de pequeno porte, com dez salas de aula e com turmas desde a 
Educação Infantil até o 6
 ano.

Os alunos participaram do show de talentos realizando passos e dançando m
sicas desde funk e rock até pop internacional!

[FOTO]

Jurados do turno da tarde: Aline, Estella, Wagner e a professora Cristiane.

Todos foram observados pelos juízes que deram o parecer final. Somente os mais 
desenvoltos ganhariam medalhas de ouro.

[FOTO]

Diferentes turmas dançando no Show de Talentos.

Foram duas turmas ganhadoras, a do turno da manhã e a do turno da tarde. Ambas 
ganharam medalhas de Ouro!

Exemplos de coreografias e m
sicas é o que não falta para essa garotada! Só no Rio de Janeiro são realizados 
dois importantes festivais de m
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sica: o FECEM e o Rock in Rio.

FECEM - 11
 CRE

O
Festival da Canção das Escolas Municipais (FECEM)

caracteriza-se como um projeto artístico-cultural, com foco na produção musical 
dos alunos, promovendo a divulgação do universo musical brasileiro. O festival, 
que acontece há 25 anos, privilegia o espírito de participação, a colaboração e 
o senso crítico, importantes eixos na construção da cidadania plena dos 
estudantes.

[FOTO]

Fotos dos alunos da 11
 CRE cantando e dançando no palco do FECEM.

O FECEM é um evento bastante esperado pelos professores e alunos, pois é nele 
que talentos são revelados.

Rock in Rio

Um festival de m
sica famoso mundialmente é o Rock in Rio. Desde sua criação, é reconhecidamente 
o maior festival musical do mundo latino.

[FOTO]

Parabéns aos envolvidos por proporcionar aos estudantes oportunidades de 
demonstrarem seus talentos musicais, pois trabalhar também a

Inteligência Corporal Cinestésica é de suma import
ncia

!

Laura Fantti Davilla Serpa

     Representante Rioeduca da 11
 CRE

Facebook:
http://www.facebook.com/laura.fanttidavilla

Site:
http://lauradavill1.wix.com/rioeduca11cre

Twitter:
https://twitter.com/laurafanttini
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E-mail:
 lauradavilla@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

11ª cre
(25)

concurso
(16)

dança
(3)

dia das crianças
(1)

didier barbosa vianna
(1)

<COMENTÁRIOS>
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Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 16/10/2013
<TÍTULO>
Toda Criança Merece Ser Feliz!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.

No dia 12 de outubro, comemora-se o Dia das Crianças, mas no espaço escolar todo
dia é o dia delas! As atividades, brincadeiras, desafios... tudo é planejado 
pensando no desenvolvimento e aprendizagem de cada criança!

[FOTO]

Crianças do EDI Edith Marques colocando a mão na massa!

A escola é um espaço que só existe em função do aluno!

Para as crianças é direcionado todo o planejamento das ações que ocorrem no 
ambiente escolar.

A criança é quem motiva o desejo de compartilhar e agrupar saberes, pois sua 
sede pelo conhecimento de si mesma e do mundo é aparente e constante.

[FOTO]

Crianças da Creche Municipal Célia Alencar colorindo pra valer!

A criança ao ingressar na escola dá início a uma nova etapa de sua vida!

É no espaço escolar que muitos conceitos que foram passados pela família serão 
colocados em prática.

É o momento de aprender a dividir, trocar, esperar sua vez, compartilhar e 
crescer!

O respeito e a amizade também são experimentados a todo o momento na escola.

[FOTO]

Crianças do CIEP Aracy de Almeida no Dia da Brincadeira

Mas criança também tem
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     O direito de sorrir.

     Correr na beira do mar,

     Ter lápis de colorir...

 Ruth Rocha

[FOTO]

Crianças da Creche Municipal Tia Elza encenando a m
sica 
Borboletinha
.

As crianças de nossa cidade encantam todos os envolvidos com a Educação Carioca!

É para que a criança desenvolva todo o seu potencial que as ações são planejadas
e desenvolvidas.

Todas as crianças do mundo devem ter seus direitos garantidos e respeitados, 
principalmente o direito de aprender e ser feliz!

[FOTO]

Crianças do CIEP Amilcar Cabral.

O Rioeduca presta homenagem a todas as crianças, que a cada dia enchem as 
escolas de alegria, sorrisos e muitos sonhos!

* 
* 
*

Professora Neilda Silva

Representante Rioeduca da 8
 Coordenadoria Regional de Educação

neildasilva@rioeduca.net

Twitter: 
@Prof_Neilda

COMPARTILHE E COMENTE!
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[FOTO]
tweet
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8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

Ingressar cedo na escola não só é saudável para as crianças como costuma ter 
consequências positivas no aprendizado a longo prazo. Parabéns por oferecer aos 
pequeninos atividades tão enriquecedoras!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 16/10/2013 09:01

Parabéns aos profissionais da educação que dedicam seu amor e carinho a todas as
crianças da nossa rede, realizando seu trabalho com muita dedicação!
Postado por 
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Helena(by troia)
 em 17/10/2013 15:24

As crianças da 8ª CRE são lindas!! Parabéns a todas!
Postado por 
Victoria
 em 18/10/2013 19:16
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 16/10/2013
<TÍTULO>
Conectado nas Nuvens

<TAGS>
Tags: 
professor, mídias.

A computação em nuvens (do inglês: 
cloud computing
) é uma tendência recente da tecnologia que vem crescendo e conquistando 
adeptos. Para a utilização e o acesso às 
nuvens
, você só precisa de um navegador e de acesso à internet, podendo assim 
armazenar arquivos fora do seu computador.

Certos de que a tecnologia de serviços de dados chegou para ficar, devemos 
buscar informações e nos atualizar quanto ao seu uso, lançando mão de seus 
benefícios.

Em sala de aula não seria diferente.

Muitas vezes pode assustar por ser mais uma novidade a ser aprendida. Porém, a
 incorporação e utilização da 
computação em nuvem
 nas tarefas pessoais e profissionais otimiza o tempo e facilita o acesso a 
arquivos.

[FOTO]

Caso se necessite ter acesso a algum documento, planilha, imagem, foto ou até 
vídeo, com a tecnologia em 
nuvens
, isso será possível.

De maneira prática, as 
nuvens
 facilitam o acesso aos arquivos que foram salvos e que estão disponíveis na web
e não no disco rígido do computador.
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É a facilidade e a possibilidade de acessar arquivos independentemente do lugar 
que esteja. Desde que exista conexão com internet e que estes sejam armazenados 
em um dos aplicativos como
: Dropbox, Google Drive
 ou 
Skydrive
, entre outros existentes.

[FOTO]

Através do 
Dropbox, Google Drive
 ou
 Skydrive
 você poderá acessar arquivos através de outro computador.

Dessa maneira, pesquisando, trocando e procurando experimentar, a 
computação em nuvens
 é mais uma tecnologia que pode auxiliar o professor no planejamento das aulas, 
feedback 
com os demais colegas e auxiliar os alunos na sua utilização através da troca e 
compartilhamento de informações, conte
dos, atividades e trabalhos. 

Veja mais em 
Revista Nova Escola
:
5 respostas para você começar a usar a computação em nuvens
.

Taís Ferraz Duarte é Professora da Rede Municipal

     e colaboradora do Portal Rioeduca

     E-mail:

taisduarte@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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mídias
(2)

professor
(1)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 17/10/2013
<TÍTULO>
Tratamento VIP da Classe Especial no CIEP Lamartine Babo

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, ensinoespecial.

A professora Valéria Bittencourt do CIEP Lamartine Babo, da 9
 CRE, vem compartilhar conosco suas atividades de visitas mediadas junto à 
Classe Especial da sua Unidade Escolar. Ela nos mostra o olhar diferenciado e o 
tratamento VIP que essa turma recebe.

Recebi, neste final de semana, um e-mail muito carinhoso que me deixou muito 
emocionada. Nele, a professora Valéria relata, de uma forma simples, uma parte 
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da sua vivência junto a sua turminha de alunos especiais. Em suas breves 
palavras, mostra-nos o grande carinho que tem com seus alunos e o reconhecimento
aos responsáveis no apoio dado ao seu trabalho. 

[FOTO]

O ano de 2013 tem sido muito promissor para a Classe Especial do CIEP Lamartine 
Babo. A professora 
Valéria Bittencourt 
conseguiu viabilizar maior interação, acessibilidade e fomento à cultura. Não 
apenas para seus educandos, já que todas as visitas mediadas, aos diferentes 
espaços culturais, foram acompanhadas de perto pelos responsáveis dos alunos que
são 
pra lá de especiais
.

[FOTO]

O grupo teve a oportunidade de conhecer e interagir bastante no 
Centro Cultural Banco do Brasil
 com a exposição 
Elles
, o que possibilitou um trabalho de produção artística em sala de aula com a 
mesma temática da visitação.

[FOTO]

A Estação de Tratamento de Águas da 
CEDAE - ETA Guandu
 - foi mais um espaço visitado pelos nossos pais e alunos, tendo em vista o Ano 
Internacional de Cooperação pela Água. Preservar também é uma decisão especial, 
pois envolve a vida.

[FOTO]

[FOTO]

E para fechar o ano com 
chave de ouro
, a Classe Especial (alunos e responsáveis) teve o privilégio de assistir a um 
Concerto da Orquestra Sinfônica Brasileira
 no histórico 
Theatro Municipal do Rio de Janeiro
. 

[FOTO]

O aluno João Vitor (que é cadeirante e tem deficiência mental) foi destaque 
durante o Concerto, chamando a atenção do maestro e de toda a Orquestra. Ao 
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final, foi convidado para posar junto ao m
sico
 Luís 
(contrabaixista) para registrar um momento tão inesquecível, pois somos todos 
dessa Classe, muito Especiais!

Prof
 Valéria

Parabéns, professora Valéria por seu carinho e dedicação!

Prof
 Márcia Cristina Alves, Representante da 9
 CRE

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

ensinoespecial
(4)

<COMENTÁRIOS>

Os passeios são fundamentais para a formação integral dos estudantes. Parabéns 
por oferecer este recurso aos alunos da Educação Especial! Nossos alunos merecem
sempre o melhor!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 17/10/2013 08:51

Excelente trabalho da professora Valéria Bittencourt do CIEP Lamartine Babo seu 
carinho e dicação fazem a diferença na vida do aluno.
Postado por 
Helena(by troia)
 em 20/10/2013 15:35
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 17/10/2013
<TÍTULO>
Saúde Bucal  Começa na Infância!

<TAGS>
Tags: 
4ªcre.

Cuidar dos dentes não é uma questão estética e, sim, de sa
de. Muitas doenças sistêmicas têm origem em infecções orais e a prevenção é a 
nica saída. Mas ela só ocorre quando se educa, se tornando um instrumento de 
transformação social.

As ações de promoção à sa
de, prevenção de agravos e de assistência à
criança pressupõem o compromisso de prover qualidade de vida para que a criança 
possa crescer e desenvolver todo o seu potencial.
 Sa
de da Criança Materiais informativos - SUS.

Conheçam
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o trabalho desenvolvido pela Dr
 Alessandra e toda Equipe de Sa
de Bucal

no EDI Sgt Jorge Faleiro de Souza, em parceria com o CMS Alemão/Esperança.

[FOTO]

A preocupação com os cuidados odontológicos na primeira
inf
ncia não é um fato novo. Atualmente, os
cuidados começam ainda nos primeiros meses de vida principalmente pela 
possibilidade de prevenção de doenças e manutenção da sa
de bucal.

Outro fator importante é que a sa
de da boca é necessária para a pessoa desempenhar de forma adequada a mastigação
e a deglutição. Além disso, colabora com a aceitação social e melhora da 
autoestima, pois um sorriso harmônico significa não só sa
de, mas também bem-estar.

[FOTO]

No EDI Sgt Jorge Faleiro de Souza, tem dentista de três em três meses. A equipe 
do
 Centro Municipal de Sa
de do Alemão vai até a nossa Unidade Escolar e realiza várias atividades com as 
crianças, funcionários e famílias!
 Professora

Jaqueline Dias

,
 Gestora da Unidade.

[FOTO]

O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento faz parte da avaliação
integral à sa
de da criança, propiciando o desenvolvimento de ações tanto da Educação, quanto 
da Sa
de. Sendo ambas importantes para
estreitar e manter o vínculo da criança e da família com o espaço escolar.

Parabéns para a equipe do
EDI Sgt Jorge Faleiro de Souza que em parceria com o CMS Alemão/Esperança

realiza, difunde e apoia à prática da promoção da Sa
de Bucal desde a primeira inf
ncia.
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Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por 
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o
 representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe
.

Professora Ana Accioly

Representante Rioeduca.net da 4
 Coordenadoria Regional de Educação

anaaccioly@rioeduca.net

     Twitter: 
@Ana_Acioly

COMPARTILHE E COMENTE!

[FOTO]

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>
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Parabéns pelo trabalho Drª Alessandra e toda Equipe de Saúde Bucal no EDI Sgt 
Jorge Faleiro de Souza, em parceria com o CMS Alemão/Esperança. Vocês realmente 
fazem a diferença!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 20/10/2013 16:40

Divulgamos em  nosso blog esta parceria de sucesso.
Postado por 
cms alemao
 em 21/10/2013 23:54
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 18/10/2013
<TÍTULO>
O Trabalho do Professor Além da Sala de Aula...

<TAGS>
Tags: 
10ªcre.

O espetáculo musical 
Cecilia em busca da fantasia
, da Companhia de Artes Cecilia Encena e idealizado por um Professor da Rede 
Municipal de Ensino, foi apresentado no dia 04/10 no Teatro da Cidade das 
Crianças Leonel Brizola para 400 alunos da 10
 CRE. O objetivo é aliar cultura, educação e cidadania.

Jayme Kamus é professor de história do CIEP Ismael Nery (10
 CRE), assim como também, professor das redes estadual e privada. Possui 
formação em Pedagogia e é pós-graduado em Artes Cênicas. Ele conta que a peça 
foi inspirada nos contos de fadas que sempre encantaram crianças, jovens e 
adultos em todas as épocas.

[FOTO]

Professor Jayme Kamus, idealizador do espetáculo teatral.

A partir da concepção do professor Jayme, o espetáculo foi produzido por um 
colega da profissão: o professor da Rede Estadual de Ensino Peterson Soares 
(professor de Matemática, escritor e produtor musical). 

A peça tem duração de aproximadamente 70 minutos e apresenta 14 atores e 12 
coreógrafos no palco.

A Cia de Artes Cecilia Encena é pioneira na região e tem quase uma década de 
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existência. Já contou com mais de 500 jovens e adultos na sua equipe ao longo de
sua caminhada. Localizada em Sepetiba, a Cia conta com uma equipe de 
aproximadamente 60 pessoas distribuídas em variadas funções: Elenco, 
coreografia, figurinistas, contrarregras, cenógrafos, técnicos de áudio e som, 
assessores de imprensa e alguns responsáveis de apoio que auxiliam na produção, 
promoção e realização dos espetáculos. Esta Companhia é administrada por Sandra 
Frazão (professora de Matemática da rede privada) e conta com o apoio de 
Jefferson Guedes (produtor executivo).

[FOTO]

Companhia de Artes Cecilia Encena, no Teatro da Cidade das Crianças Leonel 
Brizola.

[FOTO]

O elenco da Companhia Teatral.

A história criada por Jayme baseia-se nos contos infantis. No texto cênico de 
Jayme, os vilões dos contos infantis resolvem dominar o mundo da fantasia, porém
a fada Sininho (que está no grupo dos vilões como espiã) descobre o plano e 
conta para a Rainha Cecilia, que esta escondida se fortalecendo depois da 
ltima batalha contra a bruxa Karina. 

Já no mundo real, Cecilia e Sininho precisam encontrar, antes dos vilões, as 
personagens das histórias infantis que decidiram vir para cá arrumar um emprego 
e começar uma nova vida, porque passam a achar que as crianças por não lerem 
mais suas historinhas se esqueceram delas. No fim de tudo, os vilões capturam as
personagens das histórias infantis, a Rainha Cecilia e retornam para o mundo da 
fantasia. Para provar que as personagens infantis não foram esquecidas, as 
crianças da plateia são convocadas a participarem da peça para ajudar a 
destruir
 a Bruxa Karina. E assim dá-se o tão esperado final feliz!

Algumas cenas do espetáculo sendo apresentadas:

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Alunos interagindo com os atores e assistindo ao espetáculo teatral.

Ao término da apresentação, os alunos interagem com os atores, discutindo 
aspectos entre o bem e o mal, heróis e vilões. 

Um momento que ficará eternizado na vida desses alunos que tiveram a 
oportunidade de vivenciar cultura e educação, na construção de um mundo melhor.

Suelen Corrêa 
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é Professora da Rede Municipal

     e Representante do Rioeduca da 10
CRE

Contato
:

suelencorrea@rioeduca.net

     twitter: @suelencorrea29

[FOTO]
tweet

10ªcre
(292)

<COMENTÁRIOS>

Excelente ação do Professor Jayme Kamus que sempre foi incentivador de projetos 
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culturais e dedica toda sua cultura artística a educação pois reconhece esta 
como um meio de realizações  de mudanças positivas na vida dos alunos. Parabéns 
Jayme pelo belo trabalho!
Postado por 
Helena(by troia)
 em 20/10/2013 15:31

Agradeço os elogios da colega Helena, e passo pra ratificar que esse trabalho 
não é meu, mas de toda uma equipe que sempre está junta para todas as aventuras 
do Cecilia Encena!
Postado por 
Jayme Kamus
 em 21/10/2013 15:57

Foi ótimo ver que todos gostaram da apresentação, foi a realização de um sonho !
Postado por 
Ágatha Bruna ( Malévola )
 em 21/10/2013 16:00

É muito gratificante, depois de tantos esforços, ver nosso trabalho reconhecido.
Postado por 
Jonathan Cruz
 em 21/10/2013 16:01

Ótimo ver nosso trabalho sendo reconhecido!! Muito feliz.
Postado por 
Gabrielle Oliveira
 em 21/10/2013 17:15
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 15/10/2013
<TÍTULO>
Ser Professor. Feliz Dia, Mestre!

Ser professor é professar a fé e a certeza de que tudo terá valido a pena se o 
aluno sentir-se feliz pelo que aprendeu com você e pelo que ele lhe ensinou...

Ser professor é consumir horas e horas pensando em cada detalhe daquela aula 
que, mesmo ocorrendo todos os dias, a cada dia é 
nica e original...

Ser professor é encontrar pelo corredor com cada aluno, olhar para ele sorrindo,
e se possível, chamando-o pelo nome para que ele se sinta especial...
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Ser professor é entrar cansado numa sala de aula e, diante da reação da turma, 
transformar o cansaço numa aventura maravilhosa de ensinar e aprender...

Ser professor é envolver-se com seus alunos nos mínimos detalhes, vislumbrando 
quem está mais alegre ou mais triste, quem cortou os cabelos, quem passou a usar
óculos, quem está preocupado ou tranquilo demais, dando-lhe atenção necessária.

Ser professor é importar-se com o outro numa dimensão de quem cultiva uma planta
muito rara que necessita de atenção, amor e cuidado...

Ser professor é equilibrar-se entre três turnos de trabalho e tentar manter o 
humor e a competência para que o 
ltimo turno não fique prejudicado...

Ser professor é ser um 
administrador da curiosidade
 de seus alunos, é ser parceiro, é ser igual na hora de ser igual, e ser um 
líder na hora de ser líder, é saber achar graça das menores coisas e entender 
que ensinar e aprender são movimentos de uma mesma canção: a canção da vida...

Ser professor é acompanhar as lutas do seu tempo pelo salário mais digno, por 
melhores condições de trabalho, por melhores ambientes físicos, sem misturar e 
confundir jamais essas lutas com o respeito e com o fazer junto ao aluno. Perder
a excelência e o orgulho, jamais!

Ser professor é saber estar disponível aos colegas e ter um espírito de 
cooperação e de equipe na troca enriquecedora de saberes e sentimentos, sem 
perder a própria identidade.

Ser professor é ser um escolhido que vai fazer 
levedar a massa
 para que esta cresça e se avolume em direção a um mundo mais fraterno e mais 
justo.

Ser professor é ser companheiro do aluno, 
comer do mesmo pão
, onde o que vale é saciar a fome de ambos, numa dimensão de partilha...

Ser professor é ter a capacidade de 
sair de cena, sem sair do espetáculo
. Ser professor é apontar caminhos, mas deixar que o aluno caminhe com seus 
próprios pés...
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Darwin Ianuskiewtz

[FOTO]

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Obrigada e retribuo a todos: todos, que fazem das nossas salas de aula um espaço
para sonhar e transformar!

Postado por 
Maria Cristina Zamith Cunha
 em 15/10/2013 14:36
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 16/10/2013
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<TÍTULO>
16 de outubro - Dia do Merendeiro
<TÍTULO>

O Dia do Merendeiro é uma data muito especial.

O Dia do Merendeiro é uma data muito especial. Ser manipulador de alimentos

não é apenas saber acondicioná-los, prepará-los e distribuí-los. É um ritual 
que,

além da competência profissional, comprometimento com o melhor atendimento

de nossos alunos e da habilidade para o desempenho da função, envolve outros

ingredientes; um dos principais é o carinho ao preparar os alimentos que são 

servidos todos os dias em cada unidade escolar. Por isso, consideramos esses

competentes profissionais grandes artistas, pois eles

transformam as

refeições de cada dia em verdadeiras delícias.

[FOTO]

Diante da import
ncia e da grandeza do trabalho que desenvolvem em benefício

das crianças e jovens de nossas escolas, a Gerência de Alimentação Escolar

quer demonstrar o reconhecimento a vocês, MERENDEIROS, que se dedicam ao

Programa de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação, prestando

especial homenagem neste dia.

[FOTO]

Parabéns!!!!

[FOTO]
tweet

 x

 p
 x

 x
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todos os merendeiros que preparam com tanto carinho e dedicação a 
merenda dos nossos alunos! Vocês merecem toda a nossa admiração!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 16/10/2013 09:06

Parabéns a todos os profissionais que realizam um trabalho de grande valor para 
nossos alunos. Lembro até hoje do cheiro da merenda de quando eu era 
criança...Saudades
Postado por 
Helena(by troia)
 em 20/10/2013 19:43
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 22/11/2013
<TÍTULO>
Projeto Livrão das Lendas

<TAGS>
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Tags: 
5ªcre, projetos.

Alunos do 6
 ano Experimental da Escola Municipal Leonor Posada, ao estudarem sobre lendas, 
pesquisaram das mitológicas até as urbanas e criaram um livrão desenvolvendo o 
entendimento desta cultura e compartilhando com outras turmas da escola.

A leitura é o mais importante elemento do imaginário. Ler significa refletir, 
pensar, estar a favor ou contra, comentar, trocar opiniões, posicionar-se, 
enfim, exercer desde cedo a cidadania. 

Dessa forma, percebe-se o papel da leitura na formação do aluno. Acreditando 
nisso a professora Margareth do 6
 ano Experimental, da Escola Municipal 05.15.032 Leonor Posada, turma 1602, 
resolveu criar um projeto que motivasse seus alunos à leitura através das 
lendas, como reconhecimento da import
ncia da preservação do imaginário popular.

[FOTO]

Através de vasta pesquisa, eles compreenderam que lenda é uma narrativa 
fantasiosa transmitida pela tradição oral através dos tempos. De caráter 
fantástico e/ou fictício, as lendas combinam fatos reais e históricos com fatos 
irreais que são meramente produto da imaginação humana. Então, professora e 
alunos resolveram criar um livrão transformando em prática esse conhecimento e 
compartilhando com outras turmas da escola.

Projeto Político Pedagógico, Formação de Leitores = Livrão das Lendas

Segundo a professora Margareth, o Projeto Político Pedagógico da escola é 
voltado para a formação de leitores e, através dos objetivos, criou meios de 
estimular mais os alunos que mergulharam no fabuloso mundo da leitura. 
Orientando seus alunos, eles confeccionaram o Livrão das Lendas, fato esse que 
dará muitos frutos, pois possibilitará outros alunos a participarem deste 
projeto. 

[FOTO]

Alunos da turma 1602,
 junto a professora Margareth, trabalhando na produção do Livrão das Lendas.

Através da leitura podemos viajar num piscar de olhos de um continente ao outro,
de um século ao outro. Penso que esta iniciativa criativa e dedicada dos meus 
alunos, venha a influenciar aos demais alunos da escola a produzirem também
, conta-nos a professora Margareth Souza. 

De acordo com a professora, a confecção do livrão passou por algumas 
dificuldades, como a assistência individualizada para cada grupo, tendo em vista
que os alunos da faixa etária de 12 a 13 anos não gostam muito de esperar.
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[FOTO]

Alunos da turma 1602, junto a professora Margareth, trabalhando na produção do 
Livrão das Lendas.

Espírito de Equipe

A professora Margareth nos conta que no início deste ano a turma 1602 não tinha 
um espírito de equipe, era cada um por si sem nenhum senso de organização. Hoje 
a turma se mostra unida, cooperativa e interessada ao que lhe propõe. 

Tendo em vista o espírito de equipe, acredito ser este o segredo do sucesso 
destes alunos, pois toda a confecção deste livrão foi um grande trabalho em 
equipe. Todos foram importantes, cada um representando uma pequena parcela do 
resultado final. Enfim, todos os alunos trabalharam coletivamente em prol de um 
objetivo comum: a confecção do Livrão das Lendas
. 

[FOTO]

Alunos da turma 1602, junto a professora Margareth, expondo o Livrão das Lendas.

Quero agradecer o empenho da turma 1602 pelo carinho na produção dos desenhos, a
vontade de fazer bem feito. Tenho certeza de que este Livrão das Lendas 
proporcionou a todos muitos momentos de alegria, diversão e suspense com algumas
de nossas histórias. O nosso trabalho será mais um livro utilizado na sala de 
leitura
, finaliza a professora.

[FOTO]

A Coordenadora do 6
 ano Experimental na 5
 CRE, professora Susana Bastos, junto a professora Margareth Souza.

Agradeço 

a professora Margareth Souza

, pelas informações 

fornecidades 

da Escola Municipal Leonor Posada, assim como agradeço a sua direção, 
professoras Maria de Fátima Netto e Juliana Cordeiro por este maravilhoso 
trabalho compartilhado com todos através do Portal Rioeduca.

Regina Bizarro é professora representante do Portal Rioeduca/5
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CRE.

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

     Twitter: @rebiza

     Facebook: @Regina Biza

Rioeduca/5
CRE no Facebook:

https://www.facebook.com/groups/rioeduca5cre/

[FOTO]

projetos
(334)

5ªcre
(268)
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<COMENTÁRIOS>

Lindo trabalho em o trabalho em equipe foi estimulado, este é um aprendizado que
será importante durante toda a vida destes alunos. Parabéns Margareth! 
Postado por 
Ana Márcia Vieira
 em 23/11/2013 20:48

Agradeço ao empenho dos meus alunos, que abraçaram a ideia e fizeram esse lindo 
trabalho. Parabéns, a turma 1602!
Profª Margareth
Postado por 
Margareth
 em 29/11/2013 12:11
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 18/10/2013
<TÍTULO>
A Informática como Ferramenta de Auxílio à Educação

Será que existe alguma fórmula capaz de abrir o apetite de uma criança em 
relação ao aprendizado de matérias do currículo escolar? Tornar agradável o 
ensino não é tarefa simples. Para manter atenta uma turma de vinte alunos é 
necessário muito esforço. 

[FOTO]

http://www.pilosos.com/web/diver/juegos/Games/splash/. 

A solução está nas ferramentas utilizadas. A 
arma
 do momento leva o nome de 
software
 educacional. Os programas interativos, com in
meras ilustrações e imagens animadas, são ingredientes suficientes para manter 
acesa a chama natural da curiosidade infantil.

[FOTO]

GCompris - Programa Educacional Livre.

As crianças apreciam a sensação de estar conseguindo sempre mais. Elas têm 
orgulho quando sabem mais sobre determinado assunto do que um adulto que 
admiram. O computador pode alimentar essa sensação de conquista, fazendo a 
criança perceber o quanto já aprendeu e a incentivando a estudar.
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[FOTO]

E. M. Olegário Mariano.

Em fevereiro de 1995, ao iniciar a minha carreira no magistério, eu me 
questionava como poderia aplicar a minha experiência pessoal com a informática 
no auxílio à educação dos meus alunos. Estávamos, como aliás ainda estamos, em 
plena revolução tecnológica e as crianças ávidas por algo diferente. Algo que as
atinja em cheio, entrando no seu universo e estabelecendo a comunicação, há 
muito perdida, entre elas e o professor.

[FOTO]

http://nteerechim-tic.pbworks.com/w/page/5521927/Construindo%20mapas%20conceitua
is.

A informática educativa tem avançado e comprovado que as crianças são capazes de
avanços significativos, desde que devidamente motivadas. Os videogames ensinam 
às crianças o que os computadores estão começando a ensinar aos adultos 
 que algumas formas de aprendizagem são rápidas, muito atraentes e 
gratificantes, de acordo com Papart (1994). Brincando, descobrem relações 
lógicas, deduzem termos e fenômenos, formulam raciocínios cada vez mais 
complexos, habilitando-se desde cedo ao desafio de construir conhecimento.

[FOTO]

http://sleducacional.org/blog/arquivos/tag/quantidades.

Aliás, na criança, a construção do conhecimento não pode ser afastada do 
ambiente l
dico, que é a sua forma natural de expressão. A eletrônica tem progredido muito 
nessa direção, porque está sabendo captar a motivação infantil.

De acordo com Coburn (1988), as escolas são instrumentos cruciais no processo de
desenvolvimento da cidadania e no treinamento apropriado da força do trabalho, 
não podendo jamais serem substituídas por computadores domésticos e redes de 
aprendizagem. Elas sociabilizam as crianças para se tornarem adultas e exercerem
a tradição cultural de nossa sociedade; são elas que mantêm as crianças enquanto
os pais trabalham; cuidam da alimentação, higiene, cuidados médicos etc. As 
escolas são a fonte primária do desenvolvimento econômico em nossa sociedade. 
Enquanto houver sociedade, as escolas serão necessárias. Muitas famílias podem 
complementar a aprendizagem das crianças com computadores, mais dificilmente 
privarão seus filhos da importante influência formativa dada pela escola.
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ADILSON MAGALHÃES PINTO
 é Professor na SME/RJ.

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 14/10/2013
<TÍTULO>
Informativo MultiRio - 14 de outubro

A MultiRio não tem um perfil oficial no Facebook. Informações sobre a Empresa 
você encontra no 
Portal MultiRio
 e na nossa página no Twitter. Se você já faz parte desta rede social, seja um 
seguidor:
twitter.com/multirio
.

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 21/10/2013
<TÍTULO>
Orquestra de Vozes Meninos do Rio - 19º Encontro Nacional do PEA - UNESCO

<TAGS>
Tags: 
projetos;  1ªcre, 2ªcre, 3ªcre, 4ªcre, 5ªcre, 6ªcre, 7ªcre, 8ªcre, 9ªcre, 10ªcre
e 11ªcre.

Em 2 de outubro, a Orquestra de Vozes Meninos do Rio fez uma participação 
especial, com um coro de cerca de 100 vozes, no 19
 Encontro Nacional do Programa de Escolas Associadas, PEA/UNESCO, no Colégio 
Pedro II 
 São Cristóvão, que comemora 60 anos.

Antes da apresentação, os alunos realizaram um breve ensaio com o Maestro J
lio Moretzsohn, professores regentes, professores coreógrafos e o coreógrafo 
Augusto Cezar Pereira Maceió.

[FOTO]

[FOTO]

Foi apresentado à plateia um breve histórico da origem da Orquestra de Vozes 
Meninos do Rio.

Marcando a visita do Papa João Paulo II ao Brasil, a Orquestra de Vozes Meninos 
do Rio fez a sua primeira apresentação, especialmente organizada para aquele 
evento. Essa iniciativa vem promovendo a musicalidade e estimulando o talento 
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musical dos alunos das escolas municipais.

Articulando voz e movimentos coreografados, as canções da Orquestra de Vozes 
Meninos do Rio são especialmente elaboradas para audições que homenageiam 
importantes compositores e temas da atualidade. 

Com o seu variado repertório, a Orquestra de Vozes Meninos do Rio abriu a sua 
apresentação com a inesquecível vinheta, com arranjo e autoria do maestro J
lio Moretzsohn, logo após a entrada do pelotão da bandeira composto por alunas 
do Colégio /Pedro II 
 Tijuca, da execução do hino nacional e da saída do pelotão. Também fizeram 
parte do repertório da Orquestra de Vozes Meninos do Rio as seguintes canções:

Cio da Terra
, de Milton Nascimento
;

Isso aqui o que é
, de Ary Barroso
;

Se todos fossem iguais a você
, deTom Jobim e Vinicius de Moraes
;

Xote da Meninas
, de Luiz Gonzaga
;

Cidade Maravilhosa
, de André Filho
.

Ao final, o p
blico aplaudiu de pé e pediu bis. Nesse momento, a orquestra retribuiu à plateia
com a m
sica 
Garota de Ipanema
, de Tom Jobim e Vinicius de Moraes.

[FOTO]

Após a apresentação, os alunos foram novamente reagrupados por Polos para irem 
embora e realizaram vários registros fotográficos.

[FOTO]

[FOTO]

R
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epresentante do Rioeduca na E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos

     Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet

5ªcre
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6ªcre
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9ªcre
(227)
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3ªcre
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7ªcre
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4ªcre
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 21/10/2013
<TÍTULO>
Projeto CriÁrvore

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, extensividade.

No mês de setembro, o CIEP João do Rio, em Guadalupe, realizou o projeto 
CriÁrvore com os alunos do 1
 e do 2
 ano. O objetivo principal é conectar os alunos com o desenvolvimento de uma 
árvore e potencializar o ensino através da interdisciplinaridade.

Se você está pensando um ano à frente, semeie uma semente. Se você está pensando
dez anos à frente, plante uma árvore
. Poeta Chinês, 500 a.C.

Houve tempo em que plantar uma árvore era um prazer, brincadeira de criança. 
Tempos depois se tornou uma espécie de obrigação civil divulgada amplamente por 
diversas e contínuas campanhas. Infelizmente o prazer não existe mais, nem as 
campanhas. 

É preciso resgatar o olhar das pessoas para esses seres vegetais! Cada árvore é 
nica na sua textura, cor, cheiro, folhas, flores e frutos. 
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Está sempre presente como um símbolo maior, marcante e sábio. Acompanham nossas 
histórias, gerações após gerações, nunca se fazendo indiferente à presença do 
ser humano, ao contrário, sempre nos dando muito do que necessitamos. 

A essência da beleza humana está protegida dentro da nossa alma, assim como a 
semente que a árvore gera para se multiplicar. Todo nosso potencial e valores 
estão dentro dessa semente que temos que cuidar alegremente, dando condições 
para esses valores tão belos brotarem, crescerem e inspirarem
 E podemos acessá-los através do cuidado, respeito e amor com outros seres da 
natureza!

[VÍDEO]

Vamos apreciar a natureza e as árvores da mesma maneira como apreciamos a 
presença de um amigo sincero!

Projeto CriÁrvore

O 
Centro Integral de Educação P
blica 
(CIEP) 
João do Rio 
localiza-se em Guadalupe, zona norte do Rio de Janeiro, e atende alunos da 
Educação Infantil ao 5
 ano. A gestora desta unidade escolar, professora 
Deise Nunes
, juntamente com sua equipe, pensa em deixar cidadãos melhores para o futuro do 
nosso planeta. 

Por isso,
as professoras 
Alexandra Moreira 
(1.102) e 
Noemi Pereira 
(1.201) entraram
de cabeça no projeto
 CriÁrvore
, desenvolvido pela E/SUBE/CED 
 Extensividade, em parceria com o Centro de Educação Ambiental da Secretaria de 
Meio Ambiente. Esse projeto consiste na distribuição de sementes de árvores 
nativas da mata atl
ntica para a produção de mudas.

As professoras
receberam um kit contendo as sementes e o manual com as instruções de cada etapa
do projeto. O objetivo principal
é
 conectar os alunos ao processo de desenvolvimento de uma árvore, de modo que 
eles presenciem a germinação e o desenvolvimento das sementes até a sua 
plenitude.
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O monitoramento do projeto está sendo feito através do registro de fotografias, 
desenhos e histórias. Um contador de árvores está sendo construído para que, em 
2014, se faça uma estimativa de quantas árvores cresceram junto ao projeto, 
quantas foram plantadas nas escolas e quantas foram destinadas ao 
reflorestamento.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Com este projeto, os professores do CIEP João do Rio puderam oferecer aos alunos
atividades interdisciplinares, mostrando a import
ncia da valorização das árvores, além de torná-los agentes responsáveis pela 
criação e transformação da sua realidade. 

O trabalho realizado com os alunos ajudará a determinar as atitudes e posturas 
das crianças frente ao mundo. Através do exemplo dado na escola,
eles crescerão e se tornarão adultos comprometidos em todos os aspectos, 
inclusive no respeito ao nosso planeta. Como vimos,
a educação ambiental é levada a sério no CIEP João do Rio!

Parabéns
às professoras 
Alexandra
Moreira 
e 
Noemi Pereira
, por abraçarem este projeto de forma tão consciente! Os questionamentos acerca 
dos problemas ambientais devem ser encarados de forma coletiva, em que todos os 
cidadãos podem e devem fazer a sua parte. É um orgulho ter o trabalho desta 
equipe de sucesso no Portal Rioeduca!

Conheça um pouco mais do trabalho do CIEP João do Rio visitando o Facebook da 
escola! Para curtir, clique 
AQUI
!

Quer ter o seu trabalho publicado no Portal Rioeduca? Entre em contato com a 
representante de sua CRE! Divulgue suas práticas pedagógicas! Este espaço é meu,
é seu é nosso! Até a próxima semana!

Professora Patrícia Fernandes 
 Representante do Rioeduca na 6
 Cre

     Twitter: @Paty_PFF
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     Facebook: patrícia_pff@yahoo.com.br

     E-mail: 
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

6ªcre
(247)

extensividade
(7)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quarta-feira, 23/10/2013
<TÍTULO>
3°Fórum Literário da E. M. Estado da Guanabara

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, blogdasescolas.

A Escola Municipal Estado da Guanabara encontra no Fórum Literário uma 
estratégia para incentivar a leitura e mostrar a import
ncia do desenvolvimento de um leitor.

No dia 10 de outubro, aconteceu na E. M. Estado da Guanabara o 3
 Fórum Literário. O evento consiste em um espaço aberto na escola para a 
discussão sobre o papel da leitura na vida dos alunos e onde eles ficam 
conhecendo mais sobre todo o processo de publicação dos livros, desde a sua 
confecção.

O fórum contou com a participação do Projeto da Cruz Vermelha, que visa a 
ampliação do n
mero de leitores. E, também, com a participação de três autoras de livros 
infanto-juvenis: Tammy Luciano, Luciane Rangel e Gabriela Pedroso, que 
responderam a várias perguntas e contaram um pouco de suas experiências como 
escritoras.

[FOTO]

As autoras relataram como ocorre o processo de criação e publicação de livros e 
fizeram uma breve explicação do conte
do de suas obras. Os alunos participaram espontaneamente e adoraram descobrir 
esse caminho - desde a criação dos livros até a chegada nas livrarias.

[FOTO]

Ao final das palestras e da conquista de muito conhecimento, houve um sorteio de
livros. Todos ficaram muito animados com a entrega dos prêmios!

[FOTO]

Com todo o interesse e o estímulo criado no decorrer do Fórum Literário, o 
resultado foi que o n
mero de procura de livros para empréstimos na Sala de Leitura aumentou 
consideravelmente. E os alunos da E. M. Estado da Guanabara viajaram muito mais 
no mundo da leitura.

Parabéns à equipe da E. M. Estado da Guanabara!!

Escolas e professor,es não deixem de compartilhar atividades ou projetos no 
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nosso Portal Rioeduca. Procure o representante de sua CRE!!

Clique 
aqui
 para conhecer seu representante
.

Prof
 Elidia Correia

Representante 3
CRE no Rioeduca

elidiacorreia@rioeduca.net

Twitter:
 @ElidiaCorreia

Facebook: 
Elidia Correia

e 

Grupo Rioeduca/3
 CRE

[FOTO]
tweet
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3ªcre
(223)

blogdasescolas
(22)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todos os professores da E. M. Estado da Guanabara por ajudar a formar
um Rio de Leitores!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 23/10/2013 10:30
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 23/10/2013
<TÍTULO>
Fique Ligado no SkyDrive

<TAGS>
Tags: 
professor, mídias.

O 
Skydrive 
é um serviço (
software
) de armazenamento de arquivos em nuvens da Microsoft, que permite guardar 
arquivos na internet de maneira p
blica ou privada.

Através da conta de e-mail Rioeduca, você pode ter acesso ao 
SkyDrive
, bastando para isso acessar com mesmo login e senha.

É importante lembrar que desde o dia 30 de agosto vem ocorrendo a migração do 
e-mail Rioeduca, que agora é acessado através do endereço 
http://mailoffice365.com
.

[FOTO]
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Mais informações em:
Rioeduca - Programa e Ações
.

O S
kydrive
 é um serviço que visa facilitar o acesso e o compartilhamento de arquivos sem a
necessidade destes estarem em um 
pendrive
, ou termos que necessariamente, carregar nossas máquinas.

Com o
Skydrive
, os arquivos ficam armazenados em nuvens podendo ser acessados através de 
qualquer computador com acesso à internet.

Assista ao vídeo tutorial: 
Como usar o SkyDrive.
[VÍDEO]

Trata-se de uma ferramenta de utilização simples que possui três pastas: 
documentos, imagens e p
blicos. O usuário também pode criar outras pastas. 

Uma opção interessante é o compartilhamento dos arquivos (fotos, documentos, 
planilhas) do S
kyDrive

 com qualquer outra pessoa, através da opção 
p
blicos
.

Há também a possibilidade de sincronizar os seus arquivos existentes no 
computador,
 laptop, tablet
 e até
 smartphone
 com a nuvem através da instalação do
 software
 nos aparelhos.

[FOTO]

Experimente o 
SkyDrive
! Maior facilidade na sincronização de seus projetos, planejamentos, provas e 
exercícios, com acesso via 
web
!

Taís Ferraz Duarte é Professora da Rede Municipal
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     e colaboradora do Portal Rioeduca

     E-mail: 
taisduarte@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

mídias
(2)

professor
(1)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quarta-feira, 30/10/2013
<TÍTULO>
Monitoria em Sala de Aula

<TAGS>
Tags: 
professor, saladeaula.

O trabalho de monitoria desenvolvido pelo professor em sala de aula em parceria 
com os alunos tem como principal objetivo facilitar o processo de 
ensino-aprendizagem, auxiliando a relação professor-aluno e desenvolvendo 
atitudes cooperativas.

Buscando o atendimento dos alunos dentro das suas diversidades em sala de aula, 
o trabalho de monitoria visa desenvolver e estimular tanto os alunos monitores 
quanto aqueles que são atendidos pela monitoria paralelamente ao trabalho do 
professor.

Independentemente da disciplina que se propõe à prática da monitoria, é 
fundamental levar em consideração o planejamento e o estabelecimento de 
objetivos claros e específicos, que devem ser discutidos com a turma. Para a 
escolha dos monitores, vários aspectos devem ser considerados, dentre eles: 
maturidade, conhecimento do conte
do e abordagem clara para com os colegas.

[FOTO]

Atividade de monitoria em Matemática realizada pela aluna com a supervisão da 
professora.

As atividades de monitoria devem ser gradativamente introduzidas na rotina 
escolar, pois, se mal planejadas e mal orientadas, podem trazer resultados 
inesperados e aquém das expectativas e dos objetivos propostos.

A escolha de monitores precisa ser feita com cautela, pois, além de dominar o 
conte
do, os alunos precisam desenvolver certa maturidade para a compreensão de que o 
trabalho deles é ajudar e orientar, e nunca fazer o trabalho para o colega!

[FOTO]

Alunos da E. M. Vice-Almirante Paulo de Castro envolvidos em atividades 
colaborativas.

Não existe 
receita pronta
, regras a serem seguidas pontualmente para que esse tipo de prática funcione.

O professor tem que levar em conta a realidade de sua turma e em que momento a 
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monitoria o auxiliará.

Cuidados para que se tenha sucesso:

maturidade;

prontidão;

definição de quais conte
dos necessitam de reforço e se os alunos escolhidos estão aptos;

criação de grupos pequenos para serem monitorados rendem mais;

orientação e 
monitoramento
 dos monitores;

rodízio entre os monitores, procurando contemplar as diversas áreas do 
conhecimento;

uma vez introduzida a prática, que se torne uma constante;

feedbac
k à equipe pedagógica sobre as atividades desenvolvidas, os resultados, 
apresentando os aspectos positivos e os negativos que deverão ser analisados com
propostas de mudanças.

As atividades de monitoria favorecem a interação, criam vínculos, estabelecem 
confiança entre professor e alunos e, principalmente, entre os próprios alunos.

Taís Ferraz Duarte é Professora da Rede Municipal

     e colaboradora do Portal Rioeduca

     E-mail: 
taisduarte@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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professor
(1)

<COMENTÁRIOS>

O sistema de monitoria é um espaço de cooperação entre os alunos e de 
aprendizagem significativa. Ela precisa e deve ser utilizada pelos professores! 
Parabéns pela matéria!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 30/10/2013 11:01
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 21/10/2013
<TÍTULO>
Quem é o Diferente...

<TAGS>
Tags: 
blogsderioeducadores, educopédia, mídias, especialistas, inclusão.

Há algum tempo, a Educação de qualidade às crianças que necessitam de atenção 
especial por suas deficiências e/ou transtornos do desenvolvimento e/ou altas 
habilidades, que vislumbre sucesso em seu processo de aprendizagem, é foco de 
discussão, organização e fomento de políticas no cenário nacional e 
internacional. 

[FOTO]

Um dos pontos de destaque é que o diálogo acerca dessa temática necessita 

Página 6444



RIOEDUCA 2
envolver culturas, políticas e práticas de inclusão, pois são dimensões 
fundamentais para analisar cenários educacionais e propor estratégias mais 
inclusivas. Perpassa desde conceitos inclusivos até mudanças atitudinais nas 
escolas, entendendo a escola instituição, como um espaço de constituição de 
sujeitos marcada pelas forças ambivalentes da sociedade contempor
nea e das representações que suscitam do encontro dos indivíduos nos grupos 
sociais. 

[FOTO]

http://mundodesalienado.wordpress.com/2013/08/23/escolas-inclusao-social-e-a-cri
anca-com-deficiencia/.

A compreensão do papel que a pessoa com deficiência ocupa na relação com seus 
pares confere significado importante ao planejar a ação educativa. 
Ressignificando o papel da formação dos profissionais que se encontram no lócus 
da mediação deste processo - o professor -, baseando-se em estudos acerca da 
formação inicial e continuada deste. Não se trata da proposição de um 
professor inclusivo
, mas da capacidade de pensar sobre o pensar, agir e sentir sua prática 
pedagógica. 

[FOTO]

Será que um dia chegaremos a um consenso sobre quais características deveria ter
o 
educador inclusivo
? Um segundo questionamento decorre deste primeiro: se a resposta a esta 
indagação fosse afirmativa, conseguiríamos que tais características fossem 
devidamente adequadas a qualquer contexto educacional? Qual a import
ncia de compartilharmos os sentidos e significados da inclusão em educação com 
os futuros professores e os que já se encontram na ativa? 

http://www.sismmac.org.br/noticias.asp?id=2047
id_cat=1.

O 
educador inclusivo
 não deve ser encarado como um modelo ideal a ser seguido. É ter como padrão a 
atuação em prol de estratégias diversificadas e agindo na personalização do 
ensino. A inclusão se faz em processo e, como tal, seu entendimento deve ser 
compartilhado por todos os envolvidos que, por sua vez, assumirão o papel de 
atores nessa construção. Compreendendo a representatividade dos alunos com 
deficiência, mais um elemento significante à constituição do cenário escolar.

     

_____________________________________________________

Referências:
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Texto completo pode ser visitado em:

http://www.faetec.rj.gov.br/desup/images/democratizar/v7-n1/democratizar-20131-l
uciane.pdf.

Luciane Porto Frazão de Sousa
 é Pedagoga, Psicopedagoga, Especialista em Educação Especial, Mestre em 
Educação e Doutoranda em Educação. Atuando na Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Ensino Superior, articulando e promovendo processos de inclusão, 
docência, formação de equipe multidisciplinar, formação de educadores. 
Pesquisadora nas temáticas inerentes à diversidade, cotidiano escolar, educação 
e reabilitação de pessoas com deficiência. Docente e conteudista de cursos EAD; 
na Pós-graduação da Universidade C
ndido Mendes. Educopedista formadora na SME/RJ.

[FOTO]
tweet

educopédia
(86)

blogsderioeducadores
(64)

inclusão
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mídias
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<COMENTÁRIOS>

Há muito que se discutir sobre Educação Inclusiva e principalmente sobre a 
formação adequada dos profissionais que atuam nessa área. Tenho interesse em 
conhecer mais sobre esse assunto tão envolvente e deslumbrante!
Quero elogiar e parabenizar a autora, Luciane Frazão, que utilizou palavras 
sábias e esclarecedoras acerca de um tema que necessita ser muito mais 
discutido.
Postado por 
Célia Fukuchi
 em 22/10/2013 20:42
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 22/10/2013
<TÍTULO>
As Flores de Vinícius de Moraes

<TAGS>
Tags: 
2ªcre.

Os alunos da Escola Municipal Almirante Barroso estão cantando e se encantando 
com Vinícius de Moraes através do projeto pedagógico escolhido para o ano de 
2013.

O projeto didático anual da Escola Municipal Almirante Barroso tem como título 
Navegando com Vinícius de Moraes num Mar de Sensibilidade
. Foi desdobrado em quatro temas bimestrais: 
Canta, Vinícius, o teu Rio de Janeiro!
, no primeiro bimestre, tendo como foco o aniversário da cidade; 
Mulher, amor, paixão e... Vinícius
, no segundo bimestre, com ênfase na valorização da mulher na família e uma 
homenagem às mães; 
As flores e Vinícius de Moraes
, no terceiro bimestre, trabalhando o romance em tempo de primavera; e no quarto
e 
ltimo bimestre o tema escolhido foi 
Vinícius: permitido para Crianças...
, uma homenagem ao Dia das Crianças.

No mês de julho fizemos uma publicação aqui no portal Rioeduca falando do 
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trabalho da Escola Municipal Almirante Barroso representado pelo projeto 
didático anual 
Navegando com Vinicius de Moraes num Mar de Sensibilidade
.

O programa 
Salto para o Futuro
 teve acesso à publicação e entrou em contato com a equipe da unidade escolar a 
fim de convidá-los para uma gravação do programa dedicada a trabalhos com o tema
Vinícius de Moraes.

A professora Márcia Cristina Nunes, coordenadora pedagógica da unidade escolar, 
nos conta que, depois de uma conversa com a equipe pedagógica, decidiu-se que a 
melhor forma de mostrar todo trabalho da escola, para uma gravação, seria uma 
apresentação dos alunos. E como muitos trabalhos feitos partiram de uma m
sica ou de uma poesia, a escola resolveu expor nos murais os trabalhos 
confeccionados, e os alunos apresentaram a m
sica ou o poema que mais gostaram. Assim surgiu o 
Sarau 
da Escola Municipal Almirante Barroso, que foi a culmin
ncia do tema do terceiro bimestre. Os alunos declamaram poemas, cantaram e 
encenaram. Foi uma grande festa!

A 
Arca de Noé
 continua sendo o tema trabalhado pelas turmas da Educação Infantil e primeiro 
ano. O professor de M
sica ensaiou as m
sicas 
A Foca
 e 
O Pato
 para apresentação. A professora de Artes confeccionou alguns animais. A 
professora da turma trabalhou a letra da m
sica e a moradia de cada 
bichinho
. A professora do primeiro ano e sua turma elegeram o poema 
As borboletas
 para ser declamado.

[FOTO]

Os alunos do segundo ano escolheram a poesia 
O Ar
 e viajaram no universo das brincadeiras infantis que trazem o resgate da inf
ncia. Na aula de Artes, confeccionaram brinquedos que necessitam do vento para 
funcionar como: pipa, cata-vento, avião etc.
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[FOTO]

Ao som da m
sica 
Casa
, as turma do terceiro ano conheceram as diferentes moradias, construindo 
através da Arte uma história com lembranças da inf
ncia. Os alunos confeccionaram móbiles e, nas aulas de Inglês, conheceram os 
vários tipos de moradia.

[FOTO]

Cada turma do quarto ano escolheu o seu próprio caminho com Vinícius. A turma 
1.401 elegeu 
O Relógio
 para ser encenado. A 1.402 vivenciou experiências significativas ao abrir 
A Porta
 para a imaginação, vivendo a expectativa do que encontrar ao abrir esta porta. 
Já a 1.403, ao entrar em contato com o livro 
O poeta aprendiz
, buscou resgatar um colega que estava distante da turma, valorizando sua 
habilidade de desenhar e recriaram o livro. Além disso, apresentaram a m
sica 
Aquarela
. Nas aulas de Artes e Inglês, os temas também foram trabalhados.

[FOTO]

[FOTO]

As turmas 1.501 e 1.503, através do olhar criativo sobre o Rio de Janeiro, ao 
som das m
sicas 
Corcovado
, 
Eu Sei que Vou te Amar
, 
Pela Luz dos Olhos Teus
 e 
Chega de Saudade
, estão buscando sensações felizes através de pinturas embaladas ao som de 
A Felicidade
. Inspirados na homenagem feita para Vinícius no encontro de Tom Jobim e Frank 
Sinatra, apresentaram a canção 
The Girl from Ipanema
. A turma 1.502, dando continuidade ao viés sobre meio ambiente, trouxe a 
primavera com a beleza das flores, realçando o imaginário do artista, o nosso 
poetinha, envolvidos ao som de 
O Rancho das Flores
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[FOTO]

As turmas de Classe Especial estão conhecendo o universo de Vinícius interagindo
com todas as turmas. Já os alunos do sexto ano, após conhecerem o poema 
Maria L
cia
, curiosamente o nome da sua professora, estão desvendando os encantos da Bossa 
Nova, embalados por 
Chega de saudade
 e 
Ela é Carioca
.

Parabéns a toda comunidade escolar da E.M. Almirante Barroso! Continuem cantando
e nos encantando com Vinícius de Moraes!

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Renata Carvalho 
 Professora da Rede e representante do Rioeduca, na 2
CRE

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet
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2ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Vinícius de Moraes é realmente encantador! Parabéns pelo lindo trabalho 
realizado!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 22/10/2013 08:57

Como não gostar de um projeto desse Simplesmente maravilhoso, poesia, Vinicius 
de Moraes...A isso eu chamo educar, alfabetizar, letrar. E como fica mais 
prazeroso trabalhar assim, é mais trabalhoso? sim, é, mas o resultado é 
saboroso...Parabéns..
Postado por 
Tania Rodrigues
 em 31/10/2013 16:11
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 28/10/2013
<TÍTULO>
A Ciência dos Insetos Invade São Cristovão

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

A Escola Municipal Floriano Peixoto, em São Cristovão, dedicou um dia às 
Ciências. Uma bióloga do Museu Nacional trouxe insetos para que os alunos 
descobrissem muitas informações sobre esse grupo de animais que é o mais 
numeroso da Terra. 
As crianças ficaram entusiasmadas com a novidade!

A bióloga realizou uma din
mica que dividiu o assunto em três atividades diferentes para as turmas. Assim, 
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todos puderam aproveitar a visita de forma detalhada e participativa. Logo na 
primeira etapa, os alunos assistiram a um vídeo sobre os insetos, que mostrava 
de forma didática suas principais características e sua import
ncia para a vida humana.

[FOTO]

Alunos do 1
 ano na aula de Ciências.

Os Insetos

Os insetos são animais essencialmente terrestres e ocupam todos os nichos na 
superfície da Terra, mas que também invadiram os ambientes aquáticos.
Os insetos distinguem-se por apresentarem três pares de pernas e, usualmente, 
dois pares de asas ligadas à região média ou torácica do corpo. Além disso, a 
cabeça possui um par de antenas e um par de olhos compostos. Os insetos possuem 
um exoesqueleto que, no caso específico destes animais, é composto de quitina. O
corpo do inseto é dividido em três regiões: a cabeça, o tórax, onde localizam-se
os três pares de patas e os dois pares de asas, e o abdômen, que não possui 
segmentos articulados. As asas são uma característica marcante dos insetos, 
embora existam alguns grupos que não a possuam.

[FOTO]

Exposição de insetos mostrados para os alunos.

Na segunda etapa, as crianças, interessadas e curiosas, observaram as caixas que
continham diferentes grupos de insetos em exposição. E também ouviram as 
explicações feitas pela bióloga sobre as perguntas que fizeram.

Na terceira etapa, os alunos precisavam demonstrar o conhecimento adquirido 
através de jogos simples, como jogo de memória e jogo de adivinha. Essa parte da
atividade foi

divertida e concentrou a atenção das crianças, que ficavam aguardando sua vez 
para demonstrar os conhecimentos adquiridos durante as etapas da atividade.

Para a equipe de professores da unidade escolar, esse tipo de estratégia de 
ensino, como procedimento ou recurso, promove a aprendizagem de forma 
significativa. É também de grande import
ncia a aproximação do leitor com instrumentos diferenciados, pois, numa mesma 
ação, o aluno pode decidir quando e porque aplicar o conhecimento.

[FOTO]

Atividades realizadas sobre o assunto abordado: Insetos.

Ao final dessas etapas, as turmas do 1
 ano participaram de uma oficina na qual puderam transformar seus conhecimentos 
em arte. A turma aprendeu a construir uma borboleta com garrafa pet.
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O dia foi especial, pois gerou nas crianças o desejo de aprender ainda mais 
sobre as Ciências Naturais.

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o
 representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe
. *

Professora Rute Albanita

Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: 
@Rute_Albanita

COMPARTILHE E COMENTE!

[FOTO]

projetos
(334)
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1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 18/10/2013
<TÍTULO>
Letramento Digital: a Tecnologia na Sala de Aula como Aliada no Processo de 
Alfabetização

<TAGS>
Tags: 
blogsderioeducadores, educopédia, mídias, especialistas, letramento digital.

A alfabetização é tema de muitas pesquisas sobre métodos e soluções. 
Recentemente, um elemento tem interferido nos debates em todas as áreas da 
educação e também faz parte do estudo do processo de alfabetização: o uso das 
tecnologias em sala de aula. 

[FOTO]

Como o computador, o celular e muitas outras tecnologias, a que in
meras crianças estão expostas, podem atuar com o processo de alfabetização? 

Para responder a esta questão, vamos examinar um conceito que se torna cada vez 
mais importante: o letramento digital. Teremos que ir para além da alfabetização
digital, pois com o letramento trazemos o contexto social e cultural e a 
perspectiva de leitura de mundo para a sala de aula. 

[FOTO]

Para compreender a alfabetização e diferenciá-la do conceito de letramento, 
Valente coloca:

Primeiro, é preciso saber diferenciar alfabetização e letramento. Alfabetização 
é o processo no qual o aluno adquire a tecnologia de ler e escrever. Já o 
letramento, é quando, uma vez adquirido o método, o aluno precisa saber como 
utilizá-lo nas práticas sociais. Dessa mesma forma se enquadra o letramento 
digital, que pode ser fraco (conhecimento básico e uso banal das mídias) ou 
forte (utilização das mídias para tomar consciência da realidade e 
transformá-la) 
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(2006, s/p).

[FOTO]

http://www.espiraldigital.com/letramento-digital/.

Assim, entender a diferença entre o letramento digital e a alfabetização é o 
primeiro passo para integrar esses processos e trazê-los também para o cotidiano
da sala de aula. E mais importante, ainda, para o currículo, ocupando um papel 
central na educação.

[FOTO]

Nesse sentido, o letramento digital atende aos anseios também dos pais dos 
estudantes. Participar da educação contempor
nea e compreender o contexto social é saber lidar com as tecnologias. A escola 
prepara para a vida, para o mercado de trabalho, para se ter criticidade diante 
dos espaços de informação, tais como de mídias e ferramentas digitais.

[FOTO]

Criar narrativas digitais é o próximo passo do processo de letramento. Construir
um panorama de retratos do cotidiano com o uso crítico das tecnologias deve ser 
o objetivo, conforme Almeida e Valente (2012). As narrativas digitais podem ser 
trabalhadas com diversos métodos e soluções educativas, assim como a 
alfabetização. O letramento digital complementa e contextualiza o processo de 
alfabetização ajudando a criar as narrativas digitais da vida do estudante.

     

_____________________________________________________

Referências:

ALMEIDA, M. E. B. VALENTE, J. 
Integração currículo e tecnologias e produção de narrativas digitais.
 Revista Currículo sem Fronteiras. Vol. 12, n. 3, p. 57-82, Set/Dez 2012. 
Disponível em: http://bit.ly/almeival. Acesso em: 20/07/13.

VALENTE, J. 
Letramento Digital: O uso das novas tecnologias no processo de 
ensino-aprendizagem.
 Entrevista no portal Universia (04/10/2006). Disponível em: 
http://bit.ly/entreval. Acesso em: 20/07/13.
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Renata Aquino Ribeiro
 é Doutora em Educação: Currículo 
 Tecnologia na Educação (PUC-SP), Mestre em Artes: Hipermídia (Univ. of 
Westminster 
 UK), graduada em Jornalismo (PUC-SP). Faz parte da comissão organizadora do 
evento Web Currículo PUC-SP.

[FOTO]
tweet

educopédia
(86)

blogsderioeducadores
(64)

mídias
(2)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Terça-feira, 05/11/2013
<TÍTULO>
Bruxas e Fadas

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos.

A Escola Municipal Maria Florinda Paiva da Cruz localiza-se em Jacarepaguá e 
atende cerca de 800 crianças diariamente da Educação Infantil ao 5º ano do 
Ensino Fundamental.

O Projeto 
Bruxas e Fadas
 iniciou-se no mês de outubro e está envolvendo todas os alunos da Escola 
Municipal Maria Florinda com a participação dos professores regentes, da Sala de
Leitura, de Artes e de Inglês.

Contou-se com o entusiasmo de todos os professores que iniciaram o Projeto, 
criando uma atmosfera de encantamento para despertar o interesse dos alunos com 
o mundo encantado. Para isso, a construção da famosa "Casa da Bruxa" e confecção
de murais e paineis. Foram realizadas leituras de histórias com bruxas, como: 
"Quando sinto medo”, “Bruxa, Bruxa venha a minha festa", "A infância da bruxa 
Onilda", "A Bruxinha do Bem, "Winnie, a Bruxinha"

... entre outras escolhidas pela turma.

Devido às atitudes diferenciadas dos alunos em diversas situações dentro do 
convívio escolar, aproveitou-se para trabalhar valores humanos associando os 
efeitos dos personagens para conscientizar os nossos atos, já que às vezes somos
fadas, às vezes somos bruxas. Uma das atividades iniciais foi a roda de conversa
com as crianças, onde as seguintes questões foram trabalhadas:

Quem tem medo?

De quê?

Há castelos?

Bruxas?

Fadas?

Onde estão? 

[FOTO]
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Alguns dos livros usados durante o Projeto 
Bruxas e Fadas
.

Como objetivo geral, o Projeto 
Bruxas e Fadas
 pretende propiciar de forma lúdica experiências diversificadas, estimulando o 
gosto pela leitura, enriquecendo a criatividade, o imaginário e o conhecimento. 
Além disso, aproveitar para trabalhar valores, associando os efeitos dos 
personagens para conscientização dos nossos atos.

[FOTO]

Mural da Sala de Leitura utilizando dobraduras feitas pelos alunos.

Objetivos Especificos

Expressar-se por meio de desenhos, registros espontâneos, frases e textos;

Desenvolver a linguagem oral;

Dramatizar histórias por meio de expressões orais;

Continuar histórias a partir de uma determinada situação;

Produzir textos;

Sistematizar situações-problemas;

Buscar no mundo da fantasia possíveis soluções para os problemas do mundo real;

Valorizar o conto (popular e de fadas);

Construir valores;

Apropriar-se da língua escrita como meio de expressão, interação e comunicação;

Valorizar a leitura como forma de conhecimento e fruição;

Ler diferentes gêneros discursivos, fazendo uso das estratégias: seleção, 
antecipação, verificação e inferências;

Desenvolver a expressão oral adequada aos diferentes contextos;

Desenvolver os processos de revisão e reescritura do próprio texto, com 
observância à adequação ao leitor, aos objetivos propostos, ortografia, 
pontuação e concordância;

Compreender a conservação de quantidade e o registro desse saber por meio da 
linguagem matemática;

Compreender as diversas representações de quantidade, do sistema de numeração 
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posicional, e do modo como este se relaciona entre si e com os algoritmos das 
quatro operações;

Reconhecer os significados e aplicações das ideias aditivas e subtrativas;

Reconhecer e compreender a multiplicação como adição de parcelas iguais e de sua
ideia combinatória;

Reconhecer e compreender a divisão como repartição e como subtrações sucessivas;

Desenvolver o cálculo de expressões numéricas simples e sua aplicação em 
situações concretas;

Reconhecer a necessidade social de organizar informações produzidas 
cotidianamente em gráficos e tabelas;

Perceber objetos no espaço, considerando-se diversos pontos de referência com a 
descrição oral de posições;

Visualizar e ampliar o raciocínio espacial a partir do reconhecimento e da 
análise das propriedades geométricas e da construção de figuras geométricas;

Compreender o processo de medição e da realização de estimativas em situações 
diversas do cotidiano, utilizando instrumentos apropriados;

Reconhecer os significados da unidade monetária vigente (real), sua 
representação e uso.

[FOTO]

Mural das turmas 1201 e 1204.

[FOTO]

Produções artisticas dos alunos com a personagem Bruxa.

Estratégias 

Ler contos de fadas e histórias infantis;

Criar situações de fantasia e encantamento;

Trabalhar as emoções que as histórias transmitem; 

Apresentar músicas e realizar brincadeiras;

Identificar valores encontrados nas personagens das histórias;

Fazer rodinha com as crianças para discutir, trocar ideias sobre fatos e 
acontecimentos;

Confeccionar com materiais reciclados a decoração da casa da bruxa e do castelo 

Página 6459



RIOEDUCA 2
da fada;

Confeccionar uma casa das bruxas utilizando materiais recicláveis;

[FOTO]

CONTEÚDOS

- 

Uso social da escrita.

Concepção de leitura;

Produção e expressão oral;

Unidades sonoras da língua, letra, sílaba e palavra;

Nome próprio;

Apropriação da base alfabética;

Leitura compartilhada de textos narrativos e em quadrinhos;

Organização das informações no texto;

Texto verbal e não verbal;

Sinais de pontuação, coesão, coerência, concordância nominal e verbal; 

Elementos naturais e culturais do espaço de vivência;

Números naturais; 

Situações-problemas envolvendo algoritmos das quatro operações;

Sistema monetário;

Adjetivo;

Substantivo quanto ao gênero, número e grau.

[FOTO]

Mural com a utilização de sacos para caraterizar fantasmas.

AVALIAÇÃO E REPLANEJAMENTO

Durante todas as atividades do projeto;
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Sistematização da leitura e da escrita;

Situações-problemas com utilização de materiais diversos de contagem.

[FOTO]

A Casa da Bruxa, sala temática com direito à bruxa feita de material 
reaproveitado.

[FOTO]

Professores caraterizados: Tânia Ribeiro, na esquerda e na direita: professora 
Camila, com a diretora Cliciane e o professor Gilberto.

Um dos momentos marcantes, com a participação das crianças e também dos 
responsáveis, é a visita à casa da bruxa. Além disso, professoras caracterizadas
como bruxas puderam conversar com os alunos sobre atitudes que envolvem respeito
ao próximo, coleguismo, dedicação aos estudos

 e colaboração mútua para o crescimento e desenvolvimento pessoal e escolar.

 A questão do julgamento pela aparência e a diversidade cultural também foram 
trabalhados com as crianças.

O Projeto 
Bruxas e Fadas
, agora em novembro, inicia uma nova etapa. Será a vez de histórias com fadas, 
personagens que costuma encantar as crianças. Livros como:
 A fada que tinha ideias, A fada cintilante e Até as fadas soltam pum
 farão parte desse período. Serão trabalhados valores como a bondade, 
solidariedade, respeito ao próximo e qualidades que possam ser relacionadas às 
ações das fadas.

Para conhecer mais sobre projetos e atividades da escola:

http://escolamariaflorinda.blogspot.com.br/

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 22/10/2013
<TÍTULO>
Nasceu Sampa, Terra de Bamba

<TAGS>
Tags: 
11ª cre, escola de bamba, samba-enredo, e.m. rotary.

A E. M. Rotary é nota 10! A unidade escolar, da Ilha do Governador, 11
 CRE, venceu o concurso de Sambas-enredos para o
desfile no Carnaval Carioca da Escola de Samba Mirim G.R.E.S.M. Corações Unidos 
do CIEP, que desfilará em 2014 na Sapucaí! Confira!

A agremiação
Escola de Samba Mirim G.R.E.S.M. Corações Unidos do CIEP

tem como componentes os alunos da Rede P
blica Municipal de Ensino do Rio de Janeiro. E todo ano abre o concurso para o 
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samba-enredo do próximo ano.

Neste ano, o vencedor vem da Ilha do Governador, da novíssima 11
 CRE!

A professora 
Inara Telles
 trabalhou 

sobre a história de São Paulo, 

tema do concurso Escola de Bamba do ano de 2014,

 com os alunos da turma 1.502. E os incentivou a participarem o tempo todo. Mas 
não foi fácil: 
Rí

amos juntos do nosso próprio ritmo. Então Elias (aluno) disse que o pai, 
Cadinho da Silva
, era compositor de samba-enredo, e tudo começou

,

afirmou a professora Inara.

E explicou: 
Nosso texto, mudou para versos, acrescentou-se novas rimas, refrão... ali na 
sala de aula todos juntos falando do nascimento de São Paulo
.

Os alunos ganharam da comunidade duas horas de est
dio para gravação do samba-enredo.

[FOTO]

Alunos da turma 1.502, da professora Inara Telles, ensaiando com direito à 
gravação em est
dio.

Quem não gosta do samba, bom sujeito não é.

     Ou é ruim da cabeça ou doente do pé
.

Dorival Caymmi

Samba-enredo criado pela turma 1.502:

[FOTO]
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Para a professora Inara Telles, a confecção do samba-enredo pelos alunos, no 
decorrer das aulas, foi um ganho muito positivo, visto que os alunos puderam 
trabalhar com o l
dico. Inte

ragiram e interviram em seu meio social de forma prazerosa, significativa e 
contextualizada. Foi uma parceria escola X comunidade que beneficiou a todos!

O grande dia foi em 24 de setembro: sete sambas foram selecionados para a final.
Os alunos puderam concorrer com brilhantismo e carisma. Destaque para os alunos:
 Elias de Oliveira, Melissa Batista, Maiara Salviano e Mariana Hellen, 
os cantores oficiais do samba!

Veja eles cantando!
[VÍDEO]

Final no Cacique de Ramos.

A disputa foi acirrada, eram muitos talentos, mas a E. M. Rotary foi a 
felizarda. As crianças vibraram e os professores se abraçaram em comemoração!

[FOTO]

Celebração na final que ocorreu no Cacique de Ramos.

Parabéns à equipe da E. M. Rotary e aos pais da comunidade da Ilha do Governador
pelo excelente trabalho em conjunto desenvolvido com os alunos! Enredo, ritmo e 
melodia nota 10!

Laura Fantti Davilla Serpa

     Representante Rioeduca da 11
 CRE

Facebook:
http://www.facebook.com/laura.fanttidavilla

Site:
http://lauradavill1.wix.com/rioeduca11cre

Twitter:
https://twitter.com/laurafanttini

E-mail:
 lauradavilla@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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11ª cre
(25)

samba-enredo
(1)

escola de bamba
(1)

e.m. rotary
(1)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns! O samba é, realmente, muito lindo! 
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 22/10/2013 09:00

Parabéns!!Muito orgulhosa do trabalho realizado na Escola. Parabéns a professora
Inara , Direção, alunos , responsáveis e todos os envolvidos em mais um Projeto 
de muito sucesso.Um grande abraço
Postado por 
Tania Bendas
 em 24/10/2013 07:41

Que coisa mais linda! 
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Parabéns a professora Inara e, principalmente, aos alunos compositores que 
criaram um samba lindo, com muito gingado e cadência. Parabéns!!
Postado por 
Regina Bizarro
 em 27/10/2013 15:37
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 23/10/2013
<TÍTULO>
Educação Ambiental é o Tema na Azul e Branco

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.

A Escola Municipal Azul e Branco realizou sua Feira Pedagógica 

no dia 4 de outubro

. A partir do tema 
Educação Ambiental
, os alunos desenvolveram diferentes atividades sobre
o que aprenderam. O evento envolveu também a família, que efetivamente 
participou e contribuiu com o projeto.

[FOTO]

A culmin
ncia é uma etapa de grande import
ncia em um projeto.

É um momento que tem como objetivo dar ao aluno visibilidade para o processo de 
aprendizagem pelo qual passou e também apresentar o trabalho feito para a 
comunidade e os pais, que são estimulados a perceber o avanço de seus filhos.

A culmin
ncia é também um meio de avaliação e consolidação dos conceitos aprendidos. 
Muitas vezes ela acontece nos moldes de uma grande celebração de todos os 
participantes.

[FOTO]

A Escola Municipal Azul e Branco, na 8
 CRE, realizou uma Feira Pedagógica como culmin
ncia do projeto Light nas Escolas. 

Organizados por equipes, de acordo com o ano de escolaridade, assuntos 
importantes sobre Educação Ambiental foram trabalhados entre todos os alunos.
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As atividades tiveram início no final do 1
 bimestre e, no dia 4 de outubro, alunos e professores organizaram um lindo 
evento para expor suas produções.

[FOTO]

Educação Ambiental, Vida Saudável, Artes, Conhecimento Científico, Cultura e 
Cidadania foram os assuntos abordados no evento. 

As turmas de 2
 e 3
 anos produziram brinquedos feitos com material reciclável, demonstrando o 
reaproveitamento de materiais que iriam parar no lixo.

O 4
 ano desenvolveu experimentos a partir da Revista Ciência Hoje. O Projeto do 4
 ano Nenhuma Criança a Menos esteve envolvido com o tema 
Gentileza Gera Gentileza
.

O centenário de Vinícius de Moraes foi o tema trabalhado pelo 5
 ano.

O 6
 ano aprendeu sobre o solo e a água. E a turma de Realfabetização trouxe para a 
Feira Pedagógica muitos conceitos sobre alimentação saudável para uma vida 
melhor!

[FOTO]

A Feira Pedagógica da E. M. Azul e Branco foi um acontecimento muito importante 
para toda a comunidade escolar! Foi uma grande oportunidade de troca de 
experiências, aprendizado e cooperação.

O Rioeduca parabeniza a todos os envolvidos no projeto!

Se quiser saber mais sobre a Feira Pedagógica e outras ações da E. M. Azul e 
Branco, clique na imagem abaixo e conheça o Blog:

[FOTO]

Professora Neilda Silva

Representante Rioeduca da 8
 Coordenadoria Regional de Educação

neildasilva@rioeduca.net

Twitter: 
@Prof_Neilda
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[FOTO]
tweet

8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns! A participação dos pais nas atividades da escola é muito importante! 
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 23/10/2013 10:39

Linda matéria! Muito bom ver a alegria das crianças!
Postado por 
Nilza F. da Silva
 em 24/10/2013 08:33
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 29/11/2013
<TÍTULO>
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Entrevista  com a Professora Michelle - Blog Fazendo Leitura

<TAGS>
Tags: 
5ªcre.

A professora Michelle Moreira criou o blog 
Fazendo Leituras
, 

com o objetivo de estimular os professores ao trabalho com livros infantis em 
sala de aula, além de sugestionar atividades desenvolvidas a partir das 
leituras.

Michelle Moreira é professora da Rede Municipal da Cidade do Rio de Janeiro há 
quase doze anos. Está lotada na E. M. 05.14.016 Pires e Albuquerque, e exerce a 
função de regente de Sala de Leitura.

Alfabetizadora por excelência, a professora Michelle já teve a oportunidade de 
trabalhar com turmas de projetos, tais como o 
Se Liga 
(atual 
Realfabetização
) e o 
Acelera 
(atual 
Aceleração
) do Instituto Ayrton Senna. Nesses projetos, pôde lidar muito mais com a 
questão dos empréstimos de livros, já que a rotina realizada nestas aulas 
priorizava a leitura. A partir daí, Michelle passou a utilizar livros de 
literatura em todas as áreas do conhecimento, todos os dias. 
As crianças gostavam muito! Além dos livros divertidos no final das aulas e das 
produções textuais
, acrescenta a professora Michelle.

[FOTO]

Professora Michelle Moreira.

Na vida pessoal, Michelle é casada, cursa a Faculdade de Letras e tenta realizar
seu trabalho da melhor maneira possível, com foco no aluno. 

Sou muito feliz com o que eu faço!
, afirma Michelle ao Portal Rioeduca.

Blog Fazendo Leitura nas Redes Sociais

Observando o blog 
Fazendo Leitura, 
http://fazendoleitura.blogspot.com.br/
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, 

existente há algum tempo, onde Michelle posta suas dicas de leitura, vi que, 
quase diariamente, ela o atualiza explorando sempre a leitura, motivando e 
postando atividades para o trabalho dos professores com seus alunos. Por isso 
decidi realizar esta entrevista, onde a professora fala como surgiu a ideia de 
criar o seu blog e deixa uma mensagem aos leitores do Portal Rioeduca.

Criei uma página no 
Facebook
 onde estimulo o trabalho com livros infantis em sala de aula, além de dicas e 
atividades desenvolvidas a partir das leituras. Convido os leitores e 
especialmente os 164 seguidores do grupo a acompanharem as dicas e atividades 
através do Blog
, finaliza a professora Michelle Moreira.

Entrevista com a professora Michelle Moreira

1- Como surgiu a ideia de criar o blog 
Fazendo Leitura 
indicando sugestões de leitura aos professores?

Como professora da Sala de Leitura da E. M. Olegário Mariano, onde trabalhei de 
2002 até o ano passado, eu sempre sugeria livrinhos de literatura infantil às 
professoras regentes em seus planejamentos. Elas também me procuravam na sala e 
pediam pra que eu separasse alguns livros que falassem sobre determinado assunto
e, assim, surgiu a ideia do blog! Por que não sugerir leitura de livros para 
mais e mais professores? Então, criei o 
Fazendo Leitura 
que, em princípio, seria focado apenas na sugestão de livros, mas passei a dar 
ideias de atividades, mostrando fotos e postando modelos de trabalhinhos para os
alunos. Deu super certo! Muitos professores de diversos lugares do país acessam 
o blog e deixam seus comentários!

     Devo lembrar que o p
blico-alvo é o PROFESSOR.

[FOTO]

Mural da Sala de Leitura da E. M. Pires e Albuquerque. 

2- Há quanto tempo você trabalha como regente de Sala de Leitura?

Trabalhei na Sala de Leitura em 2012 na E. M. Olegário Mariano e, agora em 2013,
na E. M. Pires e Albuquerque. Antes mesmo de estar na Sala de Leitura, eu já 
praticava a leitura de livrinhos com minhas turmas através de rodas de leitura, 
contação de histórias, além do famoso 
Cantinho da Leitura
 e empréstimos semanais.
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3- Conte-nos um pouco sobre suas experiências de trabalho neste espaço virtual.

Recebo muitos comentários elogiando o blog e as atividades. Mas o que me deixa 
mais contente é ver que muitos professores estão utilizando, realmente, estes 
livros em sala de aula, e até realizando as atividades que sugiro.

[FOTO]

Aluno da Classe Especial realizando atividade na Sala de Leitura.

4- A indicação de livros faz parte de algum projeto?

Não. Geralmente sugiro livros que trabalho nas minhas aulas na Sala de Leitura 
ou de acordo com alguma data comemorativa do mês. Também já estou estudando 
alguns projetos para 2014 que envolverão o blog.

5- Há interação entre os livros e os leitores do blog, um feedback?

Sim. Muitos professores deixam comentários no próprio blog, dizendo que 
realizaram as atividades sugeridas a partir dos livros e a maioria parece gostar
do resultado.

[FOTO]

Alunos da E. M. Pires e Albuquerque lendo os livros que foram dicas da 
professora Michelle Moreira.

6- Como se sente ao saber que outros professores visitam seu blog?

Sinto-me muito feliz por poder contribuir um pouco com os meus colegas 
professores, facilitando a pesquisa dos livrinhos, já que muitas vezes esse 
professor não tem tempo de ir à Sala de Leitura para procurar por um livro 
adequado a sua aula ou a sua necessidade.

     Também fico surpresa ao receber 
mensagens de professores de outras partes do Brasil, como Ceará, Rio Grande do 
Sul, Fernando de Noronha... O 
Fazendo Leitura
 está crescendo e espero que todos estejam gostando das sugestões.

     Em menos de um ano da criação do blog, o

Fazendo Leitura
 já teve mais de 80.000 acessos. Fico contente por isso!!

7- Em quais outras redes sociais você interage com os leitores do seu blog 
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Fazendo Leitura
?

Criei uma página do blog no Facebook. O 
Fazendo Leitura
 já tem mais de 164 
curtidas
. Os professores que acessam o blog recebem um aviso sobre as atualizações da 
página, que é atualizada quase todos os dias.

[FOTO]

8- De que forma você avalia essa interação?

Positiva. Através dela tenho contato direto com os leitores do blog. 
Compartilhamos experiências, já que isso tudo é uma aprendizagem. Nem sempre um 
colega pensou numa atividade do jeito que eu pensei, ou vice-versa. Por isso, é 
muito bom interagirmos procurando ideias aqui e ali. O trabalho cresce e quem 
ganha é o aluno.

9- Conte-nos uma experiência de algum professor que já te

nha usado o livro sugerido no blog 
Fazendo Leitura
.

A professora Raquel, regente da turma 1302 da escola em que trabalho, utilizou 
vários livros que sugeri no blog. Mas, um livro, em especial, 
Liga e desliga
, foi um sucesso entre os alunos, já que ela criou uma atividade bem diferente a
partir da minha sugestão de leitura.

     As fotos dessa atividade estão no blog 
da E. M. Pires e Albuquerque.

[FOTO]

Alunos da professora Raquel, com livros sugeridos pelo blog 
Fazendo Leitura
.

10- Deixe uma mensagem aos leitores

 do porta

l Rioeduca sobre esse trabalho.

Sempre gostei muito de livros, desde pequena. O meu sonho era crescer bem perto 
deles.
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     Desde que estou em sala de aula, 
trabalho com atividades a partir de leituras de textos, sejam livros, sejam 
receitas, jornal ou gibi... Quando passei a ser regente de Sala de Leitura, 
pensei: é a hora!

O incentivo à leitura é fundamental. A leitura precisa estar presente e VIVA 
dentro das escolas e dentro da gente também...

Então, é muito gratificante saber que estou contribuindo, nem que seja o mínimo,
para a propagação da leitura pelas salas de Aula e de Leitura que estão por aí. 
Acredito que uma ideia não deve ser guardada pra si. O livro 
Nicolau Teve uma Ideia
 nos mostra isso. Gosto muito de compartilhar, de dividir, e o blog me permitiu 
realizar esta vontade quase que inata: levar a leitura para mais e mais crianças
através de seus professores.

Agradeço a professora Michelle Moreira pela presteza em compartilhar com o 
Portal Rioeduca o trabalho desenvolvido nas redes sociais. Assim como agradeço a
Escola Municipal Pires e Albuquerque através da direção e das professoras 
Janaina Stasio e Solange Rosa por acreditarem neste maravilhoso trabalho!

Visitem o blog da professora M
ichelle Moreira

http://fazendoleitura.blogspot.com.br/.

Regina Bizarro é professora representante do Portal Rioeduca/5
CRE.

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

     Twitter: @rebiza

Rioeduca/5
CRE no Facebook:

https://www.facebook.com/groups/rioeduca5cre/

[FOTO]
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5ªcre
(268)

<COMENTÁRIOS>

Eu conheço de perto o trabalho da professora Michelle, já tive o privilégio de 
trabalhar com ela,que faz um excelente trabalho, o sucesso do blog é a 
confirmação de um trabalho riquíssimo. PARABÉNS!!!
Postado por 
Ana Márcia 
 em 29/11/2013 21:11

Parabéns professora Michelle! Seu blog é lindo e muito enriquecedor! Este 
trabalho de excelência merece ser divulgado!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 02/12/2013 12:43
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 24/10/2013
<TÍTULO>
Viagem ao Espaço no EDI Moacyr de Góes

<TAGS>
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Tags: 
4ªcre.

Trabalhar o movimento promove uma maior facilidade para construir a imagem do 
próprio corpo. O que é fundamental para o crescimento e a maturidade do 
indivíduo e para a formação de sua consciência social.

(...) todo este aparelho funcional está longe de se encontrar em
estado operacional desde o nascimento. Os seus componentes aparecerão cada um na
sua altura, e permitirão então à criança modificar as suas relações com o meio
 (WALLON, 1979, p. 75).

A ação física é a primeira forma de aprendizagem. É importante que essas 
atividades estejam sempre presentes na escola, pois a criança estimulada a se 
movimentar explora com mais frequência e espontaneidade o meio em que vive, 
aprimora a mobilidade e se expressa com mais liberdade.

Veja como a Professora
Beatriz Dias Carlos, do

EDI Moacyr de Góes
,

está e

xplorando as possibilidades de gestos e ritmos corporais:

[FOTO]

Hoje vamos fazer uma grande viagem... quem quer ir ao espaço?

Lá tem vários planetas... e o nosso se chama PLANETA TERRA e veremos a Lua... 
ela fica bem perto da Terra!

Só que tem um horrível monstro, o MONSTRO DA SUJEIRA, que está destruindo nosso 
planeta. Sabe como? Sujando os rios com lixo, queimando as florestas, jogando 
fumaça escura no ar... Nossa! Preciso de um astronauta corajoso para limpar o 
nosso planeta... para depois brincarmos, né?

Para chegarmos perto do planeta Terra, precisamos da pulseira do poder! Ela nos 
protegerá daquele horrível monstro que está perto da Terra!

[FOTO]

Quem quer ser o primeiro astronauta corajoso? Entre na cápsula do tempo!

Assim, trabalhado a imaginação, a criatividade, a autonomia, além do equilíbrio,
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coordenação motora ampla e fina, o circuito foi muito divertido! Teve até uma 
viagem com nosso 
FoguEDI
... (risos) para voltar ao nosso planeta e informar aos nossos amigos: O PLANETA
ESTÁ LIMPO! VAMOS BRINCAR, PESSOAL!

Texto da PEI Beatriz Dias Carlos

[FOTO]

Priorizar o trabalho com o corpo visa contribuir para uma compreensão de 
aspectos que envolvem o desenvolvimento da criança. Isso porque a corporeidade 
está intimamente associada à criatividade, na qual o 
jogo e o aspecto l
dico das atividades serão fatores determinantes no percurso da aprendizagem.

Parabéns a todos da equipe
E.D.I. Moacyr de Góes

por contextualizar o corpo e seus movimentos! E mais, por compreender como eles 
são uma manifestação autêntica, sintetizadora e representante de determinada 
cultura.

Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por 
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! 

Entre em contato com o
 representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe
.

Professora Ana Accioly

Representante Rioeduca.net da 4
 Coordenadoria Regional de Educação

anaaccioly@rioeduca.net

     Twitter:
@A
na_Acioly

COMPARTILHE E COMENTE!

[FOTO]
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4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

O trabalho com o corpo é muito importante para o desenvolvimento integral de 
nossas crianças. Parabéns pelo trabalho realizado!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 24/10/2013 10:46
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 29/10/2013
<TÍTULO>
Dicas para Aulas de Ciências e Matemática

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, gec.

Dicas para trabalhar as disciplinas de Ciências e Matemática nas turmas de nono 
ano do Ensino Fundamental.

Ao final do 9
 ano, muitos alunos que estão concluindo o Ensino Fundamental pretendem prestar 
concurso para ingressar no Ensino Médio em diversas escolas técnicas, federais 
ou, até, concorrer a bolsas de estudos em escolas particulares. Dessa forma, é 
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importante manter um bom ritmo e dedicação aos estudos.

A professora Maria Cristina Zamith, polivalente nas disciplinas exatas no 
Ginásio Experimental Carioca Orsina da Fonseca, indica algumas estratégias para 
serem desenvolvidas nas aulas de Ciências e Matemática com os alunos do 9
 ano.

[FOTO]

Além de ajudar os alunos a manterem o ritmo de estudos para prestar concursos 
para o Ensino Médio, as dicas elaboradas por Maria Cristina auxiliam outros 
professores a trabalharem os conte
dos para avaliações externas como a Prova Brasil, elaborada pelo Governo 
Federal.

Abaixo, seguem as dicas elaboradas pela professora para trabalhar os conte
dos de Ciências e Matemática direcionados à Prova Brasil.

Ciências

Sendo essa a primeira Prova Brasil com questões de Ciências, fica complicado 
estabelecermos os principais descritores a serem cobrados. No entanto, dentro da
abordagem do MEC, é possível prever onde as questões de Ciências serão 
concentradas: o eixo Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, envolvendo Meio 
Ambiente e Ecologia, Sa
de e Nutrição, abordando as questões referentes aos descritores sobre o Corpo 
Humano, Biodiversidade e os Seres Vivos e Fundamentos de Química e Física 
(descritores do 9
 ano para Ciências).

Estratégias:
 Trabalhar, durante as aulas de Ciências, os descritores referentes ao 4
 bimestre, que contemplam vários eixos do conte
do geral. Usar o Caderno Pedagógico, livro didático, textos extraídos da revista
Ciência Hoje, bem como, exercícios baseados nas provas de acesso ao Ensino Médio
(CEFET, Fiocruz).

Matemática

Resgatar os pré-requisitos, principalmente os descritores dos 7
 e 8
 anos que, como já foi verificado em edições anteriores da Prova Brasil, são os 
mais cobrados: N
meros Racionais e Irracionais, Potenciação e Radiciação, Pensamento Algébrico, 
Equações e Sistemas de Equação, Porcentagem e Tratamento da Informação 
(gráficos, tabelas etc.), Área e Perímetro de Figuras Planas, Círculo e 
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Circunferência, 
ngulos e Arcos.

Estratégias:
 Exercícios diversificados, revisões contínuas e sistematizadas, sempre pautadas
nos descritores que os alunos, apontam, nas avaliações, nas maiores 
dificuldades. Resolução de edições de provas Brasil anteriores etc.

Dicas enviadas pela professora Maria Cristina Zamith.

[FOTO]

A professora Maria Cristina desenvolve essas estratégias com os alunos em suas 
aulas de Estudo Dirigido, que faz parte da grade curricular dos Ginásios 
Experimentais Carioca. Visa, além do que o próprio nome diz, estimular a 
autonomia nos alunos, focando o como estudar, porque estudar, como é possível 
aprender melhor etc.

De acordo com Maria Cristina, todos os professores regentes dos GECs lecionam, 
em algum momento, Estudo Dirigido, Projeto de Vida, Eletivas, que são as 
disciplinas dos GECs, dentro da proposta pedagógica do projeto.

Durante essas aulas, a professora revê com a turma os descritores referentes ao 
conte
do de Ciências do 6
 ao 8
 ano. Assim, procura integrar as informações para que os alunos compreendam as 
diversas inter-relações existentes, trazendo-as para o cotidiano deles, o que 
facilita muito a aprendizagem. Nestas aulas são usados textos ilustrativos e 
vídeos.

É importante ressaltar que o trabalho com as turmas de 9
 ano no GEC Orsina da Fonseca vem sendo realizado pela professora Maria 
Cristina, pela professora Elisa Muriel, também em Matemática na disciplina 
Estudo Dirigido, e pela professora Fabiana Scoralick, de Língua Portuguesa, que 
também faz parte da eletiva De Pé no Ensino Médio.

Agradecimentos à professora Maria Cristina Zamith, pelas dicas para trabalhar 
Ciências e Matemática. E sucesso aos alunos do 9
 ano!

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Renata Carvalho 
 Professora da Rede e representante da 2
CRE, no portal Rioeduca
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     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet

2ªcre
(192)

gec
(66)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns professora Maria Cristina por motivar e inspirar seus alunos a 
conquistar resultados, por fortalecer seus talentos e qualidades!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 29/10/2013 09:08
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 24/10/2013
<TÍTULO>
Aulas que Ultrapassam os Muros da Escola

<TAGS>
Tags: 
9ªcre.

O CIEP Professor Darcy Ribeiro, da 9
 CRE, nos apresenta um trabalho que vem explorando os recursos e as 
possibilidades da interdisciplinaridade: 
Aulas que Ultrapassam os Muros da Escola

[FOTO]

O CIEP Professor Darcy Ribeiro, em Campo Grande, tem investido na formação de 
seus discentes levando em conta a interdisciplinaridade. Durante todo o ano 
letivo, os alunos (em sua grande maioria do 4
 e 5
 ano) têm vivenciado a integração das disciplinas tendo como suporte as aulas 
que ultrapassam os muros da escola.

[FOTO]

Diante de tamanha diversidade e possibilidades, os educandos do CIEP se encantam
e conseguem assimilar melhor seu papel fundamental de agente transformador do 
mundo em que vivemos. Tudo isso através de debates e discussões, produções 
textuais (incluindo micro contos), elaboração de roteiro e vídeos etc.

[FOTO]

Dessa forma, deixar a sala de aula e transpor os muros escolares tem um outro 
significado que vai além de 
visitas guiadas
. A mediação durante as visitas e o aporte dado pelas docentes Cristiane (Ensino
Religioso), Renata e Solange (professoras regentes) nas diferentes disciplinas 
proporcionam aos alunos um melhor reconhecimento de seu protagonismo 
infanto-juvenil. E isso pode ser observado durante a Feira de Ciências, Projetos
de Leitura e propostas pedagógicas afins na Unidade Escolar.

[FOTO]
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Na disciplina de Ensino Religioso, por exemplo, os educandos apresentaram as 
questões e implicações do meio ambiente degradado e pouco sustentável. Assunto 
discutido em outras disciplinas, como a de Ciências, e na visita à CEDAE, por 
conta da própria ação dos indivíduos que não estão usufruindo 

a Criação Divina 

da melhor maneira possível. Alguns alunos participaram do Festival do Anima 
Mundi e, posteriormente, da Oficina Anima Escola (juntos com os alunos do CIEP 
Lamartine Babo) quando produziram uma animação, intitulada 
Eva e Adão
, relembrando as consequências da desobediência e das ações negativas na 
sociedade.

[VÍDEO]

Tudo isso tem mostrado e revelado novos olhares para a aprendizagem no século 
21. Através de maior interação, integração e interligação dos conte
dos e das disciplinas, sem deixar de remeter ao que está em nossa volta dentro e
fora do espaço escolar. Afinal de contas, a escola deve ser uma escola viva!

[FOTO]

Parabéns a toda equipe do CIEP Professor Darcy Ribeiro, pelo belo trabalho que 
vem desenvolvendo e por compartilhar conosco sua atividade.

Prof
 Márcia Cristina Alves, Representante da 9
 CRE

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns por dar a oportunidade ao aluno de sair do ambiente da sala de aula, de
conhecer novos lugares e diferentes situações de estudos e aprendizagens!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 24/10/2013 10:53

Parabéns pelo protagonismo dado aos alunos, que, seguindo o exemplo de suas 
mestras, realizam lindos trabalhos. O vídeo ficou show!!!
Postado por 
Roberto Antunes
 em 25/10/2013 12:10
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 28/10/2013
<TÍTULO>
Cultura

<TAGS>
Tags: 
blogsderioeducadores, educopédia, mídias, especialistas, cultura.

Segundo o dicionário, cultura significa: 
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conjunto de características humanas que não são inatas, e que se criam e se 
preservam ou aprimoram através da comunicação, cooperação entre os indivíduos em
sociedade; ou conjunto dos conhecimentos adquiridos em determinado tempo
.

A palavra cultura vem do verbo cultivar. A cultura é resultado do cultivo. Com a
cultura o homem cria sentidos ou significados à existência.

[FOTO]

Um povo será mais ou menos coeso e din
mico na medida em que suas significações existenciais forem percebidas e 
vivenciadas. Ele se enfraquecerá, quando elas desaparecerem ou se atrofiarem.

[FOTO]

Segundo a Antropologia Social: 
cultura
 é a maneira de viver de um grupo, sociedade, país ou pessoa. Ela é um mapa, um 
receituário, um código a partir do qual as pessoas de um dado grupo pensam, 
classificam, estudam e modificam o mundo e a si mesmas
.

[FOTO]

A cultura não é um código que se escolhe simplesmente. É algo que está dentro e 
fora de nós. Exemplo: as regras de um jogo que permitem o seu entendimento.

[FOTO]

As regras que formam a cultura (ou a cultura como regra) é algo que permite 
relacionar indivíduos entre si e o próprio grupo com o ambiente onde vive.

[FOTO]

Cultura é algo individual que as pessoas inventam, modificam e acrescentam na 
medida de sua criatividade e poder.

[FOTO]
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Existem gêneros de cultura que são equivalentes a diferentes modos de sentir, 
celebrar, pensar e atuar sobre o mundo. E esses gêneros podem estar associados a
certos segmentos sociais.

Todas as formas culturais ou todas as 
subculturas
 de uma sociedade são equivalentes e, em geral, aprofundam algum aspecto 
importante que não pode ser esgotado completamente por outra 
subcultura
.

[FOTO]
http://comportamentoburlesco.wordpress.com/2010/12/29/cultura-subcultura-contrac
ultura/.

O problema é que sempre, ao nos aproximarmos de alguma forma de comportamento e 
de pensamento diferente, tendemos a classificar a diferença hierarquicamente, o 
que é uma forma de excluí-la.

[FOTO]

Outra forma de perceber e enfrentar a diferença cultural é tomar a diferença 
como desvio, deixando de buscar o seu papel numa totalidade.

Embora cada cultura contenha um conjunto finito de regras, suas possibilidades 
de atualização, expressão e reação em situações concretas são infinitas.

A cultura permite traduzir melhor a diferença entre nós e os outros e, assim, 
resgatando a nossa humanidade no outro e a do outro em nós mesmos.

     

_____________________________________________________

Referências:

ROCHA, Everardo. 
O que é Etnocentrismo
. 

11
 edição. 

Ed. Brasiliense, 1994.
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Eltom Ferreira Matias
 é graduado em História e especializado em Administração e Supervisão Escolar. 
Atualmente é orientador pedagógico na Prefeitura de Nova Iguaçu e professor na 
Prefeitura do Rio de Janeiro.

     Lattes: 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4216236U5.

[FOTO]
tweet

educopédia
(86)

blogsderioeducadores
(64)

cultura
(4)

mídias
(2)

<COMENTÁRIOS>
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Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 12/11/2013
<TÍTULO>
Maratona de Histórias da E. M. Renato Leite

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos.

A Escola Municipal Renato Leite está localizada na Taquara e atende alunos da 
Educação Infantil ao 9
 ano do Ensino Fundamental, além de turmas de Educação Especial, projetos 
especiais e PEJA.

A partir de alguns textos de Vinicius de Moraes e da reflexão sobre a import
ncia e diversidade de suas obras, a Escola Municipal Renato Leite trabalhou com 
os alunos do 1
 Segmento a hibridização entre gêneros literários, em especial, os gêneros 
crônica, prosa e poesia. Participou, assim, do projeto 
MARATONA DE HISTÓRIAS
, realizado entre os dias 14 e 18 de outubro, evocado todos os anos pelo 
Departamento de Mídia-Educação da SME.

[FOTO]

Mural temático da Maratona de Histórias.

Ao refletir sobre a import
ncia do legado de Vinicius de Moraes
para a cultura brasileira, aproveitou-se para mostrar algumas obras do 
Poetinha
, trabalhando a análise de textos em verso e prosa. A partir daí, discutiu-se, 
em todas as turmas deste segmento, a hibridização entre gêneros literários, 
estudando e falando um pouco mais sobre a sua biografia e suas obras tanto 
musicais quanto suas contribuições para a literatura do nosso país.

[FOTO]

 esquerda, produção artistica da Galinha D
Angola. 
 direita, professora Kátia com a turma 1401.

[FOTO]

Página 6487



RIOEDUCA 2
 Máscaras do Elefantinho da turma 1403
.

A escolha de 
A Arca de Noé
 de Vinicius de Moraes aconteceu devido à grande contribuição do livro e do 
disco (transformado em CD), que re
ne poemas infantis de caráter l
dico.

[FOTO]

Diretor Vitor Hugo usando o data show para mostrar a m
sica do Pato e a letra do Leão. Turmas 1401 e 1502.

Também pela preferência temática presente na obra, seguida dos valores 
educativos focalizados no cotidiano e centrados na poesia escrita para o leitor 
infantil, trabalhando gradativamente traços formais relevantes, como 
simplicidade formal e sonoridade, contidos na maioria dos poemas abrilhantados 
por grandes intérpretes da M
sica Popular Brasileira, tais como Elis Regina, Toquinho, Fagner,Tom Jobim, 
entre outros.

[FOTO]

Exposição de trabalhos na Culmin
ncia.

[FOTO]

 Clássicos da obra de Vinicius de Moraes para crianças presentes na exposição.

Os alunos foram estimulados a participar de situações de comunicação oral por 
meio dos poemas, habilitando-os progressivamente a expressar desejos, 
necessidades, vontades e, principalmente, sentimentos. Utilizando-se de gestos 
(mímicas) quando necessário ou solicitado, viabilizando o uso da inteligência 
cinestésico-corporal, enfim, permitindo, através da leitura do poema e das m
sicas, a 
brincadeira
 com as palavras, reproduzindo-as verbalmente com: parlendas, trava-línguas, 
quadrinhos, adivinhas e canções.

[FOTO]

 Trabalho de acróstico com a palavra Leão da turma 1502.

[FOTO]

Rosa de Hiroshima pela turma 1302.

O CD da obra serviu como material de apoio, instigando as crianças a apreciarem 
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a leitura da história, vivenciando emoções, estabelecendo identificações, 
exercitando a fantasia e a imaginação; familiarizá-las com os diferentes gêneros
de textos, auxiliando a distinguir poemas (ou histórias) de uma notícia de 
jornal, e viabilizando, por sua vez, a inteligência linguística.

As várias formas de conhecimento são, assim, estimuladas e todas as linguagens 
são sugeridas 
 a exemplo de leitura simbólica, leituras plásticas, m
sicas, pinturas, dramatizações, recontos, teatro de fantoches e colagens 
, desenvolvendo as diversas inteligências.

[FOTO]

Alunos prepararam maquete de um formigueiro inspirado na m
sica 
A Formiga
.

Como culmin
ncia das atividades, foi feita uma exposição no pátio da escola com todos os 
trabalhos desenvolvidos em sala de aula pelos alunos. Os responsáveis puderam 
conhecer de perto a vida e obra de Vinicius de Moraes
 pelo olhar diferenciado de cada turma.

O Projeto Político Pedagógico da E. M. Renato Leite 
Asas de Papel 
 Uma rota para a formação do Leitor
 contempla, desde a sua elaboração, um forte trabalho de leitura e como ela pode
colaborar com a formação integral do indivíduo. O trabalho desenvolvido durante 
a Maratona de Histórias, voltado para o grande poeta Vinicius de Moraes, 
estimula o gosto pela leitura, favorecendo a aprendizagem dos alunos de forma 
prazerosa e enriquecedora para o futuro.

Contato:

[FOTO]
tweet

Página 6489



RIOEDUCA 2

projetos
(334)

7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Amei esse projeto da escola municipal renato leite muito bom esse diretor é nota
1000.
As minhas filhas estudam nessa escola e amei uma é aluna tia Katia e a outra da 
tia Lúcia
Ana Karla
Postado por 
Ana Karla Vidal Moschkowich
 em 14/11/2013 16:24
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 22/10/2013
<TÍTULO>
Infromativo MultiRio - 22 de outubro

<TAGS>
Tags: 
#informativomultirio.

A MultiRio não tem um perfil oficial no Facebook. Informações sobre a Empresa 
você encontra no
Portal MultiRio
 e na nossa página no Twitter. Se você já faz parte desta rede social, seja um 
seguidor:
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twitter.com/multirio
.

[FOTO]

[FOTO]
tweet

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 08/11/2013
<TÍTULO>
No Mundinho da Creche e da Comunidade Tem Vez e Voz a Diversidade
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<TAGS>
Tags: 
blogsderioeducadores, educopédia, mídias, especialistas, peja.

Neste texto, temos como objetivo promover um exercício de pensamento a partir da
articulação entre o ensino de leitura direcionado ao estudante do PEJA com os 
estudos dialógicos de Bakhtin
.

http://lusoleituras.wordpress.com/tag/dialogismo/.

Talvez você possa estar se indagando: por que Bakhtin? Apoiamo-nos nesse autor 
principalmente por defender uma din
mica de leitura significativa. Para Bakhtin (2002), o leitor busca a resolução e
sentido em uma leitura quando esta lhe apresenta desafios, ou seja, este 
enfrentamento de buscar a resolução promoverá a construção do seu conhecimento. 
Além disso, conforme pontua Ramos: 
essa teoria fundamenta os documentos oficiais de ensino e aprendizagem da 
leitura e da escrita
 (2009), presentes nos Par
metros Curriculares Nacionais (PCNs, 1997) de Língua Portuguesa.

[FOTO]

CIEP Ministro Gustavo Capanema.

Bakhtin, em sua teoria, nos auxilia a compreender a leitura apoiada no viés 
dialógico. Se olharmos do ponto de vista etimológico, percebemos que 
diálogo
 - do grego 
entrevista
, 
discussão
 - significa entrevista entre duas pessoas.

[FOTO]

Vemos assim que o diálogo, enquanto interação verbal, só ocorre na relação de um
eu para um tu, na mediação de mim para o outro. Logo, as relações dialógicas são
relações de sentido. Os sentidos são frutos de uma construção coletiva e de uma 
elaboração singular que permeiam o nosso cotidiano, sendo exprimível para o 
outro e para o próprio sujeito.

[FOTO]

http://lifeatschoolym.wordpress.com/2012/10/22/dialogo-ou-discussao/.

Analisando as orientações curriculares de Língua Portuguesa (PEJA I e PEJA II) 
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do Programa de Educação de Jovens e Adultos (SME, 2010), encontramos 
apontamentos que convergem com as reflexões de Bakhtin para subsidiar nossas 
ações.

[FOTO]

CIEP Ministro Gustavo Capanema.

Articulando as reflexões de Bakhtin junto às Orientações Curriculares (2010) de 
Língua Portuguesa para o PEJA, percebemos que as nossas aulas podem se tornar 
contextos socioculturais de interação, favorecendo a expansão e o aprimoramento 
de práticas de leituras significativas e contribuindo para a existência de cada 
estudante. Para tal, torna-se necessária uma educação dialógica que tenha como 
ponto de partida as experiências dos(as) alunos(as), não se limitando a estas, 
assegurando caminhos para uma aprendizagem efetiva e repleta de sentidos.

     

_____________________________________________________

Referências:

BAKHTIN, M. 
Questões de Literatura e de Estética: a teoria do romance
. São Paulo: Hucitec / Annablume, 2002.

     RAMOS, F. M. E. 
Abordagem dialógica do discurso de professoras da educação de jovens e adultos.
 Tese (Doutorado em Linguística) 
 Universidade Federal de Pernambuco, 2009.

[FOTO]

Sandro Tiago da Silva Figueira
 é graduado em Pedagogia pela Faculdade de Formação de Professores da UERJ 
(2008); Mestre em Educação pela FFP/UERJ (2012) e docente em turmas do Programa 
de Educação de Jovens e Adultos da SME/RJ. Seus estudos têm como área de 
concentração a formação de professores, História, memória e práticas educativas,
atuando nos temas formação continuada e desenvolvimento profissional.

Lattes:
http://cnpq.br/3103883999232068.

[FOTO]
tweet
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educopédia
(86)

blogsderioeducadores
(64)

peja
(21)

mídias
(2)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pela matéria! Estou indicando o texto para os professores do PEJA da 6ª
CRE!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 11/11/2013 11:32
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 25/10/2013
<TÍTULO>
Brincando de Soletrar...
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<TAGS>
Tags: 
10ªcre.

A Escola Municipal Maria de Jesus Oliveira realizou um Concurso de Soletração 
com as turmas do 4
 e 5
 ano. O objetivo é aumentar a identificação do aluno com a Língua Inglesa, bem 
como ampliar o seu vocabulário.

A Unidade Escolar possui 647 alunos, atendendo os Grupamentos de Educação 
Infantil e do 1
 ao 5
 ano de escolaridade. Trabalha com subprojetos que são desenvolvidos no decorrer
do ano letivo, sendo todos voltados para a alfabetização e integração dos alunos
com o mundo além da sala de aula.

As turmas começaram a ter a disciplina de Inglês incorporadas em seu currículo 
escolar no ano de 2011. Desde então, possuem dois tempos semanais com 
professores especializados para aprender a introdução básica desta que é a 
segunda língua mais falada em nosso país.

A ideia desse subprojeto surgiu através do objetivo de usar a 
interdisciplinaridade como forma de desenvolver um trabalho de integração dos 
conte
dos da disciplina com outras áreas de conhecimento. Essa interação é uma maneira
complementar ou suplementar, que possibilita a formulação de um saber 
crítico-reflexivo. Saber que deve ser valorizado no processo de 
ensino-aprendizado.

[FOTO]

O convite aos alunos da Unidade Escolar.

A atividade transcorreu da seguinte forma
:

Todos os alunos das turmas do 4
 e 5
 ano foram convidados a participar do projeto;

Os alunos receberam uma lista com palavras, divididas em níveis de dificuldade: 
fáceis, médias e difíceis. Essas palavras foram estudadas, pois são a base da 
competição. 
O vocabulário utilizado foi extraído do material 
Zip from Zog
;

Foram realizadas competições prévias nas salas de aula com o objetivo de 
selecionar aproximadamente três alunos finalistas em cada turma;

A final foi realizada fora da sala de aula com a presença dos demais alunos e 

Página 6495



RIOEDUCA 2
com a colaboração de professores que participaram da comissão julgadora.

[FOTO]

Começando o concurso...

Regras

:

Primeira etapa
: não foi de caráter eliminatório. Houve um sorteio de uma palavra para cada 
aluno e, mesmo que este cometesse algum erro ao soletrá-la, continuaria na 
competição.

Segunda etapa
: de caráter eliminatório. Uma vez sorteada a palavra, o aluno deveria 
soletrá-la corretamente, pois, ao final da rodada, haveria a eliminação. Caso 
todos errassem, a rodada seria nula. O vencedor seria aquele que conseguisse 
passar por todas as etapas com perfeição.

Direitos do aluno participante
:

Solicitar a repetição da palavra (uma vez);

Solicitar a tradução da palavra.

Após esgotadas as duas solicitações, o aluno teria quinze segundos para 
soletrar.

Em caso de empate, as palavras difíceis seriam utilizadas.

[FOTO]

Alunos participando das etapas do concurso de soletração.

Resultado final
:

1
 lugar: o aluno que conseguiu passar por todas as etapas;

2
 lugar: o 
ltimo aluno eliminado;

3
 lugar: o pen
ltimo aluno eliminado.
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Todas as turmas acompanharam as etapas do concurso, torcendo para os seus 
representantes passarem de uma fase para outra. Foi um clima de muita harmonia, 
interação e espírito de equipe.

[FOTO]

Alunos sendo premiados ao final do concurso.

Esse subprojeto aconteceu com participação especial de: Renata Franco 
(Professora de Inglês), Andrea Fernandes (Coordenadora de Parcerias Educacionais
- LF), Rafael Camacho (Professor de Educação Física), Claine Nery, Mônica 
Fresteiro (Diretora) e Lucimere Cesário (Diretora Adjunta). Foi mais um belo 
trabalho desenvolvido pela Unidade Escolar envolvendo todos os alunos e 
instigando a vontade de aprender cada vez mais.

[FOTO]

Professora Renata Franco, Professor Rafael Camacho, Andrea Fernandes, Diretoria 
Adjunta Lucimere, Professora Claine Nery e Diretora Geral Mônica Fresteiro.

Suelen Corrêa

é Professora da Rede Municipal

     e Representante do Rioeduca da 10
CRE

Contato:

suelencorrea@rioeduca.net

     twitter: @suelencorrea29

[FOTO]
tweet
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10ªcre
(292)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 28/10/2013
<TÍTULO>
Projeto Fala Aí!

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, protagonismojuvenil.

O projeto 
Fala Aí
, elaborado pelas professoras Marilene e Isabel, da Escola Municipal Baden 
Powell,
vem sendo
realizado com os alunos do 6
 ao 9
 ano.
 O objetivo é desenvolver a capacidade de comunicação dos educandos,
 levando-os a refletir sobre os assuntos abordados na escola.

A 
Escola Municipal Baden Powell 
localiza-se em Guadalupe, zona norte, e atende alunos do 6
 ao 9
 ano da comunidade do Muquiço. A gestora dessa unidade escolar, professora 
Giselda Alves
, e sua equipe procuram dar voz e vez aos adolescentes, fazendo com que eles 
atuem no contexto social respondendo a problemas reais onde o jovem é sempre o 
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ator principal.

A escola realiza uma forma de educação para a cidadania, não pelo discurso das 
palavras, mas pelo curso dos acontecimentos. Passam essa mensagem criando 
acontecimentos, em que o jovem ocupa uma posição de centralidade, de fonte de 
liberdade e de compromisso.

De acordo com essa proposta de trabalho, a professora de Sala de Leitura, 
Marilene Alc
ntara de Souza

, criou o projeto 
Fala Aí!

, que procura ampliar a autonomia, a solidariedade e as competências pessoal, 
social, produtiva e cognitiva dos alunos. Ele faz muito sucesso entre os 
adolescentes da escola. Vamos conhecê-lo?

[VÍDEO]

Projeto Fala Aí!

Os professores da 
Escola Municipal Baden Powell 
perceberam que os alunos tinham necessidade de falar, mas não tinham um canal de
comunicação seguro. E, embora quisessem se expressar, nem sempre queriam ser 
identificados, por isso, foi permitido o uso de apelidos. Esse projeto procura 
dar aos alunos a possibilidade de se comunicarem entre si e com a comunidade 
escolar, pelo menos, uma vez a cada bimestre. 

Ele acontece desde 2010 e sempre se renova, porque os alunos trazem novas 
ideias, que vão sendo incorporadas ao projeto. Há alunos que já saíram da escola
e, mesmo assim, voltam para deixar no 
Fala aí!
 as suas mensagens.

Objetivos do Projeto: 

Desenvolver nos alunos a capacidade de comunicação;

Levar os alunos a refletirem sobre os assuntos abordados;

Mostrar aos alunos que o ato de agradecer, informar e reivindicar é direito do 
aluno (cidadão);

Promover a interação de ex-alunos com os atuais;

Encorajar a escrita;
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Promover a interação entre os alunos dos dois turnos e até dos ex- alunos;

Capacitar os alunos para exercerem seus direitos, demonstrando a necessidade de 
respeitar o limite do outro;

Incorporar nos alunos a responsabilidade do que se escreve levando em 
consideração as suas consequências.

[FOTO]

[FOTO]

Como o Projeto foi Desenvolvido:

O texto abaixo é colocado em várias áreas da escola em papel ofício para que os 
alunos saibam que o 
Fala aí! 
está em atividade. A cada quinze dias, a urna é aberta, os recados são lidos, e 
aqueles que obedecem as regras de respeito e moralidade são expostos no mural.

Participe do 
Fala aí!
. Este é um canal de comunicação entre os membros desta comunidade e todos 
poderão participar. Escreva o que você está sentindo sobre qualquer assunto. 
Pode falar de futebol, de amor, de paixão, pode reclamar, pode dar sugestões e 
até se declarar para alguém. O seu nome só será colocado no recado se você 
quiser. Participe! Teremos o maior prazer em ouvi-lo e ver seu recado publicado 
no mural. Mas, cuidado! Não podemos faltar com o respeito a ninguém.

O segundo passo é forrar uma caixa, enfeitá-la e colocar o nome do projeto. Ela 
passa a ser a urna onde os alunos colocarão seus recados. Um aluno é designado 
para, durante o recreio, tomar conta dessa urna. Em horários fora do recreio, a 
urna fica à disposição dos alunos na sala de leitura. 

Depois de quinze dias, a caixa é aberta, os recados são lidos e separados. Os 
que não podem ser publicados, por não obedecerem às regras combinadas, são 
descartados. Os recados possíveis de serem publicados são digitados e colocados 
num mural.

Material Necessário para a Execução do Projeto:

Papel para forrar todo o mural antes de colocar os recados;

Uma caixa;
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Papel de presente ou colorido para forrar a caixa;

Tesoura e cola;

Papel para recortar letras;

Computador para digitar os recados;

Papel para os alunos escreverem os seus recados;

Canetas para os alunos escreverem os recados;

Mesa para colocar a caixa fora da sala de aula, com espaço para os alunos 
pousarem o papel para escrever;

Um aluno responsável para cuidar da caixa quando está fora da sala de leitura.

[FOTO]

[FOTO]

Educar para a participação é criar espaços para que o educando possa empreender,
ele próprio, a construção de seu ser. Aqui, mais uma vez, as práticas e 
vivências são o melhor caminho, já que a docência, como está posta hoje, 
dificilmente dá conta das m
ltiplas dimensões envolvidas no ato de participar.

O projeto 
Fala Aí! 
se mostra como um dos mecanismos para o fortalecimento da educação para uma 
cidadania ética e responsável. Isso porque desenvolve o exercício da cidadania, 
da formação da identidade, do autoconceito e autoestima, e assim, de sua 
autonomia, que é o cerne do protagonismo em si.

Parabéns às professoras Marilene e Isabel por fazerem do projeto Fala Aí! um 
importante mecanismo para o fortalecimento da educação para uma cidadania ética 
e responsável. É um orgulho ter o trabalho de vocês no Portal Rioeduca!

Quer ter o seu trabalho publicado no Portal Rioeduca? Entre em contato com a 
representante de sua CRE! Divulgue suas práticas pedagógicas! Este espaço é meu,
é seu é nosso! Até a próxima semana!

Professora Patrícia Fernandes 

Página 6501



RIOEDUCA 2
 Representante do Rioeduca na 6
 Cre

     Twitter: @Paty_PFF

     Facebook: patrícia_pff@yahoo.com.br

     E-mail: 
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

6ªcre
(247)

protagonismojuvenil
(73)

<COMENTÁRIOS>

Muito bom esse projeto!Parabéns às professoras Marilene e Isabel.Concordo 
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plenamente:
Quando você evolui, tudo ao seu redor evolui também. Quando decidimos ser o 
melhor que podemos, tudo o nosso redor fica muito melhor. Faça o seu melhor!
  Adorei a matéria!Parabéns!
Postado por 
Maria Delfina Rodrigues
 em 28/10/2013 08:37
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 30/10/2013
<TÍTULO>
A Arca de Noé passou pelo EDI Tania Cristina Moreira

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, blogdasescolas.

Durante o ano, o EDI T
nia Cristina Moreira está explorando o centenário de Vinicius de Moraes. Porém, 
muito mais do que uma homenagem, a equipe trabalha com a riqueza cultural 
existente em seus poemas e m
sicas.

Tudo começou com a biografia do personagem. Assim, professores e alunos fizeram 
paralelos entre a vida do 
Poetinha
 e a vida da comunidade escolar. Foram trabalhados: o nome, o sobrenome, a 
língua materna, os esquemas corporal e facial, dentre muitos outros aspectos.

Foi então que chegaram na 
Casa
, que, além de ser 
muito engraçada
, deu in
meras propostas de conhecimento, como por exemplo: os tipos de moradia, o bairro
onde o EDI está localizado, a localidade onde moram...

[FOTO]

Tudo caminhou até chegar ao universo poético da 
Arca de Noé
, título do livro que Vinicius endereçou às crianças e que deu origem a um álbum
musicado com o mesmo nome. E não podia ser diferente: a obra encantou todas as 
crianças do EDI!
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Uma peça com a participação da equipe e das crianças foi montada e apresentada 
para que, de forma l
dica, esses pequenos mergulhassem na linda história da Arca de Noé com a 
encenação do dil
vio. O resultado não poderia ser outro que não fosse a empolgação de todos e o 
envolvimento geral. Uma diversão construtiva!

[FOTO]

Os trabalhos foram sendo contextualizados com os temas da época, o que levou ao 
trabalho com 
As abelhas
 e 
As Borboletas
. Festejaram, junto com 
Os Girassóis
, a primavera que estava chegando. Foram muitas produções e canções.

[FOTO]

O personagem mais cativante para as crianças foi 
O Pato
, que, com as brincadeiras vividas pelo 
pato pateta
, divertiu os pequenos. Essas atividades certamente foram responsáveis pelo 
apego deles ao personagem. 

O Pato, logo em seguida, apresentou
 A Corujinha
. Com sua beleza exótica, ela ensinou que todos são diferentes e têm sua beleza 
nica, trabalhando, dessa forma, a diversidade contextualizada ao tema.

[FOTO]

Enfim, o suspense esteve presente com 
Leão, leão, leão! És o rei da criação
. A selva foi explorada nesse momento, quando identificaram e caracterizaram os 
habitats de vários animais, classificando-os em domésticos, selvagens, marinhos 
etc.

O EDI T
nia Cristina Moreira não parou por aí... Os alunos ainda vão viajar muito na 
Arca de Noé
 até o final do ano letivo. E ainda vão conhecer: 
O Gato
, 
O Pinguim
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, 
O Peru
, 
A Galinha-d
angola, 
A Foca
... Aguardem por notícias!

Escolas e professores, não deixem de compartilhar atividades ou projetos no 
nosso Portal Rioeduca. Procure o representante de sua CRE!!

Clique 
aqui
 para conhecer seu representante

Prof
 Elidia Correia

Representante 3
CRE no Rioeduca

elidiacorreia@rioeduca.net

Twitter:
 @ElidiaCorreia

Facebook: 
Elidia Correia

e 

Grupo Rioeduca/3
 CRE

[FOTO]
tweet
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3ªcre
(223)

blogdasescolas
(22)

<COMENTÁRIOS>

Vinícius de Moraes é um excelente instrumento pedagógico! Parabéns por utilizar 
suas obras com os pequeninos!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 30/10/2013 11:05

Gostei das atividades desenvolvidas com e para as crianças. 
Postado por 
Queiti Cristina
 em 03/11/2013 23:32
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 04/11/2013
<TÍTULO>
Alunos Voluntários da Paz

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

A Escola Municipal Alice do Amaral Peixoto está situada na rua Ébano, n
 187, no bairro de Benfica. A unidade atende 26 turmas de Maternal II, Educação 
Infantil, 1
 ao 3
 ano do Ensino Fundamental, organizadas em dois turnos. A escola é gerida pela 
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Diretora 
Márcia Rossana Paixão Macedo.

A meta da escola é sempre o melhor atendimento e qualidade em educação. Assim, a
equipe de professores e funcionários trabalham com garra e competência para que 
nenhum aluno fique de fora. Neste ano, a professora Rosana Melo realizou um 
projeto de conscientização e ação sobre cidadania, respeito ao próximo e 
amizade, que envolveu a turma do 3
 ano e contagiou toda escola. 

Alunos Voluntários da Paz

[FOTO]

Alunos conversam com a professora sobre o projeto.

A professora Rosana Mello da turma do 3
 ano oportunizou um trabalho voluntário dentro da própria escola com 
experiências de solidariedade e ajuda ao próximo vivenciadas pelos próprios 
alunos. O objetivo é refrear os impulsos agressivos verbais e físicos 
alimentados, muitas vezes, por uma sociedade injusta e permissiva. A ideia 
nasceu pela crescente necessidade de se trabalhar com a turma relações 
interpessoais, respeito e autocontrole.

Segundo a professora, seus alunos, com idade entre 8 e 9 anos, ainda estão em 
fase de formação da personalidade e não possuem maturidade suficiente para 
avaliar a gravidade dos seus atos. Desse modo, a escola entra com projetos e 
ações, afinal é um espaço de socialização, onde a criança precisa adaptar-se ao 
grupo, conquistar amigos e aprender a relacionar-se com pessoas diferentes. 

Alunos em Ação

[FOTO]

Grupo de alunos da turma debatem sobre as ações do projeto.

Na primeira etapa do projeto, a professora realizou rodas de conversa e leituras
sobre o assunto. Assim, os alunos puderam se expressar e discutir sobre os 
conflitos dentro da turma. A reunião, registrada em ata, contou com a 
participação da diretora Márcia Rossana que apoiou a iniciativa do projeto.

[FOTO]

Os Voluntários da Paz visitam o maternal.

Para o início do projeto, a professora contou com a colaboração de toda a turma,
que contribuiu na escolha e confecção do nome do grupo indicado. As crianças 
fizeram um desenho para que fosse escolhido o 
slogan 
mais votado. Com isso, o símbolo e o nome foram escolhidos.
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Na segunda etapa, com o objetivo de desviar e refrear as condutas agressivas, a 
professora sugeriu que os trabalhos voluntários fossem desenvolvidos dentro da 
própria escola. Foi acordado que as atitudes solidárias aconteceriam com as 
turmas de maternal duas vezes por semana no horário do recreio, dividindo os 
indicados em dois subgrupos. Eles formalizaram parcerias com as turmas do 
maternal, canalizaram energia para atitudes positivas no cotidiano escolar.

Ao longo do projeto, foram acontecendo encontros periódicos de avaliação das 
atitudes solidárias com o grupo Voluntários da Paz, abrindo um espaço para 
análise, conscientização e autoavaliação. Eles puderam ouvir depoimentos uns dos
outros, com o objetivo de buscar a interação entre os membros do grupo. O grupo 
pôde perceber que, aos poucos, as implic
ncias e necessidades de autoafirmação foram dando espaço para atitudes de 
solidariedade e interação.

Mesmo compreendendo que a sociedade moderna exige que pais e mães estejam 
simultaneamente inseridos no mercado de trabalho, tornando difícil a 
participação efetiva na vida de seus filhos, a professora Rosana, solicitando o 
apoio dos responsáveis na terceira etapa, demonstrou a import
ncia do apoio da família integrado ao da escola, na construção da personalidade 
das crianças.

Ainda há muito o que fazer, mas a semente de solidariedade, toler
ncia e amor ao próximo já foram plantadas. É preciso cultivá-las dentro e fora 
do espaço escolar, com a importante parceria da família.

A apresentação da peça 
Bullyng, tô fora
, 
da Cia Teatral Ensino em Cena - RJ, veio endossar o trabalho realizado pela 
professora Rosana Mello, abordando com objetividade e delicadeza um tema tão 
polêmico quanto o 
bullying
. Os alunos perceberam que o que eles acham engraçado e inofensivo na verdade 
tem nome.

O projeto na escola já é sucesso e apresenta resultados significativos. Os 
Voluntários da Paz prometem continuar nessa ação, que contribui para um presente
feliz e um futuro mais cooperativo e solidário entre as pessoas.

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o
 representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe
. *

Professora Rute Albanita
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Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: 
@Rute_Albanita

COMPARTILHE E COMENTE!

[FOTO]

projetos
(334)

1ªcre
(234)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todos os alunos voluntários! Um verdadeiro exercício da cidadania  e 
de amor ao próximo!
Postado por 
Patrícia Fernandes
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 em 04/11/2013 07:58

Parabéns pelo lindo trabalho!! O Brasil esta precisando de educadores assim e 
somente com uma boa educaçao podemos mudar uma naçao!

Postado por 
andrea monteiro
 em 04/11/2013 22:22

Agradeço as diretoras, Marcia Rossana e Andrea Buna, que com muita 
sensibilidade, apoiaram e acreditaram no meu projeto. Quando uma gestão é atenta
as necessidades da sua clientela e de seus professores o trabalho flui de forma 
prazerosa. 
Postado por 
Rosana Mello
 em 05/11/2013 00:18

Parabéns!!! Rosana Mello pela iniciativa. Acredito que todo esse trabalho, 
esteja sendo muito importante para tantas crianças e famílias desprovidas de 
orientação e apoio.  
Postado por 
Rosania Teixeira
 em 05/11/2013 00:29

Estou sempre acompanhando o trabalho da Professora Rosana. Parabéns por mais um 
excelente trabalho. 
Postado por 
Jessilene Cavalcanti
 em 05/11/2013 14:16

Excelente iniciativa. Parabéns à professora Rosana e à escola por apoiar este 
projeto tão significativo. Nosso futuro agradece!
Postado por 
Kellen Gomes
 em 06/11/2013 10:08

Agradeço o carinho dispensado ao grupo de voluntários, pela equipe do maternal e
merendeiras . O respeitoso acolhimento foi peça fundamental para o sucesso do 
projeto.
Postado por 
Rosana Mello
 em 06/11/2013 10:11

Parabéns pela iniciativa! Precisamos disso mais e mais!!!
Postado por 
Adriana
 em 07/11/2013 23:53

Parabéns pelo seu esforço,continue sempre assim .
Postado por 
Tania Cristina
 em 17/11/2013 16:38
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Navegando pelo FACE, cheguei a este blog, e achei de uma inteligência sublime, o
projeto  desta professora, que pela aparência frágil ficou evidente que é uma 
pessoa de fibra, ela simplesmente teve uma sacada de mestre, de incitar os 
alunos a fazerem e agirem de uma forma solidária uns com os outros. Isso só pode
ter partido de uma pessoa que realmente gosta do que faz, pois infelizmente não 
temos muitos professores com a mesma filosofia e sim pessoas que se tornaram 
professores, por comodidade.
Postado por 
david
 em 17/11/2013 18:50
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 29/10/2013
<TÍTULO>
Mostra Regional de Ciências 

<TAGS>
Tags: 
11ª cre, mostra de ciências, revista ciência hoje das crianças.

No dia 10 de Outubro, na Ilha do Governador, foi realizada a 1
 Mostra Regional do Projeto Ciência Hoje da 11
 CRE. Alunos das unidades participantes fizeram experiências e explicaram 
diversos experimentos científicos. CONFIRA!

A Mostra Regional do Projeto Ciência Hoje é um evento anual e, neste ano, 
ocorreu na E. M. Padre José de Anchieta. Os alunos das escolas municipais 
participantes realizaram experimentos inspirados na 
Revista Ciência Hoje Crianças
.

As escolas envolvidas no projeto receberam edições mensais das revistas para os 
alunos de turmas de 4
 e 5
 ano.

As escolas participantes da 11
 CRE foram:
E. M. Abeilard Feijó, E. M. Alberto de Oliveira, E. M. Capitão de Fragata Didier
Barbosa Vianna, E. M. Costa Rica, E. M. Gurgel do Amaral, E. M. Holanda e E. M. 
Padre José de Anchieta.

[FOTO]

Momentos da Feira de Ciências. Destaque para o 
banner 
da Mostra Regional - Projeto Ciência Hoje.
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Para a Assistente da Gerência de Educação e Articuladora da SUBTE na 11
 CRE 
Maria de Lourdes
, foi 
com alegria, interesse e responsabilidade que os alunos das escolas 
participantes do Projeto deram verdadeiras aulas de Ciências.

A ciência conhece um 
nico comando: contribuir com a ciência
.

Bertold Brecht

[FOTO]

Muitos trabalhos expostos na Mostra Regional. Destaque para os troféus. 

A Mostra Final, que irá expor os trabalhos de maior destaque na Regional, será 
no dia 31 de outubro, de 8h30min até às 12h30min, na quadra da Escola de Samba 
Mocidade Independente de Padre Miguel.

As escolas que representarão a 11
 CRE na Mostra Final são: 
E. M. Padre José de Anchieta, E. M. Abeilard Feijó e E. M. Holanda

.

[FOTO]

Alunos da E. M. Holanda, uma das selecionadas para a Mostra Final, explicando 
sobre o Sistema Solar, Raios e DNA.

VEJA COMO FOI A MOSTRA MUNICIPAL EM 2012
[VÍDEO]

Parabéns aos participantes da 1
 Mostra Regional - Projeto Ciências Hoje da 11
 CRE! Todos os trabalhos foram de excelente qualidade. É assim que nascem os 
grandes cientistas do amanhã!

Laura Fantti Davilla Serpa

     Representante Rioeduca da 11
 CRE

Facebook:
http://www.facebook.com/laura.fanttidavilla

Site: 
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http://lauradavill1.wix.com/rioeduca11cre

Twitter: 
https://twitter.com/laurafanttini

E-mail:
 lauradavilla@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

11ª cre
(25)

mostra de ciências
(1)

revista ciência hoje das crianças
(1)

<COMENTÁRIOS>

O estudo de Ciências mostra que há sempre inúmeras explicações por trás de tudo 
o que acontece e estimula, portanto, a reflexão e a formulação de hipóteses. 
Parabéns pelo trabalho!
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Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 29/10/2013 09:13

Parabéns a todas as Escolas que participaram da Mostra Regional e em especial a 
Abeilard Feijó e Padre José de Anchieta,classificadas para a Mostra 
Final.Projeto excelente da Secretaria.
Postado por 
Tania Bendas
 em 01/11/2013 13:01
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 25/10/2013
<TÍTULO>
Provas de Produção Textual

<TAGS>
Tags: 
#recursospedagógicos.
<TÍTULO>
<TÍTULO>

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 31/10/2013
<TÍTULO>
Premiação do Concurso de Cartazes do Dia Mundial Sem Carro

<TAGS>
Tags: 
projetos;  1ªcre, 2ªcre, 7ªcre e 9ªcre.

No dia 25 de outubro, os alunos premiados no Concurso de Cartazes do Dia Mundial
Sem Carro 2013 participaram da Cerimônia, na sala 425 do Centro Administrativo 
São Sebastião (CASS), rua Afonso Cavalcanti, 455, Cidade Nova.

Esta campanha educativa, realizada em parceria com a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, tem por objetivo a conscientização junto às Unidades Escolares 
para a import
ncia de práticas de redução das emissões de gás carbônico, culminando com um 
Concurso de Cartazes.

O Dia Mundial Sem Carro, comemorado todo dia 22 de setembro, iniciou-se na 
França, em 1997.

O concurso é dividido em quatro categorias, de acordo com a faixa etária. 
Participaram do concurso alunos do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e 
Adultos (EJA).

[FOTO]

Estiveram presentes na Cerimônia de Premiação os vencedores e responsáveis de 
cada categoria com os respectivos representantes das Gerências de Educação das 
Coordenadorias Regionais de Educação e Unidades Escolares. Foram vencedores do 
concurso de cartazes Dia Mundial Sem Carro os seguintes alunos:

Categoria A: 

Aluna J
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lia Silva Santos - E. M. Estácio de Sá - 2
 Coordenadoria Regional de Educação.

[FOTO]

Categoria B: 

Aluna Franmcielly Cassiane Paulino de Lima - E. M. Floriano Peixoto - 1
Coordenadoria Regional de Educação.

[FOTO]

Categoria C:

Aluno Lucas Gomes Maia - E. M. Barão da Taquara - 7
Coordenadoria Regional de Educação.

[FOTO]

Categoria D:

Aluno Miguel José - E. M. Professor Fábio César Pacífico - 9
Coordenadoria Regional de Educação.

[FOTO]

Para a entrega dos prêmios, a Subsecretária de Ensino Helena Bomeny fez uma 
breve fala. Também estavam presentes: a Coordenadora do Setor de Extensividade 
Denise Palha e a representante da Secretaria de Meio Ambiente Glória Lopes.

[FOTO]

Os alunos, professores e responsáveis falaram sobre a produção dos desenhos e a 
participação no concurso.

[FOTO]

O responsável pelo aluno Lucas Gomes Maia, da 7
 CRE, elogiou o concurso e falou um pouco da import
ncia de se trabalhar temas direcionados para a Educação Ambiental.

Os vencedores receberam uma bicicleta, terão os seus desenhos compondo o Cartaz 
de divulgação do Projeto Dia Mundial Sem Carro 2014 e registraram esse momento 
com muitas fotos.

[FOTO]

Representante do Rioeduca na E/SUBE/CED-Extensividade: Krisna Santos
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     Contatos: krisnasantos@rioeduca.net

     Facebook: Krisna Santos

     Twitter: @Krisnaleone

     Telefones: 2976-2336 ou 2976-2291

[FOTO]
tweet

2ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns a todos os ganhadores! Vocês são verdadeiros artistas! 
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 31/10/2013 10:20

Parabéns! Que os ganhadores possam passear bastante com suas bicicletas! 
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Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 02/11/2013 21:18
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 30/10/2013
<TÍTULO>
Novas Experiências no Projeto Conhecendo o Nosso Bairro!

<TAGS>
Tags: 
8ªcre.

A turma 1101 do CIEP Mestre André participou de uma atividade diferente dentro 
do projeto 
Conhecendo o nosso Bairro
.

Recebendo noções de higiene, medidas, sequência e muito mais, a aula passeio foi
ainda muito divertida!

[FOTO]

Prontos para uma aula diferenciada e divertida. 

Toda escola deve ter uma alma, uma identidade, uma qualidade que a faz ser 
nica para todos que nela passam uma parte de suas vidas.

Esse vínculo cognitivo e afetivo deve ser construído a partir das vivências 
propiciadas a toda a comunidade escolar.

 Para a construção dessa identidade, é preciso que os alunos conheçam não só a 
história da sua escola, mas também o seu processo de inserção no bairro, a 
comunidade que a compõe e o seu entorno.

Dentro dessa perspectiva, no CIEP Mestre André, a professora Raquel Soares levou
a turma 1101 para conhecer o entorno da escola.

[FOTO]

Alunos se preparando para uma superatividade: mão na massa!

A atividade de aula passeio fez parte do projeto 
Conhecendo o nosso Bairro!

Dentre os diferentes espaços que as turmas visitaram, aquele que a turma 1101 
mais gostou foi a visita à cozinha de uma loja de 
fast foods
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 próxima ao CIEP.

Ao chegar no estabelecimento, uma breve aula de higiene deu abertura à visita.

Os alunos foram orientados quanto a import
ncia de sempre estarem com as mãos muito limpas, pois esse ato evita a 
transmissão de doenças. Os alunos colocaram as toucas e, após lavarem as mãos, 
as luvas.

Os funcionários do local explicaram todos os procedimentos para a preparação dos
lanches.

[FOTO]

Alunos muito atentos às orientações e... ansiosos em participar.

O momento mais apreciado pela turminha foi a hora de colocar a mão na massa e 
preparar uma especialidade da casa!

Todos observaram atentamente as orientações recebidas e ficaram ansiosos para 
participar do preparo.

A professora Raquel Soares convidou também alunos das turmas 1202 e do Projeto 
Nenhuma Criança a Menos para juntarem-se à turma 1101 nesta nova experiência.

Foram passados conceitos como medidas, receita, divisão, sequência e outros. Foi
uma aula rica em conhecimentos, prática e muita animação, porque ao final da 
visita o

s alunos saborearam o lanche que eles mesmos prepararam.

[FOTO]

Uma aula diferente com excelentes e deliciosos resultados.

Ao retornarem à escola, os alunos produziram cartazes e texto coletivo sobre a 
visita. Certamente foi um dia marcante para todos os alunos que participaram!

Se você deseja saber mais sobre as ações da turma 1101, clique no link abaixo, 
conheça e siga o Blog da Turminha:

Turma 1101 - CIEP Mestre André

O Rioeduca parabeniza a professora Raquel Soares pela realização da atividade 
com os alunos da turma 1101.

Professor, não deixe de compartilhar suas ações e projetos!

Procure o representante de sua CRE no Rioeduca.

Professora Neilda Silva
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Representante Rioeduca da 8
 Coordenadoria Regional de Educação

neildasilva@rioeduca.net

Twitter: 
@Prof_Neilda

[FOTO]
tweet

8ªcre
(193)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns à turma 1101 e sua dedicada Prof. Raquel pela iniciativa do trabalho, 
pondo realmente a 
mão na massa
.
Postado por 
Joelma
 em 30/10/2013 08:32

Ensinar sem levar em conta o que a criança já sabe, é um esforço vão, pois o 
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novo conhecimento não tem onde se ancorar. A aprendizagem precisa ter 
significado para o aluno! Parabéns pelo excelente trabalho realizado com os 
alunos!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 30/10/2013 11:09
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 31/10/2013
<TÍTULO>
Nas Asas da Imaginação com Vinicius de Moraes

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescola, creche.

A Creche Municipal Professora Flora Santina Ferrari Braz, da 9
 CRE, por meio do Projeto 
Nas Asas da Imaginação: Literatura e Arte no Cotidiano da Educação Infantil
, presta sua homenagem ao Centenário de Vinicius de Moraes.

Em comemoração ao Centenário de Vinicius de Moraes, a partir da obra 
A Arca de Noé
, as crianças foram incentivadas a desenvolver o gosto e prazer pela leitura.

[FOTO]

Inicialmente as crianças conheceram as poesias de sua obra e construíram um 
livro gigante. Durante as atividades, elas ilustraram cada poesia experimentando
diferentes materiais e formas de registro. Descobriram os animais que nadam, 
voam e andam. Perceberam a diversidade da fauna e investigaram seus hábitos. 
Aprenderam a amar e cuidar dos animais...

[FOTO]

Com o objetivo de construir conceitos importantes sobre sustentabilidade e 
incentivar a construção de novos hábitos e atitudes conscientes, as crianças se 
divertiram construindo uma arca com caixa de papelão e deram vida a diversos 
animais utilizando sucata. 

[FOTO]

A ARCA DESCONJUNTADA PARECE QUE VAI RUIR

     AOS PULOS DA BICHARADA TODA QUERENDO 
SAIR...
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[FOTO]

A partir dos trabalhos realizados, toda comunidade escolar foi incentivada a 
desenvolver atitudes de cuidado com o meio ambiente tendo por base: Reduzir, 
Reutilizar, Reciclar, Reeducar e Replanejar.

[FOTO]

A Creche compartilha em seu blog as aventuras vividas na companhia de Vinicius 
de Moraes. Embarque você também nessa Arca! Clique na imagem do blog.

[FOTO]

O livro gigante de poesias você confere em:

http://cmproflorasantina.blogspot.com.br/2013/10/vinicius-de-moraes.html

Nossa Arca você confere em:

http://cmproflorasantina.blogspot.com.br/2013/10/a-arca-de-noe.html

Parabéns a toda equipe da C. M. Prof
 Flora Santina Ferrari Braz pelo grande incentivo e esforço na criação de 
futuros leitores.

Prof
 Márcia Cristina Alves, Representante da 9
 CRE

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

blogdeescola
(73)

creche
(13)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pelo lindo trabalho realizado! Vinícius de Moraes é realmente 
encantador!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 31/10/2013 10:22

Parabéns por tão lindo trabalho!!Gostei mto e vou copiar a idéia ok?Bjsss
Postado por 
Elenice
 em 31/10/2013 15:15

Adorei os animais feitos com sucata! Lindo!
Postado por 
Roberta Vitagliano
 em 02/11/2013 21:21
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quinta-feira, 31/10/2013
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<TÍTULO>
O  Lado Poético de um Professor

<TAGS>
Tags: 
4ªcre.

A poesia possibilita ao professor o encontro com a cultura humanística, como 
espaço de revelação e reconhecimento do prazer, da fantasia e da realidade 
circundante ao leitor, e também uma leitura ampla e crítica dos valores vigentes
na sociedade.

Está claro que a personalidade do professor e particularmente seus hábitos de 
leitura são importantíssimos para desenvolver os interesses e hábitos de leitura
nas crianças, sua própria educação também contribui de forma essencial para a 
influência que ele exerce.
 (BANBERGER, 1986)

A Escola é um espaço destinado à criação, assim, a E/SUBE/CED 
 Gerência de Mídia-Educação propõe o Projeto Poesia na Escola 2013. O concurso 
objetiva o incentivo à produção de poemas entre os alunos, professores e 
responsáveis por alunos regularmente matriculados na Rede P
blica Municipal do Rio de Janeiro.

Acreditamos que, com essas experiências literárias e dotadas de intensa 
sensibilidade, o professor 
poderá enfrentar as variadas situações problemas de sala de aula, assumindo sua 
autoeducação, desenvolvendo espírito crítico e autônomo no encaminhamento de seu
percurso educacional e profissional.

Para conhecer alguns professores da Rede que venceram o Concurso Poesia na 
Escola 

[FOTO]

Professor Michel

Nascido em 1981, é geógrafo, professor, poeta e estudante de teatro. Iniciou sua
vida poética por influência do saudoso poeta carioca Carlos Villar, que foi seu 
professor de Português na década de 1990, na rede estadual de ensino, na cidade 
de Duque de Caxias. Desde então, tem escrito sobre diversos temas e em diversos 
estilos, tendo nos sonetos e nos acrósticos seus preferidos. Suas principais 
influências são Pablo Neruda, Vinícius de Moraes, William Shakespeare e Fernando
Pessoa.

Texto: Professor

Michel Figueiredo de Souza
.
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A poesia permite entender a evolução das ideias dos estudantes em sala de aula. 
Não como uma substituição de ideias alternativas por científicas, mas como a 
evolução de um perfil de concepções, em que as novas ideias adquiridas no 
processo de ensino-aprendizagem passam a conviver com as ideias anteriores, 
sendo que cada uma delas pode ser empregada no contexto conveniente. Através 
dessa noção, é possível situar as ideias dos estudantes num contexto mais amplo.

[FOTO]

Professora Petronilha

Sou professora de Língua Portuguesa, Pós-Graduada em Linguística e Língua 
Portuguesa. Mestranda em Desenvolvimento Local (UNISUAM), com o tema de pesquisa

A poesia na EJA
. Apaixonada por poesia, tenho publicadas as obras poéticas: 
Viajando através dos tempos no Rio de Janeiro
, 
Com a palavra os professores do Brasil
, 
A vida me conta uma história
. Todas publicadas pela Litteris Editora. Também, poesias publicadas no Projeto 
Poesia na Escola. Orientei alunos vencedores com poesias no COMDEDINE e Poesia 
na Escola. Tudo isso prova o meu amor pela arte de poetizar.

Texto: Professora
Petronilha Alice Almeida Meirelles

Professores assim podem fazer a diferença, pois conseguem despertar no seu aluno
o interesse para as pequenas coisas que mais tarde o levarão a entender a 
grandeza de tantas outras. Afinal, o objetivo da poesia não é o de informar, 
instruir, mas sim o de entreter, provocar emoções e despertar sentimentos.

Parabéns aos Professores que mergulham no universo das poesias,
das fantasias e dos sonhos, pois certamente, possuem um universo ainda maior 
para compartilhar e engrandecer os saberes de seus alunos. 

Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por 
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! 

Entre em contato com o
 representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe

.

Professora Ana Accioly

Representante Rioeduca.net da 4
 Coordenadoria Regional de Educação
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anaaccioly@rioeduca.net

     Twitter: 
@
Ana_Acioly

COMPARTILHE E COMENTE!

[FOTO]

4ªcre
(164)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns professores!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 31/10/2013 10:27
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]
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<DATA>
Quinta-feira, 07/11/2013
<TÍTULO>
No Mundinho da Creche e da Comunidade Tem Vez e Voz a Diversidade

<TAGS>
Tags: 
9ªcre, blogdeescola, creche.

A C. M. Adélia Vieira, da 9
 CRE, vem trabalhando questões importantes de cidadania que envolve as 
diferenças
, tais como discriminação racial, social e de pessoas com necessidades 
especiais. Em uma reunião no final do ano passado, quando houve a contação da 
história: 
Menina Bonita do Laço de Fita
, iniciou-se um importante projeto que vamos conhecer hoje.

Aqueles que são diferentes não me prejudicam, muito pelo contrário, eles me 
enriquecem.

Antoine de Saint-Exupéry

[FOTO]

A escolha do tema do nosso Projeto 
No Mundinho da Creche e da Comunidade Tem Vez e Voz a Diversidade
 surgiu do resultado de uma oficina envolvendo toda a comunidade escolar, em que
trabalhamos a dramatização da história 
Menina Bonita do Laço de Fita
, de Ana Clara Machado. A partir daí, toda creche achou louvável abordar em 2013
as diferenças não só étnica, mas também cultural, social, econômica, 
comportamental e de indivíduos com necessidades especiais.

[FOTO]

O nosso real objetivo é tornar cada vez mais o nosso espaço educativo um lugar 
de inclusão. Para tanto, foram comprados vários bonecos de inclusão, para que 
nossos pequeninos comecem a conviver desde cedo com as diferenças.

[FOTO]

Esses bonecos foram apresentados aos pequeninos e trabalhados dentro de sala de 
aula. Eles estão sendo levados para seus lares todas as sextas-feiras, 
juntamente com uma ficha em que o responsável faz um pequeno resumo relatando 
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como foi a estadia do boneco no final de semana.

[FOTO]

Os relatórios podem ser vistos no blog da creche no link:

http://cmavieira.blogspot.com.br/2013/09/eis-alguns-formularios-preenchidos-por.
html

Nossa Unidade se fundamenta em algo mais elevado que nós no ser humano.

Leticia e Cintia.

Acompanhe as atividades da creche através do blog, acessando a imagem abaixo:

[FOTO]

Parabéns a toda equipe da C. M. Adélia Vieira pela grande lição de cidadania e 
amor ao próximo que vocês estão construindo em seus pequeninos.

Prof
 Márcia Cristina Alves, Representante da 9
 CRE

     E-mail: marciacerqueira@rioeduca.net

     Twitter: 
@marciacrisalves

[FOTO]
tweet
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9ªcre
(227)

blogdeescola
(73)

creche
(13)

<COMENTÁRIOS>

O combate preconceito é uma luta constante, que precisamos travar a cada 
contato, a cada nova amizade, a cada conversa, a cada decisão. E, nada melhor do
que começar desde cedo, na escola. Parabéns!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 07/11/2013 09:38

Que trabalho incrível!!! A creche e todos os envolvidos estão de parabéns! O 
blog e as fotos estão lindos. Muito orgulho de vocês!!!!!
Postado por 
Rafael Parente
 em 07/11/2013 20:25

Obrigada Márcia Cristina pela excelente postagem, pois a Creche Municipal Adélia
Vieira tem o objetivo de disseminar o preconceito e trabalhar junto com a 
comunidade escolar, mostrando aos nossos alunos e familiares que podemos 
aprender com o outro, procuramos realizar oficinas e inserir a comunidade 
escolar nos projetos pedagógicos. Me orgulho muito de fazer parte desta equipe.
Postado por 
Cíntia Pires
 em 07/11/2013 21:17

Parabéns a creche Adelia Vieira pela iniciativa,este assunto é muito 
importante,afinal,somos todos irmãos,filhos do mesmo pai independente de 
qualquer coisa!
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Postado por 
Denise
 em 11/11/2013 09:30

Estou muito feliz de fazer parte deste grupo que com dedicação e amor realizam 
um excelente trabalho!
Postado por 
MAYRA RANGEL
 em 11/11/2013 09:42

Estou feliz de fazer parte desta equipe e ver o resultado de nossas aventuras, 
junto com nossos pequenos.
Postado por 
Rosana Castro
 em 11/11/2013 09:52

Muito lindo o trabalho da creche, todos os funcionários e equipe estão de 
parabéns!
Postado por 
Rosangela
 em 19/11/2013 22:03
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 06/11/2013
<TÍTULO>
Pesquisa x Plágio Escolar

<TAGS>
Tags: 
professor, mídia.

A velocidade com que as informações chegam até os jovens nos dias de hoje 
otimizam o tempo e facilitam a pesquisa em sites na internet.

É importante que o professor oriente os alunos esclarecendo que a tecnologia e a
internet oferecem grandes oportunidades de enriquecimento, compartilhamento de 
ideias e opiniões, 
download 
de livros e imagens à serviço de quem acessar.

Em sala de aula, cabe ao professor a orientação quanto ao uso da internet para 
que a atividade proposta seja realmente considerada uma pesquisa e o trabalho 
final não represente simplesmente uma cópia, ou seja, um 
plágio
.
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[FOTO]

Aluna utilizando a internet através do
netbook
 em parceria com o material escrito.

Segundo a
 Wikipedia
: 
O plágio é o ato de assinar ou apresentar uma obra intelectual de qualquer 
natureza (texto, m
sica, fotografia, obra audiovisual, etc) contendo partes de uma obra que 
pertença a outra pessoa sem colocar os créditos para o autor original. No ato de
plágio, o plagiador apropria-se indevidamente da obra intelectual de outra 
pessoa, assumindo a autoria da mesma
.

Inevitavelmente podem ocorrer transcrições de trechos para o material que está 
sendo produzido sem que sejam dados os devidos créditos ao autor. Isso pode 
acontecer devido à falta de conhecimento e orientação, não podendo, dessa 
maneira, ser considerado 
plágio de má fé
, mas precisa ser esclarecido que trata-se de uma ação errada.

O plágio escolar é cada vez mais percebido pelos professores nos trabalhos dos 
alunos do Ensino Médio e Superior e constitui crime.

[FOTO]

Fonte: 
http://educador.brasilescola.com/orientacoes/plagios-no-ambito-escolar.htm.

Algumas ações desenvolvidas pelo professor devem estimular a pesquisa, a 
comparação de textos, levando-os à reflexão, sendo capazes de chegar as suas 
próprias conclusões e redigindo textos de sua autoria, tais como:

pesquisar em mais de um site;

comparar opiniões - existem informações equivocadas na internet e até mesmo 
erradas;

esclarecimento quanto ao plágio;

regras e normas para citações;

objetivos claros quanto ao que se pretende com a pesquisa e planejamento;

disponibilizar tempo suficiente para execução da pesquisa e eventuais d
vidas que poderão surgir no decorrer do processo até a entrega final.
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[FOTO]

Fonte:
http://educador.brasilescola.com/orientacoes/plagios-no-ambito-escolar.htm.

Uma pesquisa mal orientada na vida escolar pode se tornar um hábito, um vício 
que só trará como 
nico prejudicado o aluno, que estará se privando do conhecimento, do 
desenvolvimento enquanto cidadão crítico.

As teclas Crtl+C e Crtl+V enquanto atalhos são funcionais, mas não podem 
substituir a capacidade de leitura, análise e criação dos nossos alunos. 

Estimule seu aluno a ser um grande pesquisador!!

Taís Ferraz Duarte é Professora da Rede Municipal

e colaboradora do Portal Rioeduca

E-mail:
 taisduarte@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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mídia
(3)

professor
(1)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns! Excelente dica!
Que seria dos pesquisadores sem os recursos rápidos da tecnologia? Os 
professores precisam ensinarem aos alunos o caminho da pesquisa digital desde 
cedo, mas frisando sempre que pesquisar não é copiar, e sim, procurar 
informações pela qualidade e relevância e aprender a interpretá-las.
 

Postado por 
Petronilha Alice Almeida Meirelles
 em 06/11/2013 18:49

Ótimas dicas! Adorei a matéria! Parabéns!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 07/11/2013 09:46
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 12/11/2013
<TÍTULO>
Parabéns, Gestor Escolar!

<TAGS>
Tags: 
professores.

Assim como um maestro rege a orquestra, o Gestor Escolar tem papel fundamental 
na construção do sucesso escolar, consolidando e exercendo papel de 
democratização e integrando Escola, Família e Comunidade.

O Gestor Escolar é sim o grande administrador da escola, o maestro que rege a 
orquestra educacional. Mas suas atribuições não se restringem a essa função, 
afinal, é essencial que ele seja um líder. Um agente de mudanças!

O papel do Gestor da Escola mudou com o tempo, ele não é mais o centro do 
processo, não sendo só responsável por questões burocráticas.
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Assista ao vídeo da Mestra em Gestão e Educação pela UNIRIO, Debora Dias Gomes:
[VÍDEO]

O gestor está exercendo essa liderança quando realiza suas práticas visando uma 
construção coletiva. Todos são ouvidos e participam de forma que a escola possa 
desenvolver seu trabalho em sintonia, harmonicamente com a comunidade, que se 
apropria da sensibilidade de saber ouvir e lidar com a diversidade cultural, 
social e emocional do universo escolar e com seus ritmos distintos. Tudo isso 
através de uma construção coletiva da equipe, para que esta se afine e se 
desenvolva de forma significativa.

[FOTO]

Liderança participativa e democrática são fundamentais para uma gestão 
consciente, para se pensar numa educação de qualidade em conjunto com a equipe 
docente.

Essa mudança do eixo 
 do ensinar para o aprender, da centralidade no professor à centralidade no 
aluno 
 seria o pontapé inicial para desvendar as práticas pedagógicas mais eficientes 
e tornar o acesso ao conhecimento mais democrático. Não deve, portanto, 
afastar-se dos seus objetivos centrais: a aprendizagem significativa e o sucesso
escolar.

Atualmente, os conceitos de gestão priorizam uma liderança horizontal, em que 
parte-se da competência individual para o alcance da competência coletiva. Cabe 
ao gestor ressaltar em cada um de seus liderados a sua import
ncia para o sucesso, realizando o empoderamento com liberdade de ações 
responsáveis.

Dia 12 de novembro é dia do Gestor Escolar!!!

Gestor...

Parabéns pelo brilhante papel que vem desempenhando ao longo de sua jornada, 
também enquanto professor, sempre disposto a ensinar e aprender.

Taís Ferraz Duarte é Professora da Rede Municipal

     e colaboradora do Portal Rioeduca

     E-mail: 
taisduarte@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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professores
(1)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns aos diretores de todas as escolas da rede municipal da Cidade do Rio de
Janeiro, pela garra, desempenho e perseverança por dias melhores.
Postado por 
Regina Bizarro
 em 13/11/2013 07:11
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 20/11/2013
<TÍTULO>
Simulados

<TAGS>
Tags: 
professor, avaliação.

Os simulados são geralmente aplicados aos alunos que estão se preparando para 
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prestar vestibular e provas do Enem, porém sua utilização em sala de aula pode 
auxiliar os professores e alunos em vários aspectos.

O final do período letivo é cercado de expectativas e a ansiedade pode 
atrapalhar - e muito - a realização das avaliações feitas pelos alunos, deixando
esse momento tenso. Pode, inclusive, interferir de maneira negativa em sua vida 
escolar nos anos seguintes.

As provas e testes não são a 
nica forma de avaliar o aluno, porém não devem ser deixados de lado. Servem como
mais um instrumento e precisam ser agregados a outros do cotidiano, propondo, 
assim, contemplar a avaliação das várias habilidades trabalhadas pelo professor.

Veja no Portal Rioeduca:
A import
ncia da Avaliação
.

[FOTO]

Nervosismo e insegurança são comuns.

Lançar mão de simulados nos períodos que antecedem a semana de avaliação pode 
ser uma estratégia positiva tanto para professores quanto para os alunos.

Os simulados podem ser aplicados independentemente do ano de escolaridade, desde
que sejam planejados em conjunto com a Coordenação Pedagógica e contemplem as 
orientações curriculares e os descritores do ano de escolaridade em questão, 
sendo assim incluídos nos Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar.

Desta maneira, os alunos que são submetidos ao 
treinamento
 dos simulados, gradativamente, percebem a sua import
ncia enquanto estratégia de preparação para as futuras avaliações, tornando-os 
inclusive mais seguros.

[FOTO]

Alunos adquirem gradativamente hábitos e atitudes durante a realização da 
atividade.

Aspectos positivos na utilização dos simulados quando utilizados enquanto 
prática anterior às avaliações, tanto as internas quanto as externas:

oferece ao professor
 feedback
 dos conte
dos aplicados e quais precisam ser revisados;

prepara o aluno nos aspectos psicológicos, trabalhando as questões como 
autonomia, ansiedade, confiança e tempo;
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a elaboração de simulados 
nicos por ano de escolaridade proporciona mais uma forma de troca entre os 
professores.

Leia em 
A import
ncia dos simulados
 sobre o vestibular.

Professor, se você não costuma utilizar os simulados em sua turma, experimente 
aplicar antes das provas do 
ltimo bimestre e compare os resultados.

Taís Ferraz Duarte é Professora da Rede Municipal

     e colaboradora do Portal Rioeduca

     E-mail: 
taisduarte@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

avaliação
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<COMENTÁRIOS>

Muito interessante o tema da publicação! Parabéns! Costumo usar os simulados com
minhas turmas. É uma estratégia que contribui bastante para a aprendizagem dos 
alunos.
Postado por 
Renata Carvalho
 em 20/11/2013 17:36
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 01/11/2013
<TÍTULO>
Brincando de ser criança...

<TAGS>
Tags: 
10ªcre.

O CIEP Alberto Pasqualine realizou na segunda quinzena do mês de outubro um 
Projeto envolvendo os alunos de todos os Grupamentos da Unidade Escolar.

O CIEP 10.19.210 Alberto Pasqualine

, da

10
CRE, possui aproximadamente 1.320 alunos, distribuídos entre os Grupamentos de 
Educação Infantil e o 1
 segmento (1
 ao 5
 ano), além das turmas de Classe Especial e PEJA.

O Projeto 
Brincadeiras de criança, como é bom
 foi idealizado pela Professora Adelina Martins. Adelina é professora do Ensino 
Fundamental da Prefeitura do Rio de Janeiro, graduada em pedagogia e 
pós-graduada em psicopedagogia. Sempre gostou de compartilhar as atividades com 
suas colegas de trabalho, pois pensa que agindo em grupo pode evoluir e 
desenvolver seu potencial. Além de ser uma forma de interagir com seus alunos, 
já que eles são a razão de tudo.
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[FOTO]

[FOTO]

Projeto idealizado pela Professora Adelina Martins, desenvolvido no CIEP Alberto
Pasqualine.

A justificativa do projeto para Adelina se dá porque ao falar atualmente de 
criança, logo vem à mente a palavra BRINCAR. Isso porque, a criança desde 
pequena brinca de cantigas de roda, e se sente parte do mundo dos adultos, não 
de forma imediata, mas simbólica, amadurecendo assim seu pensamento, seus 
movimentos, sua interação com os objetos e com o meio em que vive.

O objetivo principal do projeto foi promover, durante a semana da criança, 
atividades extraclasses, variadas e interessantes, visando dar aos alunos 
oportunidades de lazer e sociabilidade educativas, valorizando o gosto pelo 
brincar, e manter viva as cantigas de rodas, através da leitura e releitura, 
mergulhando na magia dos brinquedos e brincadeiras de antigamente.

Momentos das brincadeiras nos diferentes espaços da Unidade Escolar:

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Atividades sendo desenvolvidas com alunos de todos os grupamentos da Unidade 
Escolar.

Durante a semana, foram expostos os trabalhos desenvolvidos. No cinema com 
pipoca, a diversão foi muito demais, a gincana foi realizada em dois dias, um 
dos momentos mais animados da semana.

Nesse período, os espaços da Unidade Escolar se transformaram em um universo 
diferente, onde cada momento levava a criança a um mundo mágico, valorizando o 
brincar
 uns com os outros, com instrumentos muitas vezes esquecidos pelo tempo, de tal 
modo que até os adultos viraram crianças, relembrando suas brincadeiras de inf
ncia.

Essa viagem trouxe momentos agradáveis de diversão e de alegria, para todos os 
professores e crianças de nossa escola.

Professora Adelina Martins

O importante é ser criança... Sempre!

Suelen Corrêa
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     é Professora da Rede Municipal

     e Representante do Rioeduca da 10
 CRE

Contato:

     suelencorrea@rioeduca.net

     twitter: @suelencorrea29

[FOTO]
tweet

10ªcre
(292)

<COMENTÁRIOS>
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O brincar é uma ação importantíssima para o desenvolvimento da criança! Parabéns
por desenvolver este trabalho com nossas crianças!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 01/11/2013 08:37
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 15/11/2013
<TÍTULO>
Alfabetização e Letramento: Conceitos para o Século XXI

<TAGS>
Tags: 
blogsderioeducadores, educopédia, mídias, especialistas, alfabetização, 
letramento.

Muito se fala atualmente sobre as crianças não serem somente alfabetizadas, mas 
também letradas para entender o mundo que as rodeia. Entretanto, ainda há muitas
d
vidas sobre a definição e diferenciação entre estes termos.

[FOTO]

E. M. Delfim Moreira - 3
 CRE.

Tem-se por alfabetização o processo de descoberta do código escrito e dos 
procedimentos de leitura, aceitando-se como alfabetizados, por exemplo, aqueles 
que conseguem grafar e ler um bilhete simples.

[FOTO]

Segundo Soares (1999), a palavra letramento é uma tradução para o Português da 
palavra inglesa 
literacy
; os dicionários definem assim essa palavra: 
Literate 
é, pois, o adjetivo que caracteriza a pessoa que domina a leitura e a escrita, e

literacy 
designa o estado ou condição daquele que é 
literate
, daquele que não só sabe ler e escrever, mas também faz uso competente e 
frequente da leitura 
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e/ou
 da escrita (grifo nosso).

[FOTO]

E. M. Estado da Guanabara - 3
 CRE.

Em outras palavras, letramento é ampliar o uso da leitura e da escrita a fim de 
interagir tais práticas com os diálogos que a criança trava com outros 
indivíduos, com materiais escritos (livros, rótulos de embalagens, entre outros)
e por meio da mediação de um par mais experiente no que tange os símbolos 
comunicativos criados pela sociedade em que vivem.

[FOTO]

E. M. Ana Maria Cristina Marques Ribeiro - 6
 CRE.

Em resumo, ainda citando palavras de Soares: 
Se alfabetizar significa orientar a criança para o domínio da tecnologia da 
escrita, letrar significa levá-la ao exercício das práticas sociais de leitura e
de escrita. Uma criança alfabetizada é uma criança que sabe ler e escrever; uma 
criança letrada (tomando este adjetivo no campo sem
ntico de letramento e de letrar, e não com o sentido que tem tradicionalmente na
língua, este dicionarizado) é uma criança que tem o hábito, as habilidades e até
mesmo o prazer de leitura e de escrita de diferentes gêneros de textos, em 
diferentes suportes ou portadores, em diferentes contextos e circunst
ncias
.

     

_____________________________________________________

Referências:

SOARES, Magda B. 
Letramento, um tema em três gêneros
. Belo Horizonte, Editora Autêntica, 1998. 

RAMOS, F. M. E.; SOARES, Magda B. 
Letrar é mais que alfabetizar
. Entrevista com Magda Soares.

Thaís Duarte Passos Teixeira do Amaral
 é Professora I de Língua Inglesa na SME/RJ, Articuladora da 6

Página 6542



RIOEDUCA 2
 CRE e Pós-graduanda pelo CEFET/RJ (Ensino de Línguas Estrangeiras)

Lattes:
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4485024A7

e-mail: thaisdteixeira@rioeduca.net

Blog: languagesapprentice.wordpress.com

[FOTO]
tweet

educopédia
(86)

blogsderioeducadores
(64)

alfabetização
(19)

mídias
(2)

letramento
(1)
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns pela matéria! Este é um assunto que precisa ser constantemente 
abordado.
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 18/11/2013 08:23
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 04/11/2013
<TÍTULO>
Computador e Educação? Uma Ótima Combinação!

<TAGS>
Tags: 
6ªcre, tecnologia.

A professora Mara Malheiros, da Escola Municipal Grandjean de Montigny, utiliza 
com os alunos do 4
 ano NCM diferentes recursos tecnológicos para auxiliar no processo de 
aprendizagem. Assim, eles apresentam maior concentração e interesse, além de 
dinamizar as atividades propostas.

Os analfabetos do próximo século não são aqueles que não sabem ler ou escrever, 
mas aqueles que se recusam a aprender, reaprender e voltar a aprender.

Alvin Toffler

O mundo vive um acelerado desenvolvimento, em que a tecnologia está diretamente 
ligada a atividades bastante comuns. A Escola faz parte do mundo e, para cumprir
sua função de contribuir para a formação de indivíduos que possam exercer 
plenamente sua cidadania, participando dos processos de transformação e 
construção da realidade, deve estar aberta e incorporar novos hábitos, 
comportamentos, percepções e demandas.

Ao mesmo tempo em que é fundamental que a instituição escolar integre a cultura 
tecnológica extraescolar dos alunos e professores ao seu cotidiano, é necessário
desenvolver nos alunos habilidades para utilizar os instrumentos. Conhecer e 
saber usar as novas tecnologias implica a aprendizagem de forma consciente e 
construtiva.

A Escola tem importante papel a cumprir na sociedade, ensinando os alunos a se 
relacionar de maneira seletiva e crítica com o universo de informações a que têm
acesso no seu cotidiano. Isso porque hoje, mais do que nunca, é necessário que a
humanidade aprenda a conviver com essas mudanças e transformações. 
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Isso pressupõe o desenvolvimento de competências relacionadas à capacidade de 
aprendizagem contínua, ou seja, autonomia na construção e na reconstrução do 
conhecimento. Entendemos que a escola é um local de construção do conhecimento e
de socialização do saber, como um ambiente de discussão e de troca de 
experiências. É fundamental que estejam presentes no Espaço Escolar vários 
recursos tecnológicos, pois os mesmos permitem maiores conhecimentos que 
contribuem para melhoria da Educação do país.

[VÍDEO]

Se alie com a força do novo e evolua!

Computador e Educação? Uma Ótima Combinação!

A 
professora Mara Malheiros 
é regente da turma 7.601 (4
 NCM 
 Nenhuma Criança a Menos), da 
Escola Municipal Grandjean de Montigny
. Essa instituição localiza-se na Pavuna, zona norte do Rio de Janeiro, e atende
alunos da Educação Infantil ao 5
 ano em dois turnos.

A sala de aula da professora Mara é um local de troca de experiências, 
interações sociais e aprendizado. Ela encara as novas tecnologias de forma 
natural, buscando aperfeiçoar-se para a operação dessas novidades. Como agente 
transformadora e formadora de opinião, oferece aos seus alunos conhecimentos e 
interações com essas tecnologias, tendo em vista que fazem parte do cotidiano 
deles.

A turma do 
4
 Ano Nenhuma Criança a Menos 
utiliza, constantemente, diferentes recursos tecnológicos para auxiliar no 
processo de ensino e aprendizagem. Assim, os alunos apresentam melhor 
concentração e interesse, além tornar as aulas mais interessantes, din
micas e ricas em possibilidades.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

O Caderno Pedagógico, oferecido pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de 
Janeiro, é usado sempre apoiado no 
Datashow
, possibilitando uma abordagem inovadora do currículo e a inserção de 
ferramentas colaborativas nas práticas pedagógicas. Ele amplia o universo de 
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informações que o professor leva para a sala de aula e torna mais simples 
determinadas atividades expositivas em que o professor precisa ficar preso ao 
quadro de giz. 

Diferentes
 softwares
, vídeos e m
sicas são explorados em sala de aula, objetivando a melhor qualidade do processo
educacional. O uso do primeiro permite que o usuário complemente e interfira no 
produto e nas respostas, possibilitando m
ltiplos caminhos de pesquisa e de soluções dos problemas. Assim, o aluno está 
sendo levado a desenvolver sua criatividade, reflexão e raciocínio, tornando-o 
inovador, desafiador, crítico e provocativo.

O segundo oferece conte
dos audiovisuais que podem mostrar diferentes pontos de vista sobre um 
determinado assunto, fomentando os debates e as discussões em sala; ajuda 
estudantes com dificuldades; incentiva os alunos a produzirem e compartilharem 
conte
do. O terceiro promove a interação, motivação e cria uma atmosfera de 
aprendizagem mais prazerosa e descontraída.

O resultado de todo este trabalho não poderia ser outro senão o sucesso dos 
alunos, que se tornam mais independentes do professor. E, por consequência, a 
sala de aula se transforma em um local no qual se tiram d
vidas e se aprofundam questões, além de facilitar o trabalho cooperativo entre 
os alunos. 

Os recursos tecnológicos utilizados pela professora 
Mara Malheiros 
com seus alunos, oferecem meios que ampliam a relação ensino e aprendizagem, 
diminuindo as barreiras de tempo e espaço, através de ambientes que extrapolam a
sala de aula física e convencional.

[FOTO]

[FOTO]

Parabéns, professora Mara Malheiros, por ser elemento de transformação da 
qualidade social da escola. Receptividade, paciência, sensibilidade, atenção e 
respeito são características presentes em seu dia a dia. São elas que levaram 
seus alunos ao sucesso! É um prazer ter o seu trabalho no Portal Rioeduca!

Conheça um pouco mais do trabalho da professora Mara Malheiros visitando o seu 
blog. É só clicar 
AQUI
! Até a próxima semana!

Professora Patrícia Fernandes 
 Representante do Rioeduca na 6
 Cre
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     Twitter: @Paty_PFF

     Facebook: patrícia_pff@yahoo.com.br

     E-mail: 
pferreira@rioeduca.net

[FOTO]
tweet

6ªcre
(247)

tecnologia
(8)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------
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[FOTO]

<DATA>
Segunda-feira, 11/11/2013
<TÍTULO>
100 Anos de Vinicius

<TAGS>
Tags: 
1ªcre, projetos.

A Creche Arara Azul, em Benfica, homenageou 
O Poetinha
 em grande estilo. Em continuidade ao Projeto Pedagógico Anual 2013 
Nós, Pequenos Artistas, Seremos os Melhores em 2013, com Romero Britto e 
Vinicius de Moares
, dezenas de atividades que retratam a vida e a obra do artista foram cantadas, 
contadas e transformadas em arte.

[FOTO]

Borboleta 
em arte, confeccionada pelas crianças, inspirada no poema de Vinicius.

O projeto contou com o apoio de toda a equipe da creche, tornando-o ainda mais 
belo. As crianças descobriram em Vinicius a possibilidade da criação, da arte e 
da alegria. Enquanto realizavam as atividades, era possível perceber o quão 
encantadas estavam! A poesia de Vinicius tem 
vida
, transforma e sensibiliza. As crianças da Arara Azul são prova disso!

Vinicius de Moraes - O Poetinha

Menininha do meu coração

     Eu só quero você

     A três palmos do chão

     Menininha não cresça mais não

     Fique pequenininha na minha canção

Menininha
, de Vinicius de Moraes
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Vinicius de Moraes, o 
Poetinha
, foi um dos fundadores da Bossa Nova, um dos mais importantes movimentos da m
sica brasileira, reconhecido em todo o mundo. Ele também é autor de algumas das 
frases e dos poemas mais conhecidos na literatura brasileira. As m
sicas
Garota de Ipanema
 (a canção brasileira mais tocada no mundo; parceria dele com Tom Jobim), 
A Felicidade
,
Manhã de Carnaval
,
Chega de Saudade
 e 
Eu sei que vou te amar
 têm lugar de destaque na história da m
sica brasileira.

Vinicius Encanta as Crianças da Arara Azul

[FOTO]

O trabalho realizado homenageando o centenário de Vinicius de Moraes foi de 
riquíssimos ganhos. Vinicius, com suas poesias que não deixaram que a inf
ncia de cada um se apagasse, contribuiu e contribui ate hoje para a construção 
intelectual e l
dica do conhecimento de nossas crianças.

Com diversos poemas de Vinicius, foi possível explorar um leque de conhecimentos
em diferentes áreas da Educação Infantil, alcançando objetivos como o 
desenvolvimento da oralidade, através das musicas e declamações de poesias; 
noções de lateralidade com os movimentos necessários para dançar as m
sicas ou imitar os animais. O trabalho com as cores foi facilitado, uma vez que 
conjugamos musicas e poesias que tratavam deste tema

Depoimento da professora Vivian, da EI 31.

[FOTO]

Familiares admiram a exposição com os trabalhos realizados pelas turminhas.

O Poetinha há anos influencia o trabalho nas instituições educacionais, e a 
Creche Municipal Arara Azuk se orgulha de ter realizado uma rica homenagem à 
Vinicius. Veja mais sobre o trabalho acessando o blog da creche:
http://araraazul1cre.blogspot.com.br/

* Professor, queremos conhecer e divulgar o blog e os projetos desenvolvidos por
sua escola. Aproveite este espaço que é feito para nós! Entre em contato com o
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 representante do Rioeduca em sua Coordenadoria e participe
. *

Professora Rute Albanita

Representante Rioeduca.net da 1
 Coordenadoria Regional de Educação

ruteferreira@rioeduca.net

     Twitter: 
@Rute_Albanita

COMPARTILHE E COMENTE!

[FOTO]

projetos
(334)

1ªcre
(234)
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<COMENTÁRIOS>

Parabéns pelo belo trabalho realizado com os alunos! Vinícius de Moraes é 
realmente um instrumento pedagógico riquíssimo!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 11/11/2013 11:25
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 30/10/2013
<TÍTULO>
Informativo MultiRio - 30 de outubro
A MultiRio não tem um perfil oficial no Facebook. Informações sobre a Empresa 
você encontra no
Portal MultiRio
 e na nossa página no Twitter. Se você já faz parte desta rede social, seja um 
seguidor:
twitter.com/multirio
.

[FOTO]

[FOTO]
tweet
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<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 06/11/2013
<TÍTULO>
Mostra Municipal de Dança

<TAGS>
Tags: 
3ªcre, blogdasescolas.

No dia 24 de outubro aconteceu a XXX Mostra Municipal de Dança, onde crianças, 
jovens e adultos das escolas da Rede P
blica Municipal de Ensino traduzem a Dança em seus corpos em um grande 
espetáculo de criações.

Nosso corpo fala, já que usamos no mecanismo de comunicação mais de 80% do corpo
para nos expressarmos. E quem dança tem facilidade de se comunicar porque está 
acostumado a lidar com o corpo, conhece o corpo que tem e quais são suas 
capacidades. Assim, a dança traz uma facilidade extremamente boa para o corpo, 
enchendo-o de uma informação que carregamos para toda a vida.

[FOTO]

[FOTO]

Foram várias etapas, muito entusiasmo e diversos ensaios na elaboração das 
coreografias para o grande dia. Na 3
 CRE, as escolas se apresentaram no dia 8 de outubro na E. M. Maranhão em um dia
muito especial e cheio de emoção. Vejam as escolas que participaram:

[FOTO]

Como objetivos, o projeto visa:

 Oportunizar o enriquecimento do projeto pedagógico das escolas;
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 Reconhecer a 
dança 
como linguagem, manifestação artística e cultural e como processo de construção 
corporal;

 Oportunizar o acesso e a experimentação da linguagem da 
dança
;

 Compreender a 
dança 
como linguagem que contribui para a formação do cidadão crítico, participativo e
autônomo;

 Promover o interc
mbio entre as Unidades Educacionais das diferentes E/SUBE/CRE;

 Formar uma plateia solidária, capaz de prestigiar as produções apresentadas, 
avaliando-as criticamente e com sensibilidade;

 Subsidiar um fórum de discussão acerca das práticas pedagógicas na 
Dança-Educação.

Dentre todas as apresentações, foram selecionadas duas para participar na Mostra
Municipal:

[FOTO]

[FOTO]

Além da dança, o projeto contemplou o aluno 
Ednaldo de Andrade Souza Junior

, do N
cleo de Arte Nise da Silveira como vencedor no Concurso Municipal de Imagem. 
Todos que convivem com ele ficaram muito orgulhosos e expuseram sua homenagem na
rede.

[FOTO]

[FOTO]

Dançar é sentir, sentir é sofrer, sofrer é amar... Tu amas, sofres e sentes. 
Dança!

     Isadora Duncan

Escolas e professores, não deixem de compartilhar atividades ou projetos no 
nosso Portal Rioeduca. Procure o representante de sua CRE!!
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Clique 
aqui
 para conhecer seu representante
.

Prof
 Elidia Correia

Representante 3
CRE no Rioeduca

elidiacorreia@rioeduca.net

Twitter:
 @ElidiaCorreia

Facebook: 
Elidia Correia

e 

Grupo Rioeduca/3
 CRE

[FOTO]
tweet
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3ªcre
(223)

blogdasescolas
(22)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 05/11/2013
<TÍTULO>
Semana da Família no EDI Igor Moraes da Silva

<TAGS>
Tags: 
2ªcre, edi.

Sabendo da import
ncia da união entre família e escola, a equipe do Espaço de Desenvolvimento 
Infantil Igor Moraes da Silva promoveu, no mês de setembro, atividades de 
integração entre essas instituições fundamentais na vida das crianças.

Na semana de 9 a 13 de setembro, pensando na aproximação entre família e escola,
o EDI Igor Moraes da Silva abriu um espaço para os familiares que quiseram e 
puderam participar de um dos momentos da rotina escolar. O momento escolhido foi
a roda de conversas, que foi se constituindo ao longo do tempo como um lugar de 
troca do grupo. Cada participante levou uma surpresa para mostrar às crianças, 
transformando esses momentos em experiências muito ricas e significativas.

As atividades realizadas foram realmente significativas e interessantes para 
toda a comunidade escolar. Foram diversos momentos de trocas de conhecimentos, 
em que as crianças puderam ouvir histórias e participar de atividades junto aos 
seus responsáveis.

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

No sábado, dia 14 de setembro, foi o momento da culmin
ncia desta semana de ações e atividades que reuniram família e escola, 
proporcionando momentos de trocas de conhecimentos e integração.

O evento contou com a presença dos profissionais do Posto de Sa
de Nicola Albano, que prestou serviços para todos os presentes. Também foi 
oferecido aos responsáveis um almoço especial.

Os pais também tiveram a oportunidade de assistir ao show de duas bandas 
convidadas pelo pela equipe do EDI, que acrescentaram especialmente em seu 
repertório m
sicas de Vinicius de Moraes, tema do projeto didático da unidade escolar para o 
ano de 2013.

[FOTO]

[FOTO]

A culmin
ncia desta semana, quando família e escola se uniram na participação de ações 
que contribuam para o enriquecimento da vida dos pequeninos, foi marcada por 
muita dança, alegria, m
sicas e emoções!

Conheça mais sobre o trabalho realizado no EDI Igor Moraes da Silva visitando 
seu blog!

http://ediigormoraesdasilva.blogspot.com.br/

Gostou desta publicação? Deixe um comentário e clique em curtir para 
compartilhá-la com seus amigos no Facebook.

Renata Carvalho 
 Professora da Rede e representante do Rioeduca, na 2
CRE

     Email: renata.carvalho@rioeduca.net

     Twitter: @tatarcrj

[FOTO]
tweet
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2ªcre
(192)

edi
(36)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 19/11/2013
<TÍTULO>
Ler na Escola e por Aí Afora

<TAGS>
Tags: 
7ªcre, projetos.

O CIEP Almir Bonfim de Andrade está desenvolvendo o projeto anual
 Ler na escola e por aí afora...
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 que teve na semana da Maratona de Histórias, realizada em outubro, a culmin
ncia com o tema Aprendendo com Vinicius de Moraes.

O projeto anual do CIEP Almir Bonfim de Andrade visa oferecer meios para que os 
educandos percebam a leitura como um ato prazeroso, cotidiano e necessário, 
objetivando desenvolver a capacidade de interpretação, aprimorar o senso 
crítico, ampliar a cultura geral, enriquecer o vocabulário, despertar e 
estimular a criatividade, emocionar, proporcionar novos sentidos à vida, 
facilitar a escrita, desenvolver a oralidade e sobretudo, AMAR O MUNDO LETRADO!

Apresentação do Projeto Anual

O tema escolhido propõe-se a sensibilizar todos os componentes da comunidade 
escolar sobre a import
ncia da leitura e escrita. Isso porque fazemos parte de uma sociedade 
grafocêntrica, em que a escrita é parte constitutiva das mais diversas 
atividades do nosso cotidiano. Há textos escritos em muros, 
outdoors
, camisetas, papéis, cartões, livros, livrinhos, livrões.

Na escola, o ato de ler supõe o contato e a familiaridade com diferentes gêneros
e estruturas textuais, de forma que os alunos percebam que ler um texto 
informativo é diferente de ler uma instrução, ler uma notícia é diferente de ler
uma história, e assim por diante.

Além de ser benéfico à sa
de mental, pois é uma atividade neurológica onde as células nervosas são 
fortalecidas em suas conexões, a leitura de diversos gêneros literários 
constitui uma valiosa atividade a ser incluída em momentos de lazer.

Ler, além de ser uma divertida terapia do conhecimento, é fundamental para o 
desenvolvimento de qualquer indivíduo de todas as idades e culturas. É lendo que
vamos construindo valores e enriquecendo nossa formação cultural.

[FOTO]

Educação Infantil 
 Apresentação musical: 
A pulga
. 

Justificativa do Projeto

Os alunos vêm demonstrando dificuldades na interpretação de textos e resolução 
de problemas devido ao fato de não demonstrarem grande prazer na leitura. Esse 
problema se reflete de modo geral em todas as disciplinas. Com isso, o presente 
projeto destina-se a reverter tal situação, assumindo enquanto comunidade 
escolar, o papel de mostrar ao aluno que 
o desenvolvimento de sua competência linguístico-discursiva possibilita a todos 
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o acesso aos bens culturais produzidos pela humanidade e a participação como 
cidadãos do mundo.

[FOTO]

As Borboletas
, de Vinicius de Moraes, da turma 1.103, da professora Ana Claudia. Leitura do 
poema por uma aluna da turma e dramatização com o restante do grupo.

Metodologia

A execução do projeto dar-se-á através da colaboração de toda a equipe 
pedagógica, bem como da comunidade escolar, devendo contar com a participação de
todos os que estão inseridos no processo.

A proposta será desenvolvida com todos os educandos da Educação Infantil, Ensino
Fundamental I, sexto ano Experimental e Classes Especiais, com duração de um ano
letivo, através de atividades interdisciplinares, contando com os materiais 
didático-pedagógicos disponíveis na UE e outros que possam ser adquiridos 
durante o ano.

Em cada período, demarcados pelos Conselhos de Classe, perfazendo um total de 
quatro COCs, trabalharemos subtemas, com o objetivo de oferecer aos educandos a 
possibilidade de familiaridade com diferentes gêneros e estruturas textuais, 
sendo estes: 

 O fantástico mundo dos contos de fadas;

 Criando e recriando com Maurício de Souza;

 Aprendendo com Vinicius de Morais;

 Informações pelo mundo afora...

[FOTO]

Paródia da m
sica 
A Casa
, de Vinicius de Moraes. 
Turmas 1.301, 1.302 e 1303 com a professora Talita.

Culmin
ncia do Projeto

MARATONA DE HISTÓRIAS E EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS

com o tema: 
APRENDENDO COM VINICIUS DE MORAES
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Objetivos específicos:

 Ler textos, poesias, letras de m
sicas de Vinicius de Morais;

 Construir paródias através das m
sicas de Vinicius;

 Recitar poesias do autor;

 Pesquisar vida e obras de Vinciius;

 Interpretar histórias oralmente e/ou por escrito;

 Recriar poesias;

 Caracterizar animais através da m
sica: 
A Arca de Noé
;

 Trabalhar palavras significativas retiradas dos textos;

 Construir frases e ou textos utilizando temas referentes às histórias;

 Recontar histórias do autor;

 Ler textos diversos para estímulo ao gosto pela leitura.

[FOTO]

M
sica: 
Pela Luz dos Olhos Teus
. Turmas 1.401 e 1.402 com a professora Patrícia.

ATIVIDADES REALIZADAS NO DIA 11 DE OUTUBRO

Escola aberta aos pais para visita ao auditório com exposição dos trabalhos 
realizados pelas turmas utilizando o tema do projeto;

Visita de todas as turmas, com horários diferenciados, à exposição de trabalhos,
no auditório;

Apresentações na quadra com maratona de histórias.

[FOTO]

5
 e 6
 anos: os alunos declamam poesias de Vinicius de Moraes
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O CIEP Almir Bonfim de Andrade desenvolve o 
Projeto Político Pedagógico Família e Escola 
 Formando Cidadãos Conscientes
. Está localizado em Vila Valqueire e atende cerca de 500 alunos da Educação 
Infantil ao 6
 ano do Ensino Fundamental diariamente. Ao longo dos anos, o CIEP vem buscando 
desenvolver cada vez mais condições que estimulem a criança a construir seu 
pensamento e a expressá-lo.

A ampliação do mundo social se estabelece através do coletivo, permitindo a 
convivência em grupo, com limites claros onde a criança é participativa e se 
sente segura.

Atividades ao ar livre harmonizam seu crescimento e a leitura de textos 
variados, assim como a utilização de recursos multimídia contemplam uma proposta
pedagógica estruturada, porém flexível. Essas ações permitem também trabalhar 
com temas gerados a partir do interesse do grupo, encorajando a criança para que
se aproprie e construa de modo significativo seus conhecimentos, 
desenvolvendo-os de maneira harmoniosa e integral.

A unidade escolar vem empenhando todos os esforços, estendendo suas mãos num 
gesto de solidariedade, oferecendo às crianças condições favoráveis à 
aprendizagem e desenvolvimento de suas potencialidades, mostrando a import
ncia da educação, principalmente da leitura e escrita, na busca da formação do 
cidadão responsável e crítico.

Contato:

[FOTO]
tweet
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projetos
(334)

7ªcre
(192)

<COMENTÁRIOS>

Parabéns pelo projeto! Nossos alunos precisam criar o hábito de leitura desde 
cedo!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 19/11/2013 08:28
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Terça-feira, 05/11/2013
<TÍTULO>
22° Concurso Funcionário Público Padrão

<TAGS>
Tags: 
11ª cre, concurso, funcionário padrão.

Foi realizado no dia 30 de Outubro o 
22
 Concurso Funcionário P
blico Padrão Estadual e Municipal 2013
, no Club Municipal na Tijuca. Foram indicados 25 funcionários. Entre os três 
primeiros colocados estão candidatas da 11
 CRE. CONFIRA!

O evento ocorre anualmente em Outubro, mês do funcionário p
blico. H
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omenageados e convidados descreveram a alegria e a valorização do servidor c

omo destaques no
 22
 Concurso Funcionário P
blico Padrão Estadual e Municipal

 2013
.

A 11
 CRE teve 2 premiações: 1
 lugar, a merendeira residente 
tia
 Nilda, como é mais conhecida e muito querida da 
E. M. Leonel Azevedo. 
O
grupo da escola empolgou a todos com a comemoração da vitória, vestidas de 
merendeiras com colher de pau na mão; 3
 lugar, Helena Salomão Guimarães, Diretora Adjunta da 
E. M. Holanda.

.

[FOTO]

A merendeira
Nilda da Costa Carvalho Teixeira
da E. M. Leonel Azevedo em 1
 Lugar.

Estiveram presentes também os deputados estaduais Domingos Brazão e Zaqueu 
Teixeira, associações coirmãs de servidores p
blicos e o presidente do Club Municipal Luiz Paredes Dias.

Deixo claro que existem muitos funcionários padrões, mas o que faltam a eles é 
uma pessoa que os reconheça e se dê ao trabalho de indicá-los

Helena Guimarães

[FOTO]

Helena Salomão Guimarães, Diretora Adjunta da E.M. Holanda premiada em 3
 Lugar
O Rioeduca perguntou:

Qual é a sensação de ter o seu trabalho reconhecido neste 22
 Concurso Funcionário P
blico Padrão?

Helena Guimarães: 
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A sensação de que tudo valeu a pena e que as pessoas que estão a nossa volta são
importantes para se chegar a esse lindo momento da minha vida profissional. 
Agradeço à Regina, minha diretora, que mesmo contra a minha vontade, me indicou 
e escreveu um lindo texto sobre a minha pessoa, e aos colegas de trabalho que 
concordaram com essa escolha, foi uma eleição. Não esperava ser premiada nos 
primeiros lugares e, mesmo que eu não fosse, já valeria a pena estar lá 
representando a minha escola, o meu grupo. Deixo claro que existem muitos 
funcionários padrões, mas o que faltam a eles é uma pessoa que os reconheça e se
dê ao trabalho de indicá-los, como aconteceu comigo. A sensação é ótima não dá 
para explicar
.

Conforme informação do Club Municipal, 

outros 24 servidores e os três primeiros lugares 

f

oram premiados com eletrodomésticos, utilidades do lar, eletrônicos e estadias 
em colônias de férias. Além de prêmios, ganharam quantias em dinheiro.

[FOTO]

Parabéns a todos os candidatos que participaram concorrendo no concurso! 
Lembramos que há diversos funcionários padrões nas Unidades Escolares e a 
indicação já é um reconhecimento!

Laura Fantti Davilla Serpa

Representante Rioeduca da 11
 CRE

     Facebook:
http://www.facebook.com/laura.fanttidavilla

Site:
http://lauradavill1.wix.com/rioeduca11cre

Twitter: 
https://twitter.com/laurafanttini

E-mail:
 lauradavilla@rioeduca.net

[FOTO]
tweet
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11ª cre
(25)

concurso
(16)

funcionário padrão
(1)

<COMENTÁRIOS>

Não há comentários sobre este tópico.
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Quarta-feira, 06/11/2013
<TÍTULO>
 1ª Semana da Educopédia na E. M. Joaquim da Costa Ribeiro

<TAGS>
Tags: 
8ªcre, educopédia.

A 1
 Semana da Educopédia na Escola Municipal Joaquim da Costa Ribeiro promete ter 
sido o início de um novo tempo para alunos e professores.
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Jansen Fonseca, o Embaixador da Educopédia da escola, trabalhou bastante para o 
evento que considera ter sido um grande sucesso!

De 21 a 25 de outubro aconteceu a 1
 Semana da Educopédia na Escola Municipal Joaquim da Costa Ribeiro, na 8
 CRE. A professora Cintia Moreira, que é Embaixadora da Educopédia, organizou a 
semana com diferentes ações para apresentar a Educopédia para toda a escola.

O aluno Jansen Fonseca, da turma 1901, teve uma ideia que vem trazendo bons 
resultados. Ele criou o site 
Amigos da Educopédia
.

[FOTO]

Jansen Fonseca, da turma 1901.

Antes, em grupo fechado no Facebook, os alunos compartilhavam suas experiências 
com a Educopédia e a Educoteca. Agora, no site, todos podem acessar informações 
sobre a plataforma além de ter acesso às informações mais importantes sobre o 
que acontece na escola.

[FOTO]

Professora Cintia Moreira falando sobre 
a Educopédia aos professores da E. M. Joaquim da Costa Ribeiro.

Na Semana da Educopédia também aconteceu a inauguração da Sala de Informática da
unidade escolar. 

Jansen teve como sua principal missão visitar as turmas, apresentar o projeto do
site da escola e informar sobre como estudar com a Educopédia é importante, 
diferente e muito interessante!

O aluno, que é apaixonado por Língua Portuguesa e Informática, sempre se mostrou
parceiro dos alunos e da Escola Joaquim da Costa Ribeiro.

Já foi ajudante na Sala de Leitura, organizando o sistema de empréstimo de 
livros, dá dicas de redação para os colegas nos tempos vagos, idealizou placas 
para sinalizar as Salas de Leitura e de Informática e agora trabalha junto com a
professora Cintia Moreira na divulgação da Educopédia.

[FOTO]

Jansen Fonseca apresentando o site 
Amigos da Educopédia
 aos alunos

Na 1
 Semana da Educopédia os alunos produziram frases com o tema: 
Nossa Escola e a Educopédia
. As melhores frases eleitas pelos alunos serão publicadas no site. 
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A professora Cintia Moreira, o aluno Jansen Fonseca e toda a equipe da escola 
espera que esta seja a primeira de muitas outras semanas dedicadas à 
aprendizagem com o uso de novas tecnologias. 

Jansen falou ao Rioeduca sobre sua experiência como embaixador da Educopédia. 
Veja o texto a seguir:

[FOTO]

Jansen apresentando seu projeto à Susan Rocha, da SME

A Educopédia é um projeto magnífico que deve ser preservado, pois, para mim, ela
é a realização parcial de um desejo que eu tinha desde quando entrei na escola.

Meu sonho era integrar a vida virtual ao ensino escolar, considerado por muitos 
alunos rudimentar.

A posição que defendo é de que a tecnologia deve apoiar a educação e não 
substituí-la. 

A Educopédia deve estar cada vez mais presente em todas as escolas do município,
inclusive a minha!

Espero que a Educopédia, assim como o site que criei, possam trazer mais 
computadores para as escolas, salas de informática mais bem equipadas, internet 
mais rápida e mais equipamentos de informática para todas as áreas da escola. 

A tecnologia está aí para fazer com que todos se interessem pelos estudos. É só 
saber usá-la corretamente, e é isso que a Educopédia, eu e minha escola 
pretendemos fazer para todos...

[FOTO]

Jansen Fonseca é um aluno muito querido por todos na E. M. Joaquim da Costa. 
Como é seu 
ltimo ano lá, ele já faz planos de voltar em 2014 como um Amigo da Escola, para 
fazer o que mais gosta: compartilhar seu conhecimento em Língua Portuguesa e 
divulgar o quanto a Educopédia e a Educoteca trouxeram uma nova perspectiva de 
estudos.

* 
 * 
 *

Jansen tem muitos sonhos e projetos.

Nós desejamos que ele possa realizar todos eles!

Se você deseja conhecer o site que ele criou, clique na imagem abaixo:

[FOTO]
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Professora Neilda Silva

Representante Rioeduca da 8
 Coordenadoria Regional de Educação

neildasilva@rioeduca.net

Twitter: @Prof_Neilda

[FOTO]
tweet

8ªcre
(193)

educopédia
(86)

<COMENTÁRIOS>

Que belo exemplo, Jansen! Que belo olhar da coordenação e gestão possibilitando 
que tudo acontecesse! Parabéns a todos os envolvidos!
Postado por 
Gastão Monteiro Moutinho
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 em 06/11/2013 08:36

Que orgulho!!!! Minha escola querida!!!! Meu ginásio neste lugar renderam as 
melhores lembranças escolares que tenho!!! (Via Facebook)
Postado por 
Marcele Rangel
 em 06/11/2013 21:38

Que maravilha!!!! Matéria perfeita... Muito obrigado mais uma vez pelo 
carinho...!!!
Postado por 
Jansen Fonseca (Via Facebook)
 em 06/11/2013 21:46

Parabéns a esse aluno maravilhoso e a todos que colaboram para que a Unidade 
Escolar tenha sempre muitas conquistas!!! Muito orgulho em dizer que 
Éééééé da oitava!!! Grande abraço a todos!!!!!!
Postado por 
Jô Cruz
 em 06/11/2013 22:39

Parabéns ao aluno e aos profissionais da escola, por promoverem este 
interessante trabalho!
Postado por 
Michelle moreira
 em 07/11/2013 12:30

Meninos como Jansen existem aos montes pelas escolas da 8ª CRE. É preciso que 
estes talentosos garotos sejam prestigiados com mais oportunidades para 
crescerem ainda mais! Meu filho é da E.M. Collechio
Postado por 
Adriano
 em 08/11/2013 23:46

A escola deve e faz parte da vida de todos....e quando fazemos aquilo que amamos
e colocamos ali toda nossa dedicação, tem td para dar certo....e os frutos são 
enormes....e brotam a cada dia....Parabéns.....Jansen por fazer e ser parte 
disso tudo@@ 
Postado por 
Cintia Moreira Rodrigues
 em 18/11/2013 19:47
--------------------------------------------------------------------------------

[FOTO]

<DATA>
Sexta-feira, 13/12/2013
<TÍTULO>
Halloween e o Projeto Para Sacudir o Esqueleto e Outros Bichos

<TAGS>
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Tags: 
5ªcre, projetos.

Para comemorar o Halloween, a Escola Municipal França criou um trabalho todo 
especial envolvendo contação de histórias de terror, mistérios e espertezas, 
ampliando a cultura dos alunos em relação ao conhecimento do folclore de outros 
países.

Em novembro, a Escola Municipal 05.15.038 França criou um trabalho muito 
interessante sobre o Halloween, que é comemorado no dia 2 de novembro em muitos 
países. O objetivo foi tornar o processo de leitura mais din
mico e l
dico e, para isso, a Sala de Leitura promoveu uma semana de contação de 
histórias de terror, mistérios e espertezas, dando um brilho todo especial aos 
Centros de Estudo.

[FOTO]

Segundo a professora Ruth Macedo, regente de Sala de Leitura da E. M. França, a 
equipe aproveitou a oportunidade, já que estamos na era da Globalização, para 
ampliar a cultura dos alunos em relação ao conhecimento do folclore de outros 
países.

[FOTO]

[FOTO]

Projeto Para Sacudir o Esqueleto e Outros Bichos

O projeto 
Para Sacudir o Esqueleto e Outros Bichos
 foi desenvolvido para mediar e contar histórias para as turmas atendidas 
durante os Centros de Estudos com temas de terror, suspense, esperteza e 
mistério. Foram realizadas rodas de leitura e outras atividades com as turmas 
para que o tema fosse internalizado. Assim, as professoras utilizaram alguns 
livros, como: 
Todo mundo tem medo
, de Anna Claudia Ramos; 
Bruxa, Bruxa venha à minha festa
, de Arden Druce; 
Sete historias para sacudir o esqueleto
, de Angela Lago; 
Quando nasce um monstro
, de Taylor Sean; e 
Só um minutinho
, de Yuyi Morales.

[FOTO]

Movidas pela data em que muitos festejam o Halloween, 31 de outubro, as 
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professoras da Educação Infantil receberam os alunos caracterizadas de m
mia, bruxa e caveira. Foi um verdadeiro show de criatividade! Alguns alunos 
entraram no clima da festa e vieram com suas fantasias também
, relata a professora Ruth Macedo.

[FOTO]

A comemoração teve uma decoração toda especial, com morcegos, esqueletos, teias 
de aranhas, máscaras, tudo confeccionado pelos alunos, com direito a 
mãos de pipoca
 (feitas com luvas de plásticos), 
maçãs envenenadas
 (confeitadas com chocolate), 
pirulitos de monstros
, tudo organizado pelas professoras da Educação Infantil Kriestyanne, Ana L
cia e Cíntia.

[VÍDEO]

Fotos do vídeo cedida pela E. M. França. Edição de vídeo: Regina Bizarro.

O evento estendeu-se por toda Escola Municipal França: corredores, salas de aula
e sala de leitura num clima de animação com uma decoração 
de terror
 para ninguém botar defeito.

Agradecemos com carinho a professora Ruth Macedo pela presteza em nos relatar 
este trabalho que muito agrada as crianças, levando-as a entenderem o 
significado dessa comemoração.

Agradecemos, também, a direção, professoras Marília Leal e Suely Duarte, e toda 
equipe, pela belíssima caracterização de alunos e professores, dando uma 
originalidade ainda maior ao evento. 

Visitem o blog da E. M. França: 
http://emfranca2011.blogspot.com.br/

Regina Bizarro é professora representante do Portal Rioeduca/5
CRE.

E-mail: 
reginabizarro@rioeduca.net

     Twitter: @rebiza

Rioeduca/5
CRE no Facebook:
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https://www.facebook.com/groups/rioeduca5cre/

[FOTO]

projetos
(334)

5ªcre
(268)

<COMENTÁRIOS>

Essas histórias mexem com a imaginação das crianças. São ótimas oportunidades 
para despertar o gosto pela leitura. Parabéns!
Postado por 
Patrícia Fernandes
 em 13/12/2013 07:42
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